
 
 

Збірник наукових матеріалів 

ХХXV Міжнародної науково-практичної 

інтернет - конференції  

el-conf.com.ua 

 

 

 

«СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

28 жовтня 2019 року 

Частина 5 

 

 

 

м. Вінниця 



 
 

Світові тенденції сучасних наукових досліджень, ХХXV Міжнародна 

науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 28 жовтня 2019 року. – 

Ч.5, с. 64. 

 

 

 

 

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей ХХXV 

Мiжнародної науково-практичної інтернет - конференції «Світові тенденції 

сучасних наукових досліджень», 28 жовтня 2019 року, які оприлюднені на 

інтернет-сторінці el-conf.com.ua 

 

 

 

Адреса оргкомітету: 

2018, Україна, м. Вінниця, а/с 5088 

e-mail: el-conf@ukr.net 

 

 

 

Оргкомітет інтернет-конференції не завжди поділяє думку учасників. У 

збірнику максимально точно збережена орфографія і пунктуація, які були 

зaпропоновані учасниками. Повну відповідальність за достовірну інформацію 

несуть учасники, їх наукові керівники та рецензенти. 

 

 

 

Всі права захищені. При будь-якому використанні матеріалів конференції 

посилання на джерела є обов’язковим. 

  

mailto:el-conf@ukr.net


 
 

ЗМІСТ 

Технічні науки 

Столярчук В.В., Корнєєнко С.С. МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ, ЯК ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ СТУДЕНТОМ І ВИКЛАДАЧЕМ .......  5 

Бондар А.В. ЕНТРОПІЙНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ ...........................................................................................................  13 

Єрізану І.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА РІДКОГО 

КСИНЮ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗИФІКАТОРА ..............................  14 

Зібер Є.Г. СИСТЕМА ВИМІРУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 

ПОЛІВ У ПЕРЕДАВАЛЬНИХ АНТЕН ..............................................................  17 

Коваленко Н.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАДАЮЩЕГО СТОЛБА СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ ..............................................................................................................  21 

Ласлов О.М, Крижська Т. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЦЕПТУР 

ЗАПЕЧЕННИХ МʹЯСНИХ ПРОДУКТІВ ...........................................................  27 

Марців І.Е., Волк Л.Р., Токар Л.О.  ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ВІДНОВ-

ЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  В Україні ...................................................  31 

Микитенко Ю.О., Шубний О.Ю. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ.............................................................................................................  35 

Міщенко Ю.С., Тарасова Л.Д. ВПЛИВ ГЛИБИНИ РОЗМІЩЕННЯ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ОБ’ЄКІТВ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДАТЧИКІВ .........  39 

Нгуєн Куок Ань ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ САРД  IEEE 802.11 .........  44 

Полянський Д.А., Коломоєць І.В., Перемітько В.В. ВІДНОВЛЕННЯ МІДНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ КОЛЕКТОРА ЕЛЕКТРОДВИГУНА ДУГОВИМ НАПЛАВ-

ЛЕННЯМ .............................................................................................................................  47 

Портянко О.О., Левчук В.В. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ТИПИ ТА ЗАДАЧІ, 

ЯКІ ВИРІШУЮТЬ .................................................................................................  49 

Ревенко К.О. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ  ПАРО І ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗТМК ...  51 

Суденко Л.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ....  54 

Філіппова О.Ю. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ АВІАЦІЙНОЇ 

ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ЗА 2019 РІК ........................................................................  57 



 
 

Khmiliarchuk O. I. PRODUCTION FEATURES OF EDITIONS, WHICH 

HAVE VARIABLE ELEMENTS IN THEIR STRUCTURE ................................  61 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



5 
 

Технічні науки 

 

МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ЯК ЗВОРОТНІЙ 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ СТУДЕНТОМ І ВИКЛАДАЧЕМ 

 

Столярчук В.В., Корнєєнко С.С. 

викладачі  

Механіко-технологічного коледжу  

ОНАХТ 

м.Одеса, Україна  

          Модуль - логічно завершена частина теоретичних знань і практичних 

умінь з певної навчальної дисципліни. У межах навчальної дисципліни кожний 

модуль пов'язаний своїм змістом з попереднім і наступним. Матеріал кожного 

модуля можна поділити на дрібніші структурні частини – навчальні елементи.  

У межах кожного модуля вказують конкретну мету вивчення навчальних 

елементів, дають відповідні методичні рекомендації. Модулі найчастіше 

збігаються з розділами навчальної програми чи підручника. Кожен з них є 

відносно самостійною й автономною частиною навчального процесу, яка 

розпочинається з оглядово-установчого заняття. Залежно від навчального 

предмета модуль передбачає певний обсяг знань, умінь і навичок, якими 

повинен оволодіти учень, перелік теоретичних і практичних завдань, які він має 

виконати. . 

           Студент  обирає доступний йому варіант запропонованих завдань 

відповідно до своїх можливостей. Він повинен знати вимоги до змісту кожного 

навчального елемента на конкретному рівні. Виконуючи завдання найвищого 

рівня, учень опрацьовує додаткову літературу, пише творчу роботу, реферат, 

резюме-роздум тощо. 

          Зміст модуля, за домовленістю з викладачем, можна здати достроково, 

використавши вільний час на задоволення інших своїх навчальних інтересів. 

По закінченні певного модуля виводять у балах рейтинг кожного студента, а 

згодом його переводять у 5-бальну систему оцінювання знань, умінь і навичок.  
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         Модульна система спонукає учнів здобувати знання самостійно, 

користуючись методичними порадами викладача.  Уміння педагога 

застосовувати різні технології навчання дає йому змогу творчо підходити до 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, обираючи в конкретних 

умовах технологію навчання, яка найкраще забезпечує засвоєння знань, 

формування умінь і навичок за мінімальних затрат зусиль і часу. 

         Як свідчить педагогічний досвід, модульна система значною мірою 

нейтралізує недоліки традиційної,  завдяки організації освітнього процесу за 

інноваційними проблемно-модульними програмами  які, розкриваючи 

соціально-функціональну роль кожного, чітко визначають психологічний зміст 

спільної діяльності викладача та студента на певному етапі функціонування 

навчального модуля, забезпечують розвиток певного набору культурних 

функцій особистості з її ментальним досвідом і потенціалом, що дає йому змогу 

в кілька разів підвищити зосередженість на певному освітньому змісті. Завдяки 

цьому є психофізіологічна готовність та інтелектуальна здатність учнів до 

ефективного навчання. 

          На підставі усього зазначеного та для зворотного зв’язку між студентом і 

викладачем були розроблені модулі з дисципліни «Технічне креслення» для 

студентів електромеханіків. Студенти відповідають на питання, варіанти своїх 

відповідей подають в таблиці. 
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____________________________________________________________________ 

УДК 005.7          Технічні науки 

 

ЕНТРОПІЙНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

Бондар А.В., 

кандидат технічних наук, доцент кафедри 

управління логістичними системами і проектами 

Одеський національний морський університет 

м. Одеса, Україна 

Завданням будь-якого управління є ефективний рух до певної мети при 

збереженні стійкості організації. Прийнято вважати, що впорядкованість орга-

нізації підвищує її ефективність. Однак відсутність критерію впорядкованості 

складних систем ускладнює оцінку стану організації. Поняття «порядок» і 

«хаос» до сих пір залишаються суб'єктивними. 

Ця обставина змушує дослідників використовувати класичні уявлення 

рівноважної термодинаміки вікової давнини, де в процесі перетворення енергії 

мірою безладдя в різних системах служить ентропія. Оскільки системи, як і 

форми безладу, бувають найрізноманітнішими, то сучасне поняття «ентропія» 

вже є міждисциплінарним. В теорії управління організацією також намагаються 

використовувати уявлення про ентропію, як міру безладу [1] або міру 

невизначеності інформації [2], однак немає єдиного розуміння і аналітичного 

апарату використання ентропійного аналізу. 

Відповідно до загальної теорії систем, будь-яка організація є реальною 

відкритою системою, яка має свою структуру і взаємодіє із зовнішнім 

середовищем. Спираючись на фундаментальні закони динаміки різних 

макросистем на основі перетворення енергії, і проводячи відповідні аналогії, 

можна стверджувати, що в основі ентропійного аналізу організації, як 

макросистеми, повинні лежати наступні фактори: 

- збереження енергії (жодна організація не може існувати, не 

поглинаючи ззовні гроші та інші енергоємні ресурси, наприклад, 

людські ресурси, з енергією їх мотивацій); 
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- зріст ентропії (неминучість процесу зносу і руйнування всього того в 

організації, що надано саме собі); 

- зменшення ентропії відкритих систем при прогресивному розвитку (у 

будь-якої організації прогресивний розвиток забезпечується діяль-

ністю, яка поглинає енергію зовні та впорядковує всі процеси); 

- граничний розвиток систем  (підприємство долає наступаючу межу 

свого розвитку шляхом внутрішніх перетворень і реорганізацій та 

зменшення ентропії). 

У кожному класі матеріальних систем переважний розвиток отримують ті 

з них, які при даній сукупності внутрішніх і зовнішніх умов досягають 

максимальної енергетичної ефективності (тобто максимального значення нег-

ентропії). Іншими словами, в реальному житті перевагу мають ті організації, які 

використовують спожиту енергію з великим впорядкованим ефектом. 

Література: 

1.Алексеев Г.Н. Энергоэнтропика. – М.: Знание, 1983 

2.Волькенштейн М. В. Энтропия и информация. - М.: Наука, 2006. 

____________________________________________________________________ 

УДК  661.1                                                                                           Технічні науки  

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА РІДКОГО КСИНЮ НА 

ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗИФІКАТОРА 

 

Єрізану І.В., 

студентка  

факультету енергетики, електроніки  

та інформаційних технологій 

Інженерного інституту ЗНУ 

м. Запоріжжя, Україна 

 Рідкий кисень - рідина блідо-синього кольору, яка відноситься до 

сильних парамагнетикам. Є одним з чотирьох агрегатних станів кисню. Рідкий 

кисень має питому густину 1,141 г/см³ і має помірно криогенні властивості з 

точкою замерзання 50,5 K (-222,65°C) і точкою кипіння 90,188 K (-182,96°C). 
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Рідкий кисень активно використовується в космічній та газовій галузях, при 

експлуатації підводних човнів, широко використовується в медицині. Зазвичай 

промислове отримання ґрунтується на фракційній перегонці повітря [1]. 

