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УДК 004.455.2:004.738.1     Інформаційні технології 

 

МЕТОД РОЗРОБКИ ПОКРАЩЕНИХ ПІДХОДІВ ДО ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

ДАНИХ 

Савицька Л. А. 

к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки 

Трояновська Т. І. 

к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки 

Бац А. В. 

студент факультету інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії  

Вінницький національний технічний університет 

м. Вінниця, Україна 

Зорова система людини здатна швидко обробляти візуальні сигнали, а 

передові інформаційні технології перетворили комп'ютер на потужний засіб 

управління цифровою інформацією [1, с.142-144]. 

Візуалізація є мостом, що зв'язує зорову систему людини і комп'ютер, 

допомагаючи ідентифікувати образи, прогнозувати, будувати гіпотези і 

витягувати ідеї з величезних масивів даних, що сприяє науковому дослідженню 

і прогнозуванню [2, с.220].  

Нині розроблено досить інструментів структурування та візуалізації 

даних. Серед них є й безкоштовні, а також, онлайн-додатки і програми, що не 

потребують спеціальних навичок. Зрештою, існують і складні програмні 

засоби, для роботи з якими необхідні навички програмування. Загалом, вони 

мають схожий функціонал, звісно з певними удосконаленнями з кожної 

сторони. Однак, недоліками при використанні таких інструментів візуалізації 

даних є: неоднозначне візуальне представлення, низька точність, недостовірна, 

дезінформуюча, дуже спрощена візуалізація, яка містить зайві графічні 

елементи, перенасичення інформацією. До інших недоліків можна віднести: 

неоптимальне використання кольорової гами, важка для засвоєння інформація, 
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високе когнітивне навантаження. Іншим не менш важливим недоліком є 

загальний підхід до використання візуалізації. Оскільки основною задачею є 

охоплення якнайбільшої аудиторії, результатом чого є схожість продуктів і 

можливість лише загального використання [3, с.139-177]. 

Застосування даних підходів до візуалізації даних у більшості випадків 

потребує покращення методів та засобів представлення даних [4]. Тому 

необхідно використовувати покращені методи для структурування та 

візуалізації даних. Рішенням може стати розробка авторського методу в 

результаті ґрунтовного та глибокого аналізу шляхом комбінування декількох, 

що дозволить підвищити рівень наочності та інформативності візуальних даних 

[5, с.520]. 

Таким чином, авторами пропонуються метод покращення візуального 

представлення даних з можливістю вибору варіантів відображення інформації 

(рис. 1), що вирішує задачі однозначного візуального представлення даних, 

високої точності, достовірної, точної візуалізації, яка містить потрібні графічні 

елементи та не перенасичена інформацією [6, с.86]. 

 

Рисунок 1 – Процес візуалізації інформації 

Такі підходи дозволять підвищити рівень наочності та інформативності 

візуальних даних  за рахунок розробки власного підходу шляхом комбінування 

декількох. 

Література: 

1. Трояновська Т. Алгоритм структурованої візуалізації XML-файлів / 

Тетяна Трояновська, Олександр Бойко // Proceedings of the tenth international 

http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13411
http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13411
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scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 

11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 142-144..  

2. Steele J., Iliinsky N. Beautiful visualization: Looking at data through the 

eyes of experts. – O’Reilly Media, 2010. – 416 p. 

3. Zhu В., Chen H. Information visualization // Annual Review of Information   

Science and Technology. – 2005. – Vol. 39, Issue 1. – P. 139–177. [Електронний 

ресурс]. -URL: http://ai.arizona.edu/intranet/papers/Visualization.pdf. – [Режим 

доступу вільний]. 

4. Information visualization (INFOVIS)//IEEE Symposium [Електронний 

ресурс. Режим доступу : https://goo.gl/xiMxoi. 

5. Card S. K., Mackinlay J. D., Shneiderman B. Readings in information 

visualization: using vision to think. – Morgan Kaufmann Publishers, 1999.– 686 p. 

6. Трояновська Т. І. Інформаційна технологія доставки контенту у 

системах комп’ютеризованої підготовки спеціалістів. // Гороховський О. І., 

Трояновська Т. І., Азаров О. Д. Монографія. Вінниця : ВНТУ, 2016.–160 с. 

____________________________________________________________________ 

Інформаційні технології 

 

ТРИРІВНЕВА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В 

ПРЕДСТАВНИЦТВАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ  

Карпюк К. І., 

аспірантка кафедри міжнародної економіки 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», м. Київ 

Вступ. Інформація – один з найважливіших сучасних світових ресурсів: 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом. Певне повідомлення коштує 

дорожче за життя» (У.Черчілль). Її своєчасне отримання, ефективне 

використання, належне зберігання й безпечна передача відіграють визначальну 

роль у діяльності міжнародних представництв на території України. 

http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13411
http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13411
http://ai.arizona.edu/intranet/papers/Visualization.pdf
https://goo.gl/xiMxoi
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Сьогодні для роботи з інформацією використовуються найрізноманітніші  

технічні пристрої. Але найчастіше – це комп'ютер (або мережа комп'ютерів), 

підключений до Інтернет мережі. Переоцінити ефективність ПК1  і швидкість 

передачі даних через Інтернет важко. Жодні паперові документи не здатні 

вмістити стільки інформації й жоден факс не передасть її так швидко. У цьому 

безсумнівний плюс сучасних комп'ютерних технологій. 

Мета роботи. В роботі пропонуються основні принципи побудови 

захисту інформаційних систем у представництвах міжнародних структур та 

організацій в Україні. 

Дослідження. Питанням розробки і функціонування систем захисту 

інформації присвячено значну кількість праці В. О. Хорошка [1], В. Б. 

Дудикевича [2; 3], О. С. Петрова [1] та ін. 

Питання сучасних загроз інформаційної безпеки для державних та 

приватних українських установ, міжнародні стандарти безпеки дослідженні в 

роботах А. В. Платоненко, А. О. Аносова [4], О. В. Сєвєрінова, В. І. Черниша, 

М. Є. Молчанова [5-7] та ін. 

Проблематика. Інформація, що зберігається в ПК міжнародних 

представництв й передається його співробітниками через Інтернет, перебуває 

під загрозою: її можуть знищити, вкрасти, навмисне видалити або спотворити. 

Вихід з ладу комп'ютерної техніки також загрожує втратою інформаційних 

даних. Тому вони повинні бути відповідним образом захищені. Захищені 

комплексно, від всіх можливих ризиків. 

Типова інформаційна система, що використовується в міжнародних 

представництвах, складається із трьох взаємозалежних рівнів [О. В. Сєвєрінова, 

В. І. Черниша, М. Є. Молчанова [5-7]: 

1. Рівень устаткування й технічних засобів. На даному рівні розташовані 

комп'ютери, сервери, периферійне обладнання (із прикладними й системними 

програмами, що забезпечують їх роботу). 

Саме з даним рівнем взаємодіють авторизовані користувачі 

інформаційних систем, що здійснюють санкціонований доступ до її ресурсів. 
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На рівні розташовані також копії програмного забезпечення, інстальованого 

безпосередньо на робочі станції користувачів. Об'єкти, що перебувають на 

даному рівні, прив'язані до фізичних структур – будинків, у яких розміщена 

система. 

2. Рівень транспортного середовища. На цьому рівні розміщені 

структуровані кабельні системи, мережі зв'язку й телекомунікацій тощо.  

З даним рівнем взаємодіють не самі користувачі інформаційних систем, а 

користувальницьке  обладнання з першого рівня. Функціонування об'єктів, 

розміщених на рівні, також залежить від особливостей будинків, у яких 

розміщена система. 

3. Рівень прикладних програм. На цьому рівні перебуває прикладне й 

загальносистемне програмне забезпечення, призначене для забезпечення 

роботи обладнання і користувачів інформаційних систем. 

Зловмисники (порушники режиму інформаційної безпеки), намагаючись 

отримати несанкціонований доступ (НСД4) до її ресурсів, вживають спроби 

НСД4 на всіх трьох рівнях типової моделі інформаційної системи. 

Шляхи вирішення проблеми. Міжнародні представництва, які діють на 

території України дотримуються міжнародних стандартів захисту інформації  

ISO/IEC 17799, ISO 27001. Ці стандарти є основоположними в сфері управління 

інформаційною безпекою. Вони представляють собою модель системи 

менеджменту, яка визначає загальну організацію процесів, класифікацію даних, 

системи доступу, напрямки планування, відповідальність співробітників, 

використання оцінки ризику і т. ін. в контексті інформаційної безпеки. 