 Кисень - один з найбільш широко використовуваних газів, який 

знаходить застосування практично у всіх галузях життя і діяльності людини. 

Наприклад, в таких як: 

 • Металургія та металообробка. Кисень застосовується при виробництві 

сталі і при виробленні деяких кольорових металів; 

 • Зварювання та різання металів. При газозварювальних роботах і 

різанні металів може використовуватися кисень в балонах; 

 • Ракетне паливо. У ракетному паливі рідкий кисень застосовується в 

якості потужного окисника;  

 • Медицина. У медицині кисень використовується в металевих кисневих 

балонах. Кисень застосовується в анестезіології, для роботи систем ШВЛ, в 

фізіотерапії;  

 • Харчова промисловість. Кисень є зареєстрованою харчовою добавкою 

E948 і застосовується в якості пакувального газу; 

 • Хімічна та нафтохімічна промисловість. Кисень – це потужний реак-

тив-окислювач, широко використовується для окислення вихідних реагентів; 

 • Нафтова промисловість. Застосовується для збільшення 

продуктивності заводів по крекінгу нафти, для більш ефективної роботи НПЗ; 

 • Золотодобування. Застосовується при афінажі золота; 

 • Скляна промисловість. В скловарних печах для підвищення температури; 

 • Риборозведення. Сприяє збільшенню виходу мальків, зменшенню 

терміну інкубації і т.д [2]. 

Повітря можна розділити на його складові частини методом дистиляції на 

спеціальних установках. Так звані повітророзподільні заводи за допомогою 

термічного процесу, відомого як кріогенна ректифікація, відокремлюють 

компоненти повітря один від одного з метою отримання азоту, кисню і аргону 

високої чистоти в рідкій і газоподібній формі. 
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Види установок для повітрярозділення: 

1. адсорбційний принцип поділу газів 

В основі принципу лежить здатність речовини-адсорбенту поглинати 

молекули визначених газів при підвищеному тиску і десорбувати ті ж молекули 

при атмосферному тиску. Розмір молекул газів різний , тому для кожного газу 

використовують свій адсорбент. Для генерації азоту використовують 

синтетичне вуглецеве сито, для кисню – синтетичний цеоліт. 

2. мембранний принцип поділу газів 

Цей метод отримання азоту та кисню засновано на вибірковому 

проникненні газів через полімерні мембрани. Полімерна мембрана складається з 

пористого волокна, з зовнішньої сторони покритого спеціальним газорозподіль-

ним шаром, товщина якого не перевищує 0,1 мкм, завдяки чому забезпечується 

висока питома проникливість газів через полімерну мембрану [3]. 

Газифікатор - обладнання необхідно для переводу зріджених газів в 

газоподібний стан перед подальшою подачею їх споживачам. Газифікатори для 

зріджених газів використовуються замість балонів високого тиску і користуються 

сьогодні популярністю. Як правило, на виробництві розміщується система 

зберігання рідкого продукту з газифікатором, в результаті чого продуктовий азот 

(кисень) надходить споживачам в газофікованому вигляді [4].  

Отримання рідкого повітря засноване на його охолодженні при швидкому 

розширенні. Повітря, що увійшов до компресор, стискається й надходить в 

змійовик. У змійовику він охолоджується водою і надходить у розширювач 

(детандер). У ньому повітря, розширюючись і здійснюючи роботу, 

охолоджується до температури нижче критичної. При зворотному ході поршня 

повітря конденсується і збирається в посудині. 

У сучасному пристрої для отримання рідкого повітря, запропонованому 

російським фізиком Петром Леонідовичем Капіцей (1894-1984), замість 

циліндра з зворотно-поступальним рухом поршня детандера застосовують 

турбіну, яку обертають стисненим повітрям (турбодетандер). Головне завдання 

при зріджуванні газів зводиться до отримання низьких температур.  
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Анотація. В роботі розроблена система виміру розподілу електромагніт-

ного поля в ближній зоні передавальних антен. Система представлена у вигляді 

програмного забезпечення, мікроконтролера та детектора, який сканує антену 

для візуалізації розподілу електромагнітного поля в 3D форматі. 

Вступ 

Діагностиці антен приділяється велика увага на всіх етапах життєвого 

циклу сучасних антенних систем [1, c.33]. Не дивлячись на значні досягнення, 

актуальність діагностики антен не слабшає. Для указаних цілей запропоновано 

http://www.elmemesser.com.ua/uk_UK/liquid-gas/
https://stud.com.ua/84498/prirodoznavstvo/adsorbtsiya_mezhi_
https://studfiles.net/preview/5793152/page:3/
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та розроблено і знаходить застосування велика кількість різних прийомів. По-

перше, це безпосередні вимірювання амплітудно-фазових розподілів 

електромагнітного поля в розкриві антени [2, c.142]. Відома велика кількість 

способів вимірювання зазначених величин і пристроїв для їх реалізації [3-5].  

Безпосереднє вимірювання електромагнітного поля поблизу антени 

дозволяє вирішувати завдання діагностики апертурних розподілів та аналізу 

випромінювачів. Отже безперечний інтерес розробки технологій вимірювань, 

що здійснюються в ближній зоні випромінювання для діагностики апертурних 

розподілів різних антен.  

Метою роботи є автоматизована система виміру розподілу електро-

магнітних полів в ближній зоні випромінювання передавальних антен і 

візуалізація даних в 3D форматі. 

Основна частина 

Створена система виміру розподілу електромагнітного поля в ближній 

зоні випромінювання передавальної антени на основі мікроконтролера STM32 

(Рисунок 1). Дана система складається з: 

- програмного забезпечення, яке керує мікроконтролером  та отримує з 

аналого-цифрового перетворювача дані, які фіксує в базі даних для їх 

візуалізації в об’ємному форматі; 

- мікроконтролера, який задає початкову, кінцеву точку детектора, його 

траєкторію та швидкість по осях x,y,z; 

- аналого-цифрового перетворювача, до якого з детектора поступає 

постійна напруга, та який перетворює сигнал в цифри, для їх передачі в 

програмне забезпечення; 

- детектора, який рухається в ближній зоні випромінювання передавальної 

антени за заданою мікроконтролером траєкторією. 

 Вхідними даними цієї системи є координати початкової точки детектора, 

кінцевої, крок по осях x,y,z та час відцифрування, які треба зазначити в нашій 

програмі (Рисунок 2).  Після налаштування та запуску системи отримуємо 
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зображення розподілу електромагнітного поля передавальної антени в ближній 

зоні випромінювання (Рисунок 3) 

 
Рис. 1 – Структура системи виміру розподілу електромагнітних полів 

передавальної антени 

 
Рис. 2 – Програмне забезпечення системи  

 

 
Рис. 3 – Зображення розподілу електромагнітного поля передавальної антени в 

ближній зоні випромінювання 

Особливістю цієї системи являється швидкість сканування та 

знаходження розподілу електромагнітного поля антени за рахунок: 
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- алгоритмів обробки положення детекторного елементу (вибір 

оптимального стартового  положення для прискорення системи); 

- вибору оптимальної траєкторії руху (як двомірна траєкторія, так и 

тривимірна) по заданій області ближньої зони випромінювання яка 

визначається в залежності від заданої області сканування. 

Перевагою даної системи є особливий алгоритм, оснований на обробці, 

аналізу, візуалізації даних с детектора. 

Висновок 

Дана система є альтернативним варіантом схожих систем, яка пришвидшує 

знаходження розподілу електромагнітного поля в ближній зоні випромінювання 

передавальної антени за допомогою спеціальних алгоритмів та рішень на 20%. 
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          Аннотация.  Проведено моделирование падающего столба сыпучих 

материалов при использовании шнекового дозатора. Определено, что для 

уменьшения влияния массы падающего столба на точность дозирования 

необходимо определить массу падающего столба и произвести коррекцию 

величины задания.  

К сыпучим материалам относятся материалы, которые допускают 

транспортирование и хранение навалом. Термин «сыпучие» используют для 

большинства материалов, состоящих из частиц определенных размеров: 

пылевидных, порошкообразных, зернистых и кусковых. Объем сыпучего 

материала складывается из различных по форме и размерам объемов 

соприкасающихся твердых частиц и пустот между ними, заполненных 

воздухом или водой. Частицы, образующие структуру (скелет) сыпучего 

материала, имеют друг с другом различную связь, зависящую от размера 

частиц, их формы, влажности и т. д. Как правило, большинство сыпучих 

материалов имеют сложный фракционный состав и представляют собой 

совокупность частиц со случайным неупорядоченным расположением. 

В системах дозирования, когда основным критерием является точность 

дозирования, шнековые дозаторы имеют неоспоримое преимущество перед 

другими видами дозаторов сыпучих материалов [1, 2]. 

Имитационная модель механической системы шнекового дозатора 

приведена на рисунке 1. Назначение блоков показанных на рисунке 1: 

1 – входной сигнал в механическую подсистему, представляющий собой 
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электромагнитный момент двигателя; 

2 – блок, учитывающий реактивный момент сопротивления в 

механической системе; 

3 – блок, учитывающий передаточное число редуктора; 

4 – блок, учитывающий коэффициент передачи шнекового питателя; 

5 – блок интегратора, характеризующий накапливающуюся массу 

материала в бункере без временной задержки; 

6 – блок, учитывающий задержку при падении материала; 

7 – блок интегратора, характеризующий накапливающуюся массу 

материала в бункере: вход Reset необходим для сброса величины массы 

материала, чтобы произвести следующий цикл дозирования; 

8 – выход механической подсистемы в виде массы, накопленной в 

бункере-дозаторе при текущем процессе дозирования; 

9 – приведенный момент сопротивления на валу; 

10 – выход механической подсистемы в виде скорости двигателя: 

11 – блок, учитывающий зависимость задержки времени падения 

материала от массы, накопленной в бункере. 

 Необходимая точность дозирования достигается за счет регулирования 

скорости в момент останова шнека, однако важным фактором для увеличения 

точности дозирования является учет массы падающего от края шнека на дно 

бункера столба сыпучего материала.  

Падающий столб содержит определенную массу дозируемого материала, 

которая увеличивает итоговую величину ошибки дозирования. Для уменьшения 

влияния массы падающего столба на точность дозирования необходимо опре-

делить массу падающего столба и произвести коррекцию величины задания. 

 
Рис. 1. Имитационная модель механической системы шнекового дозатора 
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Чтобы определить массу падающего столба, необходимо знать насыпную 

плотность дозируемого материала, диаметр и высоту падающего столба. 

Насыпная плотность – это отношение массы продукта к его объему в 

насыпном состоянии. Известные табличные значения насыпной плотности для 

различных материалов представлены в таблице физико-механические свойства 

сыпучих материалов [3, 4]. 

Зная геометрические размеры бункера, расстояние от шнека до бункера и 

плотность материала, можно определить высоту падающего столба, для 

бункера в виде куба. 

Масса материала в бункере определяется по формуле 

m = γ V 

где γ – насыпной вес материала; V – заполненный объем бункера. 

Заполненный объем бункера определяется как 

 

V=a b hm 

 

где a – ширина бункера; b – длина бункера hm – высота в бункере, заполненная 

материалом. 

Масса дозируемого материала – технологический параметр, который 

измеряется с помощью трех тензодатчиков и суммируется в стандартный 

токовый нормированный сигнал, поступающий в систему управления на вход 

программно выполненного регулятора веса. 

Подставив (1) в (2), получим высоту  бункера заполненную материалом:  

 

Тогда высота падающего столба будет определяться как 

 

hСТ = h0 + (hб – hт) 

 

(1) 

) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Пренебрегаем образованием конусной насыпи при процессе дозирования, 

считая, что материал равномерно распределен по площади бункера приемника. 

Площадь поперечного сечения падающего столба найдем исходя из 

геометрических размеров лопасти шнека. Примем площадь поперечного 

сечения равной площади рабочей поверхности конечного витка шнека [5]. 

Как показано на рис. 2, виток имеет внешний и внутренний диаметр, 

площадь определяем по формуле 

 

Рис. 2. Вид лопасти и витка шнека 

 

С помощью таблицы физико-механических свойств сыпучих материалов 

определяем насыпной вес конкретного дозируемого материала и находим массу 

падающего столба: 

 

Полученное выражение массы падающего столба позволяет в режиме 

реального времени отслеживать изменение массы материала, находящегося в 

воздухе. 

Динамически изменяющаяся временная задержки падения материала в 

бункер дозатора при накоплении материала в бункере рассчитывается 

следующим образом [4]: 

(6) 

(5) 
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    В имитационную модель механической системы шнекового дозатора (рис. 1) 

были введены блоки учета изменения временной задержки и вычисления массы 

падающего столба. На имитационной модели (рис. 3) группа блоков 1 

выделенная пунктиром реализует формулу (6), блок 2 реализует формулу (7). 

 

 

Рис. 3. Модель шнекового дозатора с учетом изменяющейся временной 

задержки и 

вычислением массы падающего столба 

Данная имитационная модель отличается от известных тем, что 

моделирование шнекового дозатора происходит с учетом массы «падающего 

столба» и временной задержки, которые непрерывно изменяются по мере 

накопления материала различных свойств в бункере. Таким образом введение 

выше указанных блоков в общую модель дозирования сыпучих материалов с 

релейным регулятором позволило повысить точность дозирования. Сравнение 

результатов дозирования для двух схем дозаторов показано на рисунке 4. 

Модель с учетом массы «падающего столба» и временной задержки показывает 

ошибку в 9,47%, в том время как модель без учета массы «падающего столба» и 

временной задержки 21,34%. При использовании схемы дозатора с учетом 

(7) 
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массы «падающего столба» и временной задержки можно снизить ошибку 

дозирования. 

 

Рис. 4. Сравнение результатов дозирования шнекового дозатора с учетом 

изменяющейся временной задержки и 

вычислением массы падающего столба (непрерывной) и без учета (пунктирной) 
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м. Суми, Україна 

Виготовлення м’ясних продуктів із найбільш доступної, економічної сиро-

вини, а саме, – м’яса птиці (курчат-бройлерів, качки) та свинини є традиційним, і 

користується великим попитом у виробників. Відомо, що вирощування м’яса кур-

чат-бройлерів – забезпечує населення високоякісними продуктами тваринного 

походження на сучасному ринку виробництва сировини та м’ясопродуктів. Даний 

вид м’яса складає вагому альтернативу традиційним видам сировини – яловичині 

та свинини. Про що й свідчить переорієнтування потужностей виробництв біль-

шості підприємств України.  

Забезпечення населення якісними, а головне збалансованими за хімічним 

складом м’ясними продуктами є важливою задачею сьогодення. Білковий 

дефіцит є значною проблемою продовольчої безпеки. Незважаючи на 

альтернативні варіанти – рослинні та молочні білки, все ж основою білкового 

харчування залишаються білки тваринного походження. 

М’ясо є джерелом не тільки білка і жирів, але і необхідних людині 

вітамінів, легкозасвоюваних з’єднань, особливо – заліза і цинку. М'ясо птиці 

вважається дієтичним, і сьогодні воно доступне більшості громадян. 

Залежно від виду птицю підрозділяють на тушки: курей, курчат, курчат-

бройлерів, качок, каченят, гусей, гусенят, iндичок, індичат, цесарок, цесарят [1, с.6].  

Найбільш розповсюдженим та вивченим є м'ясо птиці – курей, курчат, 
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курчат-бройлерів, качок, каченят.  

На кафедрі технології молока та м’яса ведеться розробка запечених 

м’ясних продуктів на основі використання сировини із м’яса птиці, а саме - із 

м’яса гусей. 

Гусівництво – важливий та науково не вивчений резерв збільшення вироб-

ництва м’яса птиці. Найчисельніше поголів’я гусей [2, с. 3; 3, с. 2] утримають у 

Полтавській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях України. 

На основі літературних даних, було встановлено, що тушки м’яса гусей 

мають вищий вихід м’яса, тобто їстівної частини, на 4-38 % більше порівняно з 

іншими видами птиці. 

У тушці гусей мicтитьcя до 40-50 % жиру, який за cвoїми якоcтями 

перевершує курячий. Наявнicть вищого вмicту жиру cвiдчить про coкoвитicть 

м’яcа, що впливає на його енергетичну цінність. У ньому немає холестерину, 

завдяки підвищеній кількості ненасичених жирних кислот він добре 

засвоюється, довго зберігається і є цінною сировиною для харчової, медичної і 

фармацевтичної промисловості. Точка плавлення гусячого жиру 26-34°С, тоді 

як качиного - 34-38 °С, і курячого - 33-40 °С. 

За кількісним вмістом білка м'ясо гусей аналогічно качиному та на 35-44% 

нижче, ніж міститься у м’ясі курчат- бройлерів та індички. Проте, слід зазначити, 

що м'ясо гусей має товстіші та щільніщі м'язові волокна, ніж у м'ясі курчат-брой-

лерів та індиків. Цей факт впливатиме на здатність м'язової тканини утримувати 

більшу кількість доданої вологи під час складання рецептур та під час теплової 

обробки продукту. Структура гусячого волокна більш наближена до яловичого та 

має відповідний червоний колір, через вищу кількість білка-кольороутворювача – 

міоглобіну, що позитивно буде впливати на кінцевий колір у готовому виробі. 

Таким чином, було запропоновано виготовлення запечених м’ясних 

хлібів із м’яса гуски та заміни м'яса яловичини у рецептурі аналогу, з 

відповідним доповненням і перерахунком її складових. 

Також, до рецептури було долучено м'ясо птиці механічного обвалювання 

(МПМО) у співвідношенні нормованому та дозволеному до внесення у дані 
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продукти. МПМО – це білковий продукт, отриманий шляхом відділення м’яса 

від м’ясомісткіх кісток, після обвалювання або відділення м’яса від тушок 

птиці з використанням механічних засобів. Також сировиною є тощі тушки та 

«некондиційна» сировина (побитості, злами тощо). Відокремлення складових 

призводить до втрати або зміни структури м’язових волокон. В результаті 

отримують м’ясну масу (МПМО) та кістковий залишок. 

Для підвищення біологічної цінності обраних м’ясних виробів, щодо 

створення нової рецептури, було обрано додати субпродукт першої категорії – 

серце свиняче.  

До субпродуктів першої категорії, що прирівнюються до м’яса, відносять 

оброблені – серце, печінка, мозок, нирки, вим'я, діафрагма, мʹясокістний хвіст 

яловичий чи баранячий, м'ясна обрізь [4, с. 5]. 

Серце, як м’ясна сировина, широко використовується у виробництві 

консервів, готових страв, спеціального харчування для вагітних жінок і 

спортсменів. Серце є джерелом таких біологічно активних добавок як L-карнітин і 

препарати АТФ. L-карнітин важливий для спортсменів в тих випадках, коли 

необхідно підвищити загальну і спеціальну витривалість, сприяє накопиченню 

м'язів, є жирозпалювачем. Препарати АТФ, зокрема, показані в післяопераційних 

станах. Сьогодні на підставі отриманих даних та узагальнення інформації можна 

чітко сказати, що субпродукти мають значний потенціал в розширенні харчових 

продуктів, а також, безсумнівно, корисні у виробництві БАД для різних цілей. 

Для складання рецептур вагомим чинником є – харчова цінність м'яса, яка 

визначається його хімічним складом, енергетичною цінністю, смаковими 

властивостями і рівнем засвоюваності. У таблиці 1 наведено показники 

харчової цінності різних варіацій вищевказаної м’ясної сировини, на заміну 

м’ясу яловичини. Основними замінниками є перемінні – м'ясо гусей, серце 

свиняче та стала величина – МПМО. 

За результатами досліджень, встановлено, що за вмістом білка максима-

льно наближений зразок № 1. Зразки № 2-3, за вмістом білка, були на 11,79-

14,96 % нижче, ніж у контрольному зразку.  
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Таблиця 1 – Показники харчової цінності дослідних зразків 

Дослідні 

зразки 

Білки, г/100г Жири, г/100г Вуглеводи, 

г/100г 

Енергетична 

цінність, ккал 

Контроль 20,269 6,67 1,412 201,12 

Зразок №1 18,162 21,210 0,624 217,29 

Зразок №2 17,88 21,212 0,690 215,14 

Зразок №3 17,614 21,214 0,757 212,99 

Переважаючим, чинником є вищий вміст легкозасвоюваного жиру у 

дослідних зразках. Так, у порівнянні з дослідними зразками, кількість жирової 

складової була нижча у контролі у середньому на 31,5 %. 