Структура стандарту дозволяє вибрати засоби управління, які мають 

відношення до конкретного представництва або сфери відповідальності у 

середині самої організації.  

Виходячи із запропонованої трирівневої структури типової інформаційної 

системи, типова система захисту інформації повинна складатись із трьох 

підсистем і відповідати за захист кожного з рівнів інформаційної системи 

організації: 
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1. Підсистема захисту комплексу обладнання й технічних засобів. 

Підсистема призначена для захисту серверів, автоматизованих робочих місць, 

обладнання зв'язку й телекомунікацій та ін. 

2. Підсистема захисту транспортного середовища. Завданням підсистеми 

є захист вузлів доступу для роботи із зовнішніми мережами (включаючи 

Інтернет), структурованих кабельних мереж, мереж і систем зв'язку й 

телекомунікацій та ін. 

3. Підсистема захисту прикладних програмних засобів і системного 

програмного забезпечення. Підсистема призначена для захисту мережевих 

операційних систем, мережних баз даних, систем керування базами даних, 

програмних систем рішення функціональних завдань тощо. Як було показано 

вище, існування другого рівня неможливо без наявності першого, який, у свою 

чергу, пов'язаний із третім рівнем типової моделі. 

Сформулюємо три базових теоретичних принципи за , якими можна 

керуватися при побудові систем захисту інформації в міжнародних 

представництвах: 

 принцип побудови єдиної й неподільної системи захисту 

інформації; суть підходу полягає в тому, що всі можливі види загроз 

відбиваються за допомогою СЗІ2, що представляє собою єдиний і неподільний 

(монолітний) блок, у який об'єднані всі захисні ресурси й механізми, якими 

можна захистити ІС3;  

 блоковий принцип побудови системи захисту інформації; він 

припускає, що система будується із трьох функціональних блоків, кожний з 

яких є єдиним і неподільним («монолітним») та призначений для захисту тільки 

одного з рівнів моделі ІС3; 

 модульний принцип побудови системи захисту інформації; система, 

побудована відповідно до  цього принципу, не просто складається із трьох 

функціональних блоків, кожен блок розбитий на менші за розміром елементи – 

модулі захисту. В результаті, у порівнянні з монолітної та блоковою СЗІ2, у 

модульній менша глибина захисту, але вище мобільність – вона може відбивати 
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велику кількість атак, що одночасно відбуваються з різних напрямків і на 

різних рівнях, і може оперативно реагувати на будь-які зміни складу технічних 

і програмних засобів всередині рівнів ІС3. 

Висновки. Отже, були запропоновані основні принципи побудови 

захисту інформаційних систем у представництвах міжнародних структур та 

організацій в Україні, кожен з принципів системи захисту інформації має свої 

переваги та недоліки, саме тому сьогодні на перший план висувається завдання 

розробки комплексних рішень на основі аналізу всіх процесів в СЗІ2, 

включаючи зовнішні зв'язки, системи документообігу, організаційну структуру 

міжнародного представництва. При цьому система захисту повинна бути 

максимально гнучкою й будуватися на принципах масштабованості та 

наступності впроваджуваних рішень. 
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v-Ukraine-vremya deystvovat-21041.html -  //Ринок кібербезпеки в Україні// 

Channel for IT// онлайн видання 

9. http://channel4it.com/links/Krupnye-kompanii-uvelichivayut-byudzhet-

na-kiberbezopasnost-19379.html  // Channel for IT// Збільшення бюджетів 

компаній для кібербезпеки // онлайн видання 

Скорочення: 

1. ПК- (персональний компютер) - це пристрій, що виконує операції 

введення інформації, оброблення її за певною програмою, виведення 

одержаних результатів у формі, придатній для сприйняття людиною. Якість 

комп'ютера характеризується багатьма показниками. 

2. СЗІ - ( служба захисту інформації ) - підрозділ організації, який 

забезпечує захист інформації шляхом управління комплексною системою 

захисту інформації. 