Результати органолептичних показників свідчать, що за смаковими 

якостями найкращим є зразок № 2. Дегустаційною комісією відзначено даний 

зразок показником 4,9, тоді як контроль сенсорно був оцінений на – 4,7 бали.  

Зразок № 2 вирізнявся кращими смаковими властивостями, ніж контроль, 

а переважно – соковитістю, ніжною консистенцією та насиченістю кольору. 

Отже, на основі отриманих даних, подальші, більш розширені 

дослідження будуть спрямовані на складову рецептуру зразку № 2. 
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Україна має значний потенціал для розвитку відновлюваної енергетики 

(табл. 1). Те ж можна сказати відносно інших альтернативних традиційних джерел 

енергії - таким, як: шахтний метан, торф, буре вугілля, скидний потенціал 

побутових і промислових стоків та ін. Можливості використання нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) мають всі області країни разом з тим, не 

зважаючи на значний обсяг прийнятих законів, програм нормативних актів та 

інших документів, справа з впровадженням НВДЕ у країні йде занадто низькими 

темпами, вклад в енергетичний баланс країни є незначним. 

Таблиця 1 - Потенціал НВДЕ в Україні 

Напрям 

освоєння НВДЕ 

Річний енергетичний потенціал 

Теоретично-можливий Технічно-досяжний 

гідро. 

кВт. год 

гідр. т 

у.п. 

гідро. 

кВт.год 

гідр. 

т у.п. 

Вітроенергетика 270,0 97,2 41,7 15,0 

Сонячна енергетика 720000,0 88400,0 28,8 6,0 

Геотермальна енергетика 876000,0 100000,0 105,1 12,0 

Гідроенергетика 37,5 13,5 27,7 10,0 

Біоенергетика 407,0 50,0 162,8 20,0 

Енергетика довкілля 203,5 25,0 154,7 18,0 

Всього ВДЕ 1596918,0 188585,7 520,8 81,0 

Позабалансові джерела 

енергії 
41,7 15,0 33,4 12,0 

Загалом 1596959,7 188600,7 554,2 93,0 
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Причин такого стану багато, головні з них це відсутність системи 

економічного стимулювання переходу до використання НВДЕ, декларативний 

характер нормативно-правових актів без конкретних механізмів впровадження, 

а також низька виконавча дисципліна. Не можна сказати, що в країні нічого не 

робиться в цьому напрямі, але того що робиться не достатньо для компенсації 

негативних тенденцій таких, як світове зростання цін на енергоносії, 

збільшення рівня енергетичної залежності країни та забруднення 

навколишнього середовища. 

Не впроваджуючи нові види НВДЕ, не вкладаючи коштів у технології, не 

розвиваючи виробництво на базі нових технологій, країна консервує 

технологічну відсталість і може втратити свій шанс війти у європейську 

спільноту. 

Серед факторів сприяння розвитку НВДЕ в Україні можна назвати: 

- зростання ціна на традиційні енергоносії; 

- підвищення вимог екологічних норм і стандартів; 

- можливості реалізації механізмів Кіотського протоколу для фінансування 

проектів впровадження НВДЕ; 

- покращення можливості входження до європейської спільноти; 

- необхідність заміни зношених основних фондів. 

Серед пріоритетних видів НВДЕ, які вже в дійсний час можуть успішно 

розвиватись, можна назвати біоенергетику, вітрову, малу гідроенергетику, 

сонячну та геотермальну енергетику. Значну перспективу має використання 

низько потенційної енергії довкілля перетвореної до високо потенційної за 

допомогою теплових насосів. В більш далекій перспективі Україна може 

перейти до водневої економіки яка розглядається у світі як основа майбутньої 

технологічної революції. Для цього вже сьогодні Україні потрібно проводити 

відповідні наукові дослідження та розробляти водневі технології, тим більш, 

що напрацювання українських науковців в цій сфері є досить суттєвими [1]. 

Біоенергетика в Україні має широкий спектр сировинних ресурсів які 

можна використовувати як шляхом прямого спалювання, так і для виробництва 
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біогазу, біодизелю, біоетанолу, твердих паливних брикетів та ін. 

Це і відходи лісового господарства, сільського господарства, побутові 

відходи і, нарешті, спеціально вирощувана біомаса, зокрема – ріпак, сприятливі 

умови для вирощування якого є в багатьох регіонах України. Крім сировинної 

бази, в Україні є і технологічна та промислова база для розвитку промисловості 

з виробництва біодизелю, біоетанолу, біогазу. 

Вітроенергетика на даний час є найбільш розвиненим видом НВДЕ в 

Україні. Україна має власні розробки вітроенергетичних установок (ВЕУ) та 

власне промислове виробництво, є і ліцензійні ВЕУ. Працюють вісім вітрових 

електростанцій (ВЕС) в Криму, Приазов’ї та в Карпатському регіоні.  

Головним стримуючим фактором розвитку вітроенергетики в Україні є 

низька техніко-економічна ефективність ВЕУ, що не дозволяє їй конкурувати на 

рівних з традиційними видами енергії. Шлях досягнення більш високих показни-

ків ефективності – це збільшення одиничної потужності ВЕУ до мегаватного кла-

су, залучення приватного капіталу для інвестування в вітроенергетичну промисло-

вість. Цьому буде сприяти запровадження так називаного „зеленого” тарифу. 

Сонячна енергія в Україні на сьогодні використовується для гарячого 

водопостачання опалення, з використанням сонячних колекторів та виробництв 

електроенергії на основі фотоелектричних перетворювачів. 

Сонячні колектори випускаються підприємствами України, вітчизняні 

фотоелектричні установки тільки починають виходити на ринок, хоча 

відчувається гостра потреба в сировині за прийнятною ціною. Потрібна державна 

підтримка для відродження існуючого в країні потенціалу з виробництва 

сонячного кремнію (раніше 10 % світового виробництва було в Україні) [2]. 

Геотермальна енергетика є досить перспективним джерелом енергії для Ук-

раїни. Найбільш сприятливі умови для використання геотермальних вод існують у 

Закарпатті, але навіть в цих районах використовується не більше 2 % потенціалу. 

Геотермальні води можуть бути використані для опалення та гарячого водопоста-

чання. Перспективним напрямом також є спорудження ГеоТЕС, які є екологічно 

чистими і рентабельними з низькими термінами окупності (менше 5 років). 
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Джерел гідро потенціальної енергії існує достатньо у всьому світі, в Україні 

в тому числі. Це і енергія ґрунту, ґрунтових вод, водоймищ і повітря. Розвинута 

промисловість країни, низька ефективність використання енергії, значні обсяги 

стоків, відходів обумовлює дуже значний потенціал цієї вторинної енергії, який 

може бути використати при відповідному розвитку гідро потенціальних 

технологій. Науково-промисловий потенціал для створення вітчизняного 

виробництва гідро потенціальних а установок (ТНУ) в Україні достатній. 

Екологічна ефективність і економічна доцільність розвитку цього напряму 

доведені світовим досвідом. Перепонами на шляху широкомасштабного 

впровадження цих надзвичайно перспективних технологій в Україні є поки що їх 

відносно висока ціна систем з використанням ТНУ для приватних будинків, 

відсутність досвіду і спеціального обладнання для установки гідро потенціальних 

систем, а також відсутність інформації щодо переваг цих технологій. Для 

промислових підприємств головною причиною неуваги є ще поки що відносна 

дешева енергія традиційних джерел (газу, вугілля та ін.) [3]. 

Україна має потужні ресурси гідроенергії малих рік – біля 63 тисячі малих 

рік, потенціал яких складає до 28 % від загального гідро потенціалу України. 

Розвиток малої гідроенергетики буде сприяти децентралізації енергосистем, що 

дає можливість вирішувати проблеми енергопостачання важкодоступних 

сільських районів, вирішує комплекс їх економічних, екологічних і соціальних 

проблем. Це, в першу чергу, стосується територій Західної України, де мікро і міні 

ГЕС могли б стати основою їх енергозабезпечення. Перевага малої 

гідроенергетики – малі капітальні витрати, дешева та екологічно чиста енергія, 

наявність в країні достатнього науково-технічного і виробничого потенціалу та 

досвіду використання обладнання. Основними причинами недостатнього розвитку 

цього напряму в дійсний час є складний економічний і фінансовий стан, значне 

подорожчання будівництва, недостатня підтримка з боку держави. 

Таким чином, наявний потенціал НВДЕ в Україні, її науково-промисловий 

потенціал дозволяють в найближчий період значно збільшити темпи нарощування 

обсягів використання НВДЕ в країні. Але для цього потрібно за досвідом 
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європейських країн створити умови для стимулювання інвестиційної активності у 

цій сфері, залучаючи як власні, так і іноземні інвестиції. 
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УДК 1                                                                             Технічні науки 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Микитенко Ю.О., Шубний О.Ю., 

викладачі Лозівська філія Харківського 

 державного автомобільно-дорожнього коледжу 

м. Лозова, Україна 

Важливою умовою модернізації освіти є підвищення якості фундамента-

льної підготовки молодших спеціалістів, яка є основою формування фахівця та 

оптимізує суспільний розвиток. Акцент у професійній підготовці переноситься 

з традиційного навчання на формування ключових компетенцій. 

Основою побудови педагогічної технології забезпечення якості 

фундаментальної підготовки майбутніх спеціалістів став науково-методичний 

супровід як перспективний напрям технологізації навчального процесу у вищій 

школі, теоретико-методологічні основи використання якого обґрунтовані в 

дослідженнях багатьох науковців. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://fs-unep-centre.org/
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Поняття науково-методичного супроводу є відносно новою категорією, 

яка вперше введена в науковий обіг у Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні у ХХІ ст.  

Методологія науково-методичного супроводу ґрунтується на засадах 

відкритої освіти, яка відповідає стратегії розвитку та європейській орієнтації 

освіти України в цілому. Відкрита освіта має ознаки складної системи з 

множинними шляхами розвитку. Відкрита освіта як соціальна система здійснює 

активний обмін інформацією з оточуючим середовищем, реагує на соціально-

економічні зміни. У системі освіти демократичного суспільства учасники 

педагогічного процесу опановують позицію суб’єктів, тобто активно 

реалізують своє «само-»: займаються самоосвітою, самовдосконалюються, 

прагнуть до творчого самовираження. 