3. ІС - ( інформаційна система) - це сукупність організаційних і 

технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення 

інформаційних потреб користувачів. За ДСТУ 2392-94: Інформаційна система 

— комунікаційна система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та 

пересилання інформації. 

4. НДС- це це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, 

послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до 

державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). 
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УДК  004.822                                                       3.  Інформаційні технології 

 

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ СЕМАНТИЧНОГО ПОРТАЛУ ЗНАНЬ ВНЗ 

Корольова В.С., 

магістрант  Навчально-наукового інституту  

комп’ютерних наук та управління проектами  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,   

м. Миколаїв, Україна 

Реалізація нової моделі наукової комунікації (e-science) неможлива без 

якісного інформаційного забезпечення, аналітичного супроводження наукових 

досліджень та розповсюдження їх результатів у світовому науково-

інформаційному просторі. Тому вищі навчальні заклади України проводять 

активну роботу з розробки та реалізації проектів створення і впровадження 

систем управління знаннями. Під управлінням знаннями слід вважати 

інтегрований, системний підхід до процесу ідентифікації, придбання, 

перетворення, розвитку, поширення, використання, збереження знань і 

створення умов для колективного створення нових знань співробітниками 

підприємства, що сприяє досягненню стратегічних цілей даного підприємства 

[1, с.19]. 

Управління знаннями охоплює такі процеси, як: виявлення, відбір, синтез, 

узагальнення, зберігання і розповсюдження знань; визначення понять та 

об’єктів з метою зниження надлишковості інформації, надання знанням 

доступного і зручного для користувача характеру;  створення інтерактивного 

освітнього середовища, що сприяє обміну інформації і використанню нових 

знань [2, с.164]. 

В якості одного з найважливіших інструментів управління знаннями в 

освітніх закладах використовуються корпоративні портали знань (Knowledge 

Portals).  

Корпоративний портал – це система, яка об’єднує всі наявні у організації 

інформаційні ресурси і, використовуючи веб-інтерфейс, надає користувачам 
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єдиний захищений доступ до корпоративної інформації відповідно до своїх 

інтересів [3, с. 53]. 

Семантичний портал наукових знань є невід’ємною частиною 

інтегрованої СУНЗ організації або вищого навчального закладу. Такі портали 

розробляються на основі стандартів Semantic Web і дозволяють поліпшити 

структуру, розширюваність і функціональність традиційних порталів. 

Головна мета порталу знань – створення компетентностей, що 

підтримують стратегічний напрямок розвитку ВНЗ. 

Як інформаційний ресурс портал знань забезпечує наступні можливості: 

подання інформації в заданій науковій галузі знань, її складових і учасників 

наукової діяльності (персоналій дослідників, груп, спільнот і інших структур, 

включених в процес дослідження), що виконується в її рамках; інтеграцію 

доступних інформаційних ресурсів з даної наукової тематики в єдиний 

інформаційний простір; змістовний доступ до систематизованих знань і даних, 

що належать до певної наукової тематики, тобто можливість пошуку і 

отримання інформації в термінах даної галузі знань, а також зручну навігацію у 

його інформаційному просторі;  персоніфікацію призначеного для користувача 

інтерфейсу (способу і ступеня подробиць надання інформації, пошуку і 

навігації по порталу) [4, с.283]. 

В якості концептуальної основи порталу знань обрана онтологія, яка 

містить поряд з описом певної галузі наукових знань і виконуваної в її рамках 

наукової діяльності співвіднесені з ним опис відповідних мережевих ресурсів. 

Використання онтології дозволяє забезпечити уніфіковане представлення 

різнорідної інформації і змістовний доступ до неї, робить портал знань 

налаштованим на будь-яку галузь знань, полегшує управління його контентом. 

Онтологія, виступаючи спільною мовою в управлінні знаннями, представляє 

концептуальну модель предметної області у вигляді системи понять, їх 

властивостей і відносин. 
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Онтологічна модель наукових знань ВНЗ включає в себе основні класи та 

відносини об’єктів наукової діяльності, забезпечує опис наукового профілю 

інформаційних ресурсів.  

Застосування онтологій наукових знань в СУЗ дозволяє: інтегрувати 

інформацію, розподілену по різних сховищах документів, баз даних і знань; 

узагальнити і систематизувати наявну інформацію, виступивши в якості 

метамоделі; використовувати автоматизований логічний висновок для 

поліпшення результатів пошуку, отримання нових знань і аналіз інформації; 

використовувати більш ефективні механізми отримання, візуалізації і пошуку 

знань. 

Запропонована в якості інформаційної моделі наукових знань ВНЗ 

онтологічна модель описує основні поняття наукової діяльності закладу, такі як 

організаційна структура, суб’єкти, об’єкти наукових шкіл і досліджень, 

інформаційні ресурси, розділи наук та ін. Формально онтологія наукових знань 

може бути описана наступним чином: 

Онз=<C, D, R, A> 

де С – множина понять конкретної предметної або проблемної області; D 

– множина властивостей понять; R = RT U RР U RA – множина відносин 

(зв’язків) між поняттями, RT – асиметричне, транзитивне, нерефліксивне 

бінарне відношення; RР – бінарне транзитивне відношення; RА – асоціативне 

відношення; А – множина аксіом. 

Для забезпечення інтеграції та систематизації наукових знань онтологія 

наукових знань ВНЗ підтримує такі функції: забезпечення змістовного доступу 

до інформаційних ресурсів і знань наукової діяльності ВНЗ; забезпечення 

навігації по онтології наукових знань ВНЗ; організація пошукових запитів за 

поняттями і відносинам онтології; класифікація об’єктів знань. 

Онтологічна база наукових знань дозволяє вирішити такі завдання: пошук 

експертів в потрібній області знань, виявлення основних наукових пріоритетів 

ВНЗ, кафедр, викладачів. Прикладами використання семантичних профілів 
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документів є: побудова профілів викладачів з можливістю перегляду, 

наприклад, основних публікацій, напрямків наукових досліджень. 

Для забезпечення інтеграції та систематизації наукових знань онтологія 

наукових знань ВНЗ підтримує такі функції: забезпечення змістовного доступу 

до інформаційних ресурсів і знань наукової діяльності ВНЗ; забезпечення 

навігації по онтології наукових знань ВНЗ; організація пошукових запитів за 

поняттями і відносинам онтології; класифікація об’єктів знань [5, с 180]. 

Джерелами ресурсів наукових знань виступають: єдина державна 

електронна база з питань освіти, автоматизована система управління «ВНЗ», 

електронна версія матеріалів конференції ВНЗ, інституційний репозитарій, та 

автоматизована інтегрована бібліотечна система «УФД/Бібліотека». 

В якості мови опису онтології використовується мова OWL DL (англ. 

Web Ontology Language). Розроблена ієрархічна таксономія класів і встановлені 

ролі між ними охоплюють основні елементи управління науковою діяльністю 

ВНЗ. Створена онтологія галузі знань постійно розширюється, уточнюється і 

розширює можливість вирішення завдань класифікації за допомогою методів 

Text Mining обробки текстової інформації для побудови семантичних профілів 

документів. 

Рис.1. Фрагмент таксономії класів онтології наукових знань ВНЗ 
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Онтологічна модель бази знань ВНЗ розробляється з використанням 

ресурсу Protege (http://protege.stanford.edu). 
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ПРОЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ: 

ОБГРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

Любарська М.І. 

магістрант, 

Турченко І.В. 

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформайційно-

обчислювальних систем і управління 

Тернопільський національний економічний університет 

м. Тернопіль, Україна 

Сьогодні у всіх сферах людської діяльності застосовуються інформаційні 

системи, що ґрунтуються на використанні найновіших інформаційних 

технологій, а саме: хмарних технологій. 

Згідно визначення Національного інституту стандартів і технологій США 

хмарні технології – це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу 

(на вимогу) через мережу до спільних обчислювальних ресурсів, що підлягають 

налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів 

збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути 

оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та 

зверненнями до провайдера [1]. 

Використання хмарних технологій є вдалим рішенням оптимізації 

процесу обробки і збереження інформації. Вони надають можливість 

застосовувати ресурси за потреби і сплачувати тільки за спожиті сервіси, не 

витрачаючи надлишкових коштів на утримання власних інформаційних систем. 

Цілком очевидно, що впровадження хмарних технологій не оминуло і 

сферу освіти. Насамперед, у зв’язку з формуванням нової педагогічної 

парадигми, що передбачає рівний доступ до якісної освіти впродовж життя [2, 

с. 59]. 