Зауважимо, що в педагогічній науці та практиці частіше використовувалось 

поняття «науково-методичне забезпечення», яке, на нашу думку, більше спонукає 

до пасивного очікування готових рекомендацій та матеріалів, ніж до активної, 

цілеспрямованої взаємодії педагогів і студентів щодо їх розробки. Саме 

необхідність мотивації і залучення до цієї професійної взаємодії усіх суб’єктів 

освітнього процесу є основною передумовою створення нової технології 

забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх випускників – 

молодших спеціалістів. 

Наше розуміння технології забезпечення якості фундаментальної 

підготовки майбутніх спеціалістів, як нової категорії, полягає в тому, що це є 

побудована поетапно професійно-педагогічна суб’єктна взаємодія освітнього 

процесу, необхідними умовами впровадження якої є добровільність і 

партнерство, визначальними ознаками – особистісний і професійний розвиток 

як викладачів, так і студентів, а результатом – якість фундаментальної 

підготовки майбутніх молодших спеціалістів. 

Науковий зміст запропонованої технології полягає в тому, що, з одного 

боку, через її застосування викладачі впроваджують гнучкі алгоритми, які 

передбачають попереднє проектуваня фахової підготовки, що здійснюється в 
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ході навчального процесу, та не усувають можливості реалізації педагогічного 

експерименту; з іншого – це такий проект фахової підготовки студентів, який 

зумовлює структуру і зміст спеціально організованого навчального процесу з 

врахуванням розвитку їх інтелектуальних можливостей та спрямованого на 

досягнення високого рівня якості освіти. 

Цілі фундаментальної підготовки в цілому та її окремих курсів зокрема 

визначають зміст навчального матеріалу, яким має оволодіти студент. 

Сучасна дидактика розрізняє поняття «зміст освіти» і «зміст навчання». 

Змістом освіти називають той рівень особистісного розвитку, предметної й 

соціальної компетентності людини, яким вона оволодіває в результаті здобуття 

освіти. Таким чином, зміст освіти складають система знань, умінь, навичок, рис 

творчої діяльності, світоглядних і поведінкових якостей особистості, які 

обумовлені вимогами суспільства й для досягнення яких необхідно спрямувати 

зусилля тих, хто навчає, й тих, хто навчається. 

На рівні загального теоретичного розуміння зміст освіти, визначений 

державним освітнім стандартом, являє собою сукупність вимог до рівня якості 

професійної підготовки спеціаліста, відображених у нормативних документах. 

На відміну від цього, зміст навчання розглядають як педагогічно обґрунто-

ваний, логічно упорядкований, фіксований в навчальній документації (програмах, 

підручниках) та необхідний для обов’язкового вивчення навчальний матеріал, що 

визначає зміст діяльності викладача й пізнавальної діяльності студентів . 

Прийнято виділяти декілька основних рівнів змісту освіти: рівень 

загального теоретичного уявлення, рівень навчальної дисципліни, рівень 

навчального матеріалу . 

Завданням нашого дослідження є розробка доцільного змісту навчального 

матеріалу конкретної дисципліни, що сприятиме підвищенню якості його 

викладання й фундаментальної підготовки в цілому. 

Важливою формою фундаментальної підготовки у вищому навчальному 

закладі є науково-дослідна робота. Обов’язковими видами цієї роботи є 

написання курсових, а також, за бажанням, дипломних робіт. У розробці 
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тематики визначених видів робіт ми дотримувалися системного підходу, який 

передбачає наскрізне дослідження теми. Також враховували, що обсяг тематики 

курсових робіт повинен узгоджуватися з тематикою дипломних робіт. 

Особливістю написання курсових робіт на є, по-перше, те, що мета їх 

написання – розкрити питання, які не ввійшли до навчальної програми або на 

які відведено мало годин; по-друге, пояснення матеріалу за допомогою іншого 

розділу певного навчального предмета  або іншої навчальної дисципліни; по-

третє, обов’язкове застосування цієї теорії в процесі розв’язання задач. 

Тематика дипломних робіт дає можливість студентам глибше відстежити певні 

аспекти досліджуваної проблеми. 

Науково-дослідна робота реалізується і в таких формах, як робота в 

проблемних групах, участь в олімпіадах, науково-практичних конференціях 

тощо. Їх основне завдання – формування прикладних умінь, розвиток потреби в 

творчій діяльності, професійній самоосвіті, оволодінні навичками науково-

дослідної роботи. 

Нестандартність організації практичних занять за розробленою 

технологією полягає у використанні в ході їх проведення таких трьох групових 

форм: індивідуально-групової, єдиної групової та диференційовано-групової.  

Колективна праця активізує розумову діяльність студентів, підвищує 

відповідальність перед товаришами за виконання завдань, виховує такі якості, 

як взаємодопомога і взаємоконтроль, сприяє кращому засвоєнню навчального 

матеріалу.  

Розглядаючи розроблену технологію забезпечення якості фундаменталь-

ної підготовки майбутніх молодших спеціалістів як інноваційну технологію, ми 

вслід за авторами видання «Ситуаційна методика навчання» вважаємо, що 

підвищення якості фундаментальної підготовки шляхом партнерських стосун-

ків у навчальному процесі між викладачем і студентом спрямоване не тільки і 

не стільки на одержання знань, але й на формування здатності до творчості, 

опрацювання великих масивів інформації, вмінь і навичок професійної 

практичної діяльності . 
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У загальному вигляді результат реалізації технології забезпечення якості 

фундаментальної підготовки майбутніх молодших спеціалістів можна 

сформулювати в такому вигляді: знання, вміння й навички з можливим 

домінуванням кожної складової сукупного результату. 
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 імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 Компресійна еластографія є альтернативою для біопсії, рентгенологічних 

досліджень та імунологічних досліджень, що дозволяє неінвазивно 

діагностувати ракові новоутворення, а також проводити моніторинг перебігу 

процесів в них протягом всього періоду лікування. 
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В силу того, що даний метод почали впроваджувати досить недавно, 

його можливості ще мало досліджені та не структуровані. В даний час , 

еластографію виконують лише для поверхневих органів за допомогою 

лінійних датчиків.  

Ультразвукова еластографія - метод, в основі якого лежить 

пропускання звукових хвиль через тканину для встановлення її жорсткості. 

Це дослідження дозволяє діагностувати онкологічні новоутворення на ранніх 

стадіях без безносереднього втручання в тканини, яке може спровокувати 

активний ріст ракових клітин. Найбільш часто даний метод використовується 

для досліджень поверхневих органів, таких як печінка, щитовидна залоза, 

молочні залози, нирки, простата та лімфатичні вузли. Але в останніх моделях 

УЗ апаратів функція еластографії реалізована не лише для лінійних датчиків, 

а і для конвексних та внутрішньопорожнинних також, що дає змогу 

досліджувати більш глибоко розташовані органи. Саме тому, важливо 

експериментально визначити вплив глибини на якість діагностики, та 

встановити доречність використання певного датчика для певного органу. [1]  

Еластографія оцінює еластичність (пружність) тканини, шляхом 

вимірювання опору, який чинить тканина під час деформації від прикладеної 

сили натиску на поверхню тканини ультразвуковим датчиком. Припускаючи, 

що матеріал є абсолютно еластичним і його деформація не залежить від 

в'язкості, еластичність може бути описана законом Гука : 

                                                                                           Ϭ=ЕƐ                                                          (1) 

де σ – напруга, що дорівнює силі, прикладеній на одиницю площі (в 

кілопаскалях); 

     Е – модуль пружності, що дорівнює відношенню напруги до 

деформації; 

        Ɛ – деформація, що дорівнює зміні товщини тканини відносно 

початкової  

 (приклад рис.1). [2] 
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Рис. 1 – Принципова схема компресійної еластографії 

Існує три типи модулів пружності, які визначаються методом деформації: 

модуль Юнга (E), модуль зсуву (G) і об'ємний модуль (K). 

1) модуль Юнга Е визначається наступним рівнянням, коли нормальна 

напруга (σп) створює нормальне навантаження (εп), де нормально означає 

прикладання сили перпендикулярно до поверхні: Ϭп=ЕƐп 

2) Модуль зсуву G визначається наступним рівнянням, коли напруга 

зсуву (σs) створює деформацію зсуву (εs), де зсув означає прикладання сили по 

дотичній до поверхні: Ϭs= GƐs 

3) Об'ємний модуль пружності К визначається наступним рівнянням, 

коли нормальна внутрішня сила або тиск (σB) створює об'ємну деформацію або 

зміну об’єму (εB): ϬB= КƐB  [3] 

Чим більший модуль пружності, тим матеріал має більшу здатність 

чинити опір деформації, що можна розглядати як підвищену жорсткість.[4] 

На додаток до наведених вище рівнянь, які описують статичну 

деформацію, модуль пружності також характеризує швидкість поширення 

хвиль: 

                                                              с = √
Е

𝜌
                                                         (2) 

де c – швидкість хвилі; 

     Е – модуль пружності; 

     ρ – щільність матеріалу. 
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Для проведення дослідження було використано 3 датчики і по три 

діапазони частот для кожного з них. 

Так, для лінійного датчика L742 було обрано діапазони частот 5-7 МГц, 

6-8 МГц, 9-13 МГц; для конвексного датчика 3C-A – 2,4-3,7 МГц; та для 

внутрішньо порожнинного – 6V3 – 3-6 МГц, 4,5-8,2 МГц. 

Для імітації здорової тканини для фантомів було обрано матеріал желатин 

та крохмаль у співвідношенні .  

Желатин - безбарвний або жовтуватого відтінку частково гідролізований 

білок колаген, прозора в'язка маса, продукт переробки (денатурації) сполучної 

тканини тварин (колагену). Крохмаль підвищує ехогенність (здатність 

досліджуваної структури відображати спрямовану до неї ультразвукову хвилю) 

матеріалу. [5] 

Для імітації патологічної тканини було обрано три однакові гумові 

кульки, діаметром 6,5 см. 

Для створення першого фантому (Тіло 1) гумову кулю було розміщено на 

глибині 4,25 см, для другого фантому (Тіло 2)  - на глибині 11,75 см, для 

третього фантому (Тіло 3)  - на глибині 18,25 см. Відстані вказано від поверхні 

фантому до центрів мас кожної з кульок.  

Якість еластографії оцінюється за допомогою відношення еластичностей 

середовищ, що показує якість диференціації тканин. Чим значення відношення 

вище за одиницю, тим вищий показник розмежування кордонів та 

диференціації тканин досліджуваних тіл. [6] 

 

 
Рис. 2 – Діаграма якості еластографічного дослідження для Тіла 1 
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Рис. 3 – Діаграма якості еластографічного дослідження для Тіла 2 

 

 
Рис. 4 – Діаграма якості еластографічного дослідження для Тіла 2 

Отже, проведені  досліди показали такі результати що для тіл розміщених 

на глибині 1-9 см найбільш доцільно використовувати лінійний датчик на 

частотах 6 – 8,5 МГц, для тіл розміщених на глибині 10-15 см найбільш 

доцільно використовувати внутрішньопорожнинний датчик на частотах 3 – 6 

МГц, а для тіл розміщених на глибині 16-22 см компресійна еластографія не є 

достатньо інформативним методом. 
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Технічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ САРД  IEEE 802.11 

 

Нгуєн Куок Ань, 

 студент 5-го курсу  

Кафедра інфокомунікаційної інженерії 

Харківський національний  

університет радіоелектроніки,  

м. Харків 

Для побудови мереж зв'язку на сучасному етапі розвитку телекомунікацій-

них технологій існує велика кількість різноманітних рішень, однак сьогодні все 

більше уваги приділяється розвитку бездротових технологій, що пов'язано з їх 

перевагами. 

Найбільш поширеним стандартом безпровідних мереж є технологія IEEE 

802.11, це стандарт організації безпровідних комунікацій на обмеженій 

території в режимі локальної мережі, тобто коли декілька абонентів мають 

рівноправний доступ до загального каналу передач. Користувачам більше 
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відомий за назвою Wi-Fi, фактично є брендом, запропонованим і просуваються 

організацією Wi-Fi Alliance. 

Процес збору інформації про вимоги до безпровідної локальної мережі 

повинен бути першим кроком при проектуванні. На цьому кроці необхідно 

визначити, якими саме характеристики буде володіти безпровідна мережа. 

При зборі інформації про вимоги до мережі слід звернути особливу увагу 

на: тип і кількість абонентських пристроїв; технічні характеристики і 

можливості абонентських пристроїв; вимоги до додатків користувачів 

безпровідної локальної мережі і типам переданих даних; вимоги до пропускної 

спроможності затримок; необхідність використання безшовного роумінгу. 

Після того як сформовані вимоги до мережі Wi-Fi, розраховують її наванта-

жувальні характеристики, які найчастіше дозволяють розрахувати необхідну кіль-

кість точок доступу. Однак для деяких об'єктів такі розрахунки проводити не має 

сенсу (наприклад склади чи виробничі приміщення). В більшості зазначених об'єк-

тів мережу Wi-Fi використовують для передачі даних від сканерів штрих-кодів та 

іншого низької промислового обладнання. Тому необхідне число точок доступу 

визначають, виходячи виключно з параметрів радіопокриття, а не навантаження. 

Для розрахунку навантаження через безпровідну локальну мережу можна 

скористатися методом, заснованим на розрахунку часу використання 

радіоканалу. 

Якщо створюють мережу для офісу, то проводять аналіз характеристик 

абонентських станцій, які вже є або з'являться у користувачів. Коли визначити 

тип пристроїв заздалегідь неможливо, наприклад, при створенні мережі Wi-Fi в 

аеропорту або іншому громадському місці, то для розрахунку використовують 

усереднені дані. Важливо відзначити, що на цьому етапі розглядають не 

характеристики точок доступу, а характеристики абонентських станцій, бо саме 

вони визначатимуть навантаження через безпровідну локальну мережу. Для 

подальшого розрахунку необхідно врахувати: 

1) технологію фізичного рівня (802.11g / n / ac); 

2) конфігурацію MIMO (1 x 1: 1, 2 x 2: 2, 3 x 3: 3); 
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3) підтримувані канали (діапазон 2,4 ГГц - канали 1-13, діапазон 5 ГГц - 

канали 36-64) 

4) діапазон 5 ГГц - канали 36-64 

5) ширина каналу (20 або 40 Мгц); 

6) потужність передавача; 

7) максимальна швидкість на фізичному рівні. 

Далі слід оцінити якими додатками будуть користуватися абоненти 

безпровідної локальної мережі. Для кожного типу додатків необхідно врахувати 

необхідну швидкість передачі. 

Також враховуються деякі особливості навколишнього середовища. На 

якість і дальність роботи зв'язку впливає безліч фізичних факторів: число стін, 

перекритть і інших об'єктів, через які повинен пройти сигнал. Зазвичай відстань 

залежить від типу матеріалів і радіочастотного шуму від інших електроприладів в 

приміщенні. Для поліпшення якості зв'язку треба слідувати базовим принципам: 

1) Скоротити число стін між абонентами безпровідної мережі - кожна 

стіна і перекриття забирає від максимального радіуса від 1 м до 25 м. 

Розташувати точки доступу та абонентів мережі так, щоб кількість перешкод 

між ними була мінімальною; 

2) Перевірити кут між точками доступу і абонентами мережі. Стіна 

товщиною 0,5 м при куті в 30 градусів для радіохвилі стає стіною товщиною 1 

м. При вугіллі в 2 градуси стіна стає перепоною завтовшки в 12 м! Треба 

намагатися розташувати абонентів мережі так, щоб сигнал проходив під кутом 

в 90 градусів до перекриттів або стін; 

3) Будівельні матеріали впливають на проходження сигналу по-різному - 

цілком металеві двері або алюмінієва облицювання негативно позначаються на 

передачу радіохвиль. Бажано, щоб між абонентами мережі не було металевих 

або залізобетонних перешкод. 

4) За допомогою програмного забезпечення перевірки потужності сигналу 

треба позиціонувати антену на кращий прийом; 
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5) Видалити від абонентів безпровідних мереж, по крайней мере, на 1-2 

метра електроприлади, що генерують радіоперешкоди, мікрохвильові печі, 

монітори, електромотори, ДБЖ. Для зменшення перешкод ці прилади повинні 

бути надійно заземлені; 

6) Якщо використовуються безпровідні телефони стандарту 2,4 ГГц або 

обладнання X-10 (наприклад, системи сигналізації), якість безпровідного 

зв'язку може помітно погіршати або перерватися. 
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Полянський Д. А., Коломоєць І. В.,  

Перемітько В.В  

м. Кам’янське, Україна 

 Зношення контактних поверхонь колекторних пластин є одним з найпо-

ширеніших причин ремонту електродвигуна та генератора [1, с. 47]. Виходячи з 

проектної потужності промислової електричної машини, діаметр колектора 

становить 200...3500 мм, довжина 140...700мм, а товщина колекторних пластин 

– 2...12 мм [2, с. 102]. Допустиме зношення зазвичай приймають рівним 20% 

висоти пластини, але не більше 20 мм. На практиці їх зазвичай замінюють на 

нові. Виходячи з того, що матеріалом деталей є дефіцитна мідь, в роботі розгля-

далась доцільність відновлення колекторних пластин дуговим наплавленням. 
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З метою збереження початкових теплофізичних показників, в якості 

наплавлювального обрали дріт марки М2, а захисного середовища – аргон 

вищого ґатунку за ДСТУ 10157. Відновленню підлягав колектор двигуна 

потужністю 16 кВт (довжина зношеної ділянки – 80 мм, потрібна висота 

наплавлення – 6 мм). 

Наплавлення вели вольфрамовим електродом (dw= 3 мм) на установці 

УДГУ-251 АС/WC. Зварювальний струм коливався у межах 75...110 А (струм – 

постійний, прямої полярності). Формування забезпечували за допомогою 

графітових проставок та пластин з молібдену та титану. В кондуктор 

укладалось до десяти мідних пластин, після чого виконували попередній 

підігрів у печі до температур 150...250 °С. Колекторні пластини межуються з 

графітовими проставками, які виконують роль утримуючого пристрою. 

Виявлено, що найкраще формування забезпечувалось у разі застосування 

у якості обмежуючих графітових пластин. Через складну форму відновлюваль-

них деталей (різна висота окремих ділянок) формування валика нерівномірне, з 

великою ймовірністю завалів та стікання по краях. З підвищенням температури 

попереднього підігріву умови формування покращувалися, ставало можливим 

збільшення швидкості наплавлення та, як наслідок, зменшення часу активного 

контактування ванни з матеріалом обмежувальних пластин. Дефектів у вигляді 

пор, підрізів тощо не виявлено. 

Щоб дослідити збереження хімічного складу та властивостей, було 

проведено хімічний та металографічний аналіз зразків, спціально виготовлених 

з колекторних пластин. 

Планується доповнити отримані результати дослідженнями  із викорис-

танням інших наплавлювальних матеріалів на пластинах більшої товщини. 

Література: 
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З розвитком ІТ технологій утворилось багато молодих галузей обчислень, 

зокрема поява обчислювальних структур нового типу, які об’єднуються під 

загальним поняттям Штучний інтелект (ШІ). Даний термін включає декілька 

напрямків, які вивчають специфічні типи ШІ, котрі вирішують задачі свого 

певного кола проблем. Можна виокремити наступні основні типи ШІ: експертні 

системи, нейроні мережі, теорія фреймів, генетичні алгоритми. 

Експертні системи представляють собою систему, яка має певну інформа-

цію і здатна її пояснити, тобто система має знання. За допомогою експертних 

систем машина може робити складні висновки в складних предметних областях. 

Вона працює за принципом експерта в своїй конкретній області – наприклад, 

лікар, який переглянув симптоми пацієнта здатний поставити діагноз і призначити 

лікування. Дана система складається із двох основних частин: бази знань і меха-

нізму логічного виводу. Основна проблема при створені такої системи полягає у 

формуванні бази даних, так як отримати знання від експертів буває не легко.[1] 

Нейроні мережі є математичними моделями, з програмним або апаратним 

втіленням, які побудовані за принципом роботи біологічних нейронних мереж – 

систем, складених із нервових клітин живого організму, тобто основані на 

принципах роботи біологічного мозку. Вони спроможні вирішувати обширне коло 

задач, а саме: розпізнавання і класифікація об’єктів. задачі адаптивного керування 

робототехніки, моделювання природнього інтелекту - машинне навчання та ін. 