Використання хмарних технологій в загальноосвітньому навчальному 
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закладі реалізує важливі задачі: отримання оперативної інформації, швидка і 

зручна комунікація із колегами та учнями (оптимізація часу навчального 

процесу), відкритість освітнього середовища, поширення досвіду, спрощення 

виконання багатьох видів навчальної діяльності, навчання і тестування онлайн, 

швидкий контроль й оцінювання знань. 

Перевагами хмарних технологій також є: 

- зменшення витрат на закупівлю апаратного та програмного 

забезпечення і їх систематичне оновлення; 

- необмежений обсяг збереження даних; 

- доступність з різних пристроїв (персонального комп’ютера, ноутбука, 

нетбука, смартфона, планшета); 

- відсутність прив’язки до робочого місця; 

- надійність збереження інформаційних ресурсів; 

- економія коштів на утримання технічних фахівців. 

Поряд із перевагами хмарних технологій є й кілька недоліків в їх 

використанні, а саме: 

- потреба в постійному і стабільному зв’язку з мережею Інтернет; 

- значна залежність користувача від «хмари», оскільки там зберігаються 

не лише програми, якими він користується, але і його особисті дані та ресурси; 

- мовний бар’єр (більшість цікавих сервісів є лише в англомовній версії);  

- збої у роботі хмарного сервера. 

Проте, незважаючи на недоліки, хмарні технології мають значний 

потенціал і відкривають широкі перспективи в отриманні якісної освіти. 

Використання хмарних технологій дозволить вирівняти якість освіти у міських 

і сільських школах. 

Впровадження хмарних технологій у навчальний процес школи є 

актуальною, але непростою задачею. До її вирішення необхідно підходити з 

використанням методології управління проектами, що стала фактичним 

стандартом управління у різних сферах [3, c. 20]. 
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Впродовж життєвого циклу проекту впровадження хмарних технологій у 

школі мають бути виконані наступні основні роботи: 

- ІТ-аудит школи; 

- аналіз і вибір хмарних технологій для даного навчального закладу; 

- календарне планування проекту; 

- розрахунок витрат проекту; 

- придбання, встановлення і налаштування необхідного обладнання та 

програмного забезпечення; 

- впровадження і тестування хмарних сервісів; 

- навчання вчителів та учнів; 

- аналіз результатів виконання проекту. 

Проект було апробовано у школі села Садки Заліщицького району 

Тернопільської області. У процесі виконання проекту проводились моніторинг і 

контроль проектних дій, враховувались впливи можливих ризиків, вчасно 

вносились зміни у структуру проекту. 

Якісне планування та виконання проекту вчасно і у межах запланованого 

бюджету з використанням програмного середовища Microsoft Project дозволило 

досягнути цілей та очікуваних результатів: у школі було впроваджено хмарний 

сервіс Microsoft Office 365 Education, це повністю безкоштовна онлайн-версія 

Office з електронною поштою, відеоконференціями, інтегрованою голосовою 

поштою, спеціальним центром Microsoft Teams для співпраці у класі, 

інструментами для забезпечення відповідності та засобами захисту інформації. 

Література: 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОЇ  

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ 
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Черкашин Д.О., 
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Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки  

Національної академії Служби безпеки України  

м. Київ, Україна 

В реаліях сучасного світу інформаційний простір розглядається як 

окремий простір для, без перебільшень, бойових дій. Поява та 

стрімке  розповсюдження інтернет-технологій кардинальним чином змінили 

саму суть підходів до війни і насамперед щодо ролі та місця  інформаційно-

психологічного впливу на супротивника, а також технологій впливу на нього. 

Поширення інформаційних технологій в нинішньому суспільстві 

призводить до суттєвої трансформації всіх соціальних практик та інститутів. 

Все в більшій мірі кіберпростір, являє собою сферу активного впливу на 

самосвідомість і самоідентифікацію особистості. Кіберпростір став справжнім 

полем інформаційних війн, які ведуть між собою різні держави, політичні та 

економічні групи, релігійні та етнічні спільнот. Не залишилися осторонь і 

соціальні мережі.  

Соціальна мережа сьогодні - це, в першу чергу, інструмент для 

спілкування оn-line, незалежно від географічного місцезнаходження людей. 

Деякі вже заробляють мільйони на соціальних мережах. Зараз неможливо 

уявити громадське життя людини без соціальних мереж, тому що вони дуже 

щільно злилися з громадським життям[1]. 

Ефективність цих засобів складно назвати високою через кілька факторів. 

По-перше, через об’єктивні складнощі з доступом до цільової аудиторії. По-

друге, через відсутність гарантованої регулярності цього доступу. По-третє, – і 
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головне – через малу значущість масштабів такого впливу. Бо навіть якщо, 

чисто теоретично, радіотрансляції могли охоплювати майже необмежену 

аудиторію, в реальності вони доходили тільки до тих, хто й так вже не 

підтримував діючу владу своєї держави – адже для того, щоби прослухати таку 

програму, потенційний об’єкт впливу мав свідомо і власноруч підключитися до 

неї. Зрозуміло, що з фізичними каналами – чутками і листівками — справи 

стояли ще важче. Таким чином, можливість проведення інформаційно-

психологічних операцій була суттєво обмежена перш за все недостатньою 

кількістю каналів доступу до цільової аудиторії. І цей фактор відтісняв 

важливість інформаційно-психологічних операцій на другий план порівняно з 

традиційними військовими операціями. 

Але поява Інтернету та масовий доступ до нього кардинально змінили 

стан справ. 

Справді, тепер фахівці з інформаційної війни отримали можливості, про 

які раніше могли лише мріяти – миттєвий, прямий і безпосередній контакт з 

широкими верствами населення супротивника. А поява і популярність 

соцмереж підняла ці можливості на фантастичний рівень, зробивши можливим 

не тільки миттєве поширення будь-якої інформації чи дезінформації, але й 

прямий доступ до політичної, військової та іншої еліти країни супротивника та 

лідерів думок через їхні акаунти. Якщо додати до цього, що соцмережі 

дозволяють майже ідеально  маскувати проведення операцій психологічного 

впливу, стає беззаперечно очевидним: соцмережі є надзвичайно ефективним 

інструментом ведення інформаційної війни[2]. 

Соціальні мережі в першу чергу є джерелом інформації, але суттєва 

відмінність соціальної мережі від Інтернету в цілому полягає у відношенні до 

отриманої інформації. Інформації, отриманій в соціальній мережі, користувач 

довіряє більше, тому що вона отримана від друзів. Оскільки соціальні мережі 

стають суттєвим інструментом інформаційного впливу, в тому числі і в цілях 

маніпулювання особистістю, соціальними групами і суспільством в цілому, 

виникають питання контролю інформації, яка в них циркулює. І тут вже 
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виникають питання інформаційної безпеки – як особистості, так і держави, 

оскільки соціальні мережі потенційно є ареною інформаційної протидії. 

Володіючи моделлю інформаційного впливу, можна ставити і розв’язувати 

задачу інформаційного управління – яким повинен бути інформаційний вплив, 

щоб домогтися від суб’єкта очікуваної поведінки. Таким чином нав’язуються 

цілі, вигідні стороні, яка здійснює вплив. При розв’язанні задач інформаційного 

управління можна моделювати інформаційну протидію – взаємодію декількох 

суб’єктів, що мають неспівпадаючі інтереси і здійснюють інформаційний вплив 

на один і той же суб’єкт управління[3]. 

Очевидно, що чітке розуміння технологій ведення військових дій в 

Інтернеті, і насамперед у соцмережах, є необхідною складовою воєнної 

майстерності будь-якої держави, яка хоче вижити і перемогти у майбутніх 

протистояннях, котрі мають дедалі більше виражену інформаційно-

психологічну домінанту. Саме тому аналіз дій російських пропагандистів у 

соцмережах та розробка ефективних контрзаходів на майбутнє є життєво 

важливими для захисту безпеки української державності. 