Дана система не програмується - вона навчається, хоча математичної сторони – це 

функція із безліч вхідними і вихідними параметрами, де технічно навчання 

полягає в знаходженні коефіцієнтів зв'язків між нейронами.[2] 
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Теорія фреймів або виводи на фреймах полягає у класифікувані складних 

нечітких об'єктів та  завдяки даної класифікації зробити якісь висновки чи 

вжити певні заходи. Висновок на фреймах використовує принципи людської 

психіки, для здійснення логічних висновків та припущень. Спрощено фрейм – 

це набір комірок, що описують ситуацію. У кожній комірці може бути поняття, 

величина або інший фрейм. Фрейми шикуються в ланцюжки, в одному кінці 

яких можливі рішення, а в іншому - вихідні дані. Якщо велика частина фрейму 

визначена, приймається і інша його частина і формується відповідь.[3] 

Генетичні алгоритми - метод штучного інтелекту, що імпонує не психіці і 

не мозку, а процесу еволюції. Оснований він на евристичних алгоритмах 

пошуку, які залучаються для вирішення завдань моделювання та оптимізації 

шляхом випадкового підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів – на 

кшталт природного відбору в природі. Тобто йде пошук мінімума чи макси-

мума в тої чи іншої задачі, що і буде дуже точною (але не завжди найкращим 

варіантом) відповіддю, але цього достатньо для складних нечітких функцій.[4] 

Cемантичні мережі – призначенні для вирішення питання представлення 

знань. Дані мережі можна представляти у вигляді графа, який представляє опис 

певного набору сутностей, які можуть бути поняттями, подіями та зв'язків між 

даними сутностями. Зв'язки можна представляти у різноманітних варіаціях: «явля-

ється», «являється частиною», «містить» і так далі. Нагадаю, що знання - це інфор-

мація разом зі способом її інтерпретації. Семантичні мережі дають можливість 

представляти інформацію разом із способом її інтерпретації. Отже, семантична 

мережа відображає семантику предметної області у вигляді понять і відносин.[5] 

Створення семантичних мереж розпочинають з побудови і опису 

характеристики схеми даних, тобто вказується, які будуть присутні класи 

об'єктів і які між є зв'язки. Таким чином ми задаємо метадані – дані, котрі 

описують, дають характеристику іншим даним. 

Надалі задаються конкретні об'єкти, які відповідають цим зв'язкам. 

Завдяки побудованим чітким зв’язкам між об’єктами, симантичні мережі 

здатні надавати логічні висновки для конкретних ситуацій і також здатні до 
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генерації певних типових об’єктів для тієї чи іншої семантичної мережі, 

наприклад створення невеликих новел. 
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Система паропостачання промислового підприємства - включає до свого 

складу комплекс станцій, установок і пристроїв для генерування необхідного 

технологічним та сантехнічним споживачам пари необхідних параметрів; 

пристрою для прийому і регулювання кількості і параметрів пари, одержуваного з 

районних систем теплопостачання; трубопроводи для подачі пари до споживачів і 

розподілу його між ними; споруди і трубопроводи для збору конденсату пара і 

повернення його від споживачів до парогенеруючих установок [1]. 

Теплопостачання (постачання теплової енергії) — сфера діяльності з 

виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
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Подача теплової енергії у приміщення для забезпечення в них 

комфортних параметрів внутрішнього повітря, приготування гарячої води для 

санітарно-гігієнічних потреб і для виконання технологічних процесів на 

промислових підприємствах потребує організації та функціювання спеціальних 

систем теплопостачання, які бувають місцевими, якщо вироблення теплоти 

відбувається в місці його споживання, або централізованими, якщо вироблення 

теплоти здійснюється спеціальними підприємствами [2]. 

Котельня призначена як автономне джерело тепла для покриття теплових 

навантажень на опалення споруд. Представляє собою розташовану в одному 

технічному приміщенні установку, яка складається з котла і допоміжного 

обладнання (тягодуттьові машини, механізми і пристрої управління, димова 

труба тощо), для отримання водяної пари або гарячої води за рахунок теплоти 

палива, що спалюється. Основним пристроєм котельні є паровий або 

водогрійний котел, в якому відбувається нагрівання робочої рідини (теплоносія, 

як правило води або пари) [3]. 

Котельні підприємства - це котельні, які є на промислових підприємствах 

і служать для теплопостачання цих підприємств, їх житлових фондів, а також 

інших промислових підприємств, передбачених схемою теплопостачання в 

порядку кооперування. 

Залежно від характеру теплових навантажень районні котельні 

підприємств поділяються на: 

 промислові, які використовуються для технологічного постачання 

паром або гарячою водою промислових підприємств; 

 опалювальні, призначені для забезпечення опалення, вентиляції та 

гарячого водопостачання; 

 промислово-опалювальні, які застосовуються для технологічного 

теплопостачання та постачання теплотою систем опалення, вентиляції та гарячого 

водопостачання промислових підприємств, житлових і громадських будівель [4]. 

Метою роботи є виявлення альтернативного джерела енергії для 

виробництва пру і тепла, яке буде використане на потреби підприємства. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Влаштування газової водогрійної котельні передбачається у приміщенні 

існуючої будівлі хімводоочистки із встановленням у ній  газових водогрійних 

котлів, також буде заплановано місце для встановлення третього котла, двох 

пароводяних теплообмінників та допоміжного обладнання на перспективу. 

Також мають бути проведені заходи з енергозбереження. Енергозбе-

рігаючі заходи повинні бути забезпечені  проведенням спеціальних робіт з 

утеплення споруд при ремонтних роботах, направлені на зниження втрат 

теплового потоку, також при встановленні обладнання необхідно забезпечити 

теплову ізоляцію усіх пристроїв . Встановлення автоматики управління котлів, 

це забезпечить контроль та регулювання горіння палива, та  влаштування вузла 

обліку теплової енергії [5,6]. 
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Енергетика — основа розвитку господарства. Вона забезпечує 

технологічні процеси в промисловості, дає тепло і світло людям. На сьогодні 

71% відновлювальної енергії у світі виробляється гідроелектростанціями (ГЕС) 

[1]. Найбільші ГЕС знаходяться в Китаї, Бразилії, Венесуелі, Канаді: 

• Три ущелини - це найбільша ГЕС у світі, розташована вона на річці 

Янцзи, її потужність складає 22,4 ГВт. 

• Ітайпу - ГЕС, розташована в Бразилії, на річці Парана, потужністю 14 ГВт. 

• Гурі - ГЕС у Венесуелі (штат Болівар), на річці Кароні, потужність 

складає 10,3 ГВт. 

• Турукуйська ГЕС - на річці Токантінс розташована ГЕС потужністю 

8,3 ГВт (Бразилія). 

У багатьох країнах світу ГЕС - основа енергетики : Норвегія -100%, Бра-

зилія - 95%, Канада - 60% (згідно з дослідженнями "Da-voda"). Так, отримання 

енергії з води не забруднює навколишнє середовище, саме будівництво ГЕС, а 

саме греблі, супроводжується зазвичай затопленням території. А це, в свою 

чергу, змушує тваринний переселятися, покидати свої домівки. В таблиці 1 

представлені основні переваги і недоліки ГЕС. 

Таблиця 1 

Переваги і недоліки ГЕС 

Переваги ГЕС Недоліки ГЕС 

1.невичерпність гідроресурсів; 

2.безпека для атмосфери; 

1.необхідність в затопленні земель для 

створення дамб; 
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3.швидкість запуску всієї станції; 

4.низька вартість електроенергії. 

2.необхідність в невеликій швидкості течії в 

річці; 

3.неможливість регулювати кількість води в 

дамбі (навесні - паводки, влітку - посуха). 

 

Отже, недоліком ГЕС є шкода навколишньому середовищі при 

будівництві. Перевагами ж є те, що це найекологічніший спосіб отримання 

енергії з традиційних джерел енергії і найшвидша окупність.  

Як вирішити цю дилему? Щоб і отримувати найекологічнішу енергію і 

завдавати шкоди природі щонайменше. Рішення цієї проблеми є будівництва 

малих ГЕС (МГЕС). 

Перевагою малих ГЕС є мінімальний вплив на навколишнє середовище, 

якщо правильно вибрати місце розташування і побудувати згідно діючих норм і 

правил. Недоліком малих ГЕС є високі капіталовкладення на будівництво, 

причиною є зведення складних гідротехнічних споруд, які, до того ж, 

індивідуальні для кожної МГЕС , тривалі терміни проектування. 

У більшості країн ЄС до МГЕС належать установки потужністю  

• до 5 МВт (Німеччина, Франція, Іспанія, Польша),  

• до 3 МВт (Італія, Швейцарія), 

• до 10 МВт (Греція, Україна, Португалія). 

Лідери світу з виробництва електроенергії МГЕС є: Китай, Японія, США, 

Італія, Бразилія. 

Загальний потенціал України (західних регіонів) з використання ресурсів 

малих рік складає 28% загального гідропотенціалу України [2]. Використання 

енергії малих рік дасть змогу централізувати загальну енергетичну систему. Це 

вирішить проблему в електропостачанні віддалених регіонів і економії 

ПЕР(паливно-енергетичні ресурси). 

МГЕС захищають прилеглі населені пункти від повеней, сприяють 

нормальній роботі водопостачання і розвитку рибного господарства( власник 

МГЕС повинен протягом 5 років зарибнювати річку). Можливий ще режим 
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зберігання і відновлення надлишкової енергії на мережі. Якщо на річці буде 

функціонувати МГЕС, то стан води в річці буде постійно контролюватися (за 

допомогою фільтрів). До того ж, сучасні турбіни насичують воду киснем, це 

зберігає життя флорі та фауні водойми. При зменшенні рівня води електро-

станції припинять роботу (тому що станція працює в автоматичному режимі). 

Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики 

(NREAP) внаслідок відновлення старих, модернізації існуючих, будівництво 

нових потужностей в Україні можна збільшити виробництво електроенергії на 

МГЕС : 

• мікро (менше 200 кВт) і міні ГЕС (200 – 1000 кВт) до 130 ГВт•рік у 

2020 році (загальною потужністю 55 МВт) 

• малі ГЕС (1 – 10 МВт) до 210 ГВт∙рік у 2020 році (загальною 

потужністю 95 МВт) 

На сьогодення існує велика потреба у суттєвих інвестиціях для 

реконструкції та модернізації малих та середніх ГЕС. Поряд із пріоритетами 

розвитку гідропотенціалу, слід наголосити на тому, що Україна має достатній 

науково-технічний потенціал і значний досвід в галузі гідроенергетики. 

Гідроенергетика –це основні маневрені потужності енергосистеми України. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

ЗА 2019 РІК 

 

Філіппова О.Ю. 

Університет митної справи та фінансів  

м. Дніпро, Україна 

Статистичні дані про діяльність авіаційної галузі у 2019 році свідчать про 

її стабільний розвиток. 

Так, упродовж звітного року перевезення пасажирів, вантажів та пошти 

здійснювали 34 вітчизняні авіакомпанії, якими виконано 100,3 тис. комерцій-

них рейсів (за 2018 рік – 93 тис. рейсів). 

При цьому, кількість перевезених пасажирів збільшилась порівняно з 

2017 роком на 18,7 відсотка та склала 12529 тис. чоловік. 

Разом з цим, обсяги перевезень вантажів та пошти авіаційним 

транспортом України збільшились на 19,7 відсотка та становили 99,1 тис. тонн. 

Перевезення пасажирів здійснювала 21 вітчизняна авіакомпанія, серед 

яких лідируюче положення займали авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії 

України», «Роза вітрів», «Азур Ейр Україна», «ЯнЕір» та «Браво». За підсумка-

ми року п’ятьма найбільшими пасажирськими авіакомпаніями перевезено 

11620,6 тис. осіб, що на 20,2 відсотка більше, ніж за 2018 рік, та складає майже 

93 відсотки від загальних обсягів пасажирських перевезень українських 

авіакомпаній. 

https://ecotown.com.ua/news/Naypotuzhnishi-HES-svitu/
https://ecotown.com.ua/news/Naypotuzhnishi-HES-svitu/
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2015/10/16/563528/
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2015/10/16/563528/
https://tridentenergy.ua/ru/hydropower-plants-pros-and-cons/
https://tridentenergy.ua/ru/hydropower-plants-pros-and-cons/
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Більше половини (54,2 відсотка) всіх пасажирських перевезень вітчизняних 

авіакомпаній складають міжнародні регулярні перевезення. У 2019 році 

відповідно до затвердженого розкладу руху регулярні міжнародні польоти 

здійснювали 10 вітчизняних авіакомпаній до 46 країн світу, кількість пасажирів, 

що скористались послугами українських авіаперевізників, зросла на 16,4 відсотка 

та становила 6796,2 тис. осіб. Одночасно зі збільшенням інтенсивності польотів на 

багатьох опанованих напрямках розвивалась мережа маршрутів вітчизняних 

авіакомпаній. Так, упродовж року українськими авіаперевізниками відкрито 17 

нових регулярних маршрутів. При цьому, середній коефіцієнт зайнятості 

пасажирських крісел на міжнародних регулярних рейсах українських 

авіакомпаній зріс з 77,7% за 2018 рік до 78,8% за звітний рік. 

Таблиця 1 

Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2019 рік 

    

Одиниці 

виміру 

Всього у  т. ч.  міжнародні 

2018 2019 

% 

2019/ 

2018 

2018 2019 

% 

2019/ 

2018 

Діяльність авіакомпаній 

Перевезено 

пасажирів 

тис.чол. 

10556,3 12529,0 118,7 9614,9 11446,1 119,0 

в т.ч. на регулярних 

лініях 

тис.чол. 

6768,2 7867,6 116,2 5837,2 6796,2 116,4 

Виконані пасажиро-

кілометри 

млрд.пас.км 

20,3 25,9 127,6 19,9 25,4 127,6 

в т.ч. на регулярних 

лініях 

млрд.пас.км 

12,6 15,6 123,8 12,1 15,1 124,8 

Перевезено вантажів 

та пошти 

тис.тонн 

82,8 99,1 119,7 82,6 98,8 119,6 

в т.ч. на регулярних 

лініях 

тис.тонн 

19,2 21,1 109,9 18,9 20,8 110,1 

Виконані тонно-

кілометри 

(вантажі+пошта) 

  

млн.ткм 

  

275,3 

  

339,7 123,4 

  

275,2 

  

339,6 123,4 

в т.ч. на  регулярних 

рейсах 

млн.ткм 

70,5 92,0 130,5 70,4 91,9 130,5 

Виконано 

комерційних рейсів 

тис.од. 

93,0 100,3 107,8 78,1 84,1 107,7 
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В той же час мало місце розширення діяльності на українському ринку 

іноземних авіакомпаній, до України започаткували виконання регулярних 

польотів 5 нових іноземних авіакомпаній. 2019 рік відзначився також 

розвитком маршрутної мережі іноземних авіакомпаній, якими розпочато 

експлуатацію 27 міжнародних повітряних ліній. Загалом упродовж 2019 року 

до нашої країни виконували польоти 38 іноземних авіакомпаній з 37 країн 

світу. Їх послугами скористались 6857,3 тис. пасажирів, що на 37,8 відсотка 

більше, ніж за 2018 рік та складає 50,2 відсотка загального обсягу регулярних 

пасажирських перевезень між Україною та країнами світу. 

Значне зростання (на 23,1 відсотка) спостерігалось в такому секторі ринку 

пасажирських авіаперевезень, як міжнародні польоти на нерегулярній основі, за 

звітний період 16-ма українськими авіакомпаніями перевезено 4649,9 тис. 

пасажирів. При цьому, майже 84 відсотки таких перевезень було здійснено 

п’ятьма вищезгаданими авіакомпаніями - лідерами. 

Протягом року продовжувалась активізація регулярних перевезень у 

межах України. Внутрішні пасажирські перевезення на регулярній основі 

виконували чотири вітчизняні авіакомпанії, які забезпечили повітряним 

сполученням десять міст України. За звітний рік перевезено 1071,4 тис. 

авіапасажирів, що на 15,1 відсотка більше, ніж за попередній 2018 рік. При 

в т.ч. регулярних 
тис.од. 

63,3 67,0 105,8 49,9 52,3 104,8 

Діяльність аеропортів 

Відправлено та 

прибуло ПС 

тис.од. 

159,9 182,8 114,3 125,6 145,6 115,9 

в т.ч. на регулярних 

рейсах 

тис.од. 

121,4 140,3 115,6 95,0 111,5 117,4 

Пасажиропотоки тис.чол 16498,9 20545,4 124,5 14591,1 18357,5 125,8 

в т.ч. на регулярних 

рейсах 

тис.чол 

12646,1 15811,1 125,0 10770,3 13658,7 126,8 

Поштовантажопотоки тис.тонн 52,3 56,4 107,8 51,1 55,2 108,0 

в т.ч. на регулярних 

рейсах 

тис.тонн 

47,3 51,3 108,5 46,0 50,1 108,9 
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цьому, середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел на внутрішніх 

регулярних рейсах зріс з 73,5% за 2018 рік до 79,3% за 2019 рік. 

Перевезення вантажів та пошти цього року виконували 22 вітчизняні 

авіакомпанії. Слід зазначити, що більшу частину вантажоперевезень традиційно 

складали чартерні рейси в інших державах в рамках гуманітарних та миротворчих 

програм ООН, а також згідно з контрактами та угодами з іншими замовниками. 

Лідери перевезень - АТП ДП «Антонов» (зростання порівняно з показником 2018 

року на 15,3 відсотка), авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (зростання - 

на 10,2 відсотка), «ЗетАвіа» (зростання - на 36,8 відсотка), «Максімус Еірлайнс» 

(зростання - в 2,2 раза). Зазначеними авіапідприємствами у звітному періоді було 

виконано 78 відсотків загальних обсягів перевезень вантажів та пошти. 

Слід зауважити, що на сьогодні майже 98 відсотків загальних 

пасажиропотоків та 99 відсотків поштовантажопотоків сконцентровані в 7 

аеропортах країни – Бориспіль, Київ (Жуляни), Львів, Одеса, Харків, Запоріжжя та 

Дніпропетровськ. 

За 2019 рік авіаційними підприємствами оброблено 569,2 тис. гектарів 

сільськогосподарських площ, загальний наліт під час виконання авіаційних 

робіт в галузях економіки становив 11,8 тис. годин (за попередній рік – 540,9 

тис. гектарів та 9 тис. годин відповідно).  
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 PhD in technics, associate professor,  

NTUU «KPI named after I. Sikorskyi» 

Kyiv, Ukraine 

Preparing to print any print edition is a complex, multi-component process. 

DSTU-classified publications have clear manufacturing conditions. For editions with 

interchangeable elements of the block, there are no technological instructions for 

production. A number of factors, including the inability to avoid manual operations, 

also delays the introduction of these publications into active production. 

Changing the traditional design of an edition to a design with interchangeable 

elements primarily changes post-printing processes, including stitching and binding. 

As a result of the analysis of the stitching and binding technological processes 

of editions with variable elements, the schemes for each design were developed and 

the number of manual operations was determined. According to the developed 

schemes of stitching and linking of technological processes of editions with variable 

elements, the number of manual operations at the post-printing stage was analyzed 

and a comparative diagram of the number of manual operations was drawn, which is 

shown in fig. 1. 

However, one of the main indicators of adaptability of the system is the total 

production time of the publication. For this reason, it is advisable to analyze the total 

time of production of the edition and a more detailed examination of the total time at 

the post-printing stage of manual operations. 

As the number of operations does not always correlate with the time for their 

execution, the duration of manual operations at the post-printing stage was calculated, 

the total time of which is shown in fig. 2. 
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Fig. 1. Comparative chart of the number of manual operations in the post-printing 

stage: 

A – binding with rings; B – disc-binding system; C – binding with metal holders; D – 

binding with elastics; E – swing clip durable; F – magnetic rod editions; G – editions 

with a rod; H – origami fastener system 

 

 

 

 

Fig. 2. Total time diagram for producing editions with interchangeable elements 

 

  



63 
 

НОТАТКИ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



64 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