Аналіз і спостереження дозволяють сформувати наступний перелік 

головних напрямків впливу в соціальних мережах під час ведення 

інформаційної війни: 

 сіяння страху і паніки серед широких верств населення; 

 формування громадської думки щодо конкретних тактичних дій 

противника, і її стратегії в цілому; 

 спонукання населення та політичних лідерів України до 

саморуйнівних дій; 

 поширення дезінформації; 

 заклики до саботування розпоряджень влади; 

 підрив бойового духу бійців та населення; 

 дискредитація політичного та військового керівництва; 
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 провокування конфліктів в середині держави та у середовищі її 

політичних сил; 

 провокування користувачів соцмереж з метою збору інформації; 

 використання постів у соцмережах як джерело для подальшої 

легалізації дезінформації у ЗМІ тощо. 

В сьогоднішньому світі просто донести до людини певну інформацію  для 

отримання бажаного ефекту в інформаційних війнах – змінах у її світогляді і 

спонукання до певної поведінки – недостатньо. Успішність впливу насамперед 

залежить від того, у яку форму «запаковано» повідомлення, що його отримує 

реципієнт. Форма прямої, лобової  агітації та пропаганди, яка домінувала ще 

кілька десятиліть тому, сьогодні не працює. На зміну їй прийшли маніпулятивні 

технології прихованого впливу, які можна віднести до категорії «soft power». 

До засобів ведення інформаційної війни адаптували такі потужні інструменти 

та наробки у царині психології, як нейролінгвістичне програмування, 

еріксонівський гіпноз, транзактний аналіз тощо[2]. 

Впевнено можна сказати, що сьогодні соціальні мережі швидко 

набувають популярності. Щороку кількість користувачів збільшується. 

Охоплюючи значну і різносторонню аудиторію, соціальні мережі 

трансформуються на інструменти ведення інформаційних війн та здійснення 

різноманітного впливу на громадськість. Також слід зазначити про певні 

позитивні наслідки функціонування мереж у державній сфері. Перш за все, 

соціальні мережі можуть суттєво підвищити ефективність механізмів 

громадської самоорганізації – сприяти виникненню «громадянського 

суспільства». Новітні форми взаємозв’язку держави і суспільства створюють 

передумови розвитку інститутів і організацій громадянського суспільства, які 

забезпечують нарощування соціального капіталу всіх учасників певної 

комунікації. У той же час не можна не відзначити негативні моменти впливу 

соціальних мереж на свідомість людини. Користувач комп’ютера схильний до 

залежності від соціальних мереж та Інтернету загалом, адже при використанні 

мережі він знаходиться в зміненому стані свідомості – своєрідному 
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психологічному трансі, в якому реальність набуває розмитих рис і зливається з 

віртуальністю. А це сприяє несвідомому засвоєнню всього, що дає нам мережа 

– новин, повідомлень, фотографій, відео, що і є головною метою ведення 

інформаційних війн в соціальних мережах. І користуючись певними методами, 

можна легко переконати звичайного користувача у будь-чому, незалежно від 

його соціального статусу чи місцезнаходження. 

Література: 

1. Социальные сети в России [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-sotcialnykh-setej.pdf. 

2. Соціальні мережі як інструмент сучасної інформаційно-

психологічної війни [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.armyua.com.ua/socialni-merezhi-yak-instrument-suchasnoї-informacijno-

psixologichnoї-vijni/ 

3. Дослідження соціальних мереж з погляду забезпечення 

інформаційної безпеки держави [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2965/1/152_ITandCE_%20SCIE

NTPRACTCONFERENCE_KIROVOGRAD_Dec2014.pdf 
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ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КОВОРКІНГУ 

                                         Харух Б.М. 

Студент факультету компютерних інформаційних технологій 

Тернопільський національний економічний університет 

м.Тернопіль, Україна 

За декілька останніх років ми стали свідками народження та швидкого 

розвитку "координованих" просторів, які можуть вплинути на класичні 

моделі роботи та організації [1, с.3-9]. В сучасному світі в умовах швидкої 

урбанізації та високої конкуренції орендувати або купити офісне 

приміщення стає дедалі важче. Для початківця бізнесмена неминучим стає 

http://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-sotcialnykh-setej.pdf
http://www.armyua.com.ua/socialni-merezhi-yak-instrument-suchasnoї-informacijno-psixologichnoї-vijni/
http://www.armyua.com.ua/socialni-merezhi-yak-instrument-suchasnoї-informacijno-psixologichnoї-vijni/
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цілий ряд побутових і формальних проблем: визначення термінів оренди 

офісу, організація охорони та прибирання, необхідність в секретарі, офісної 

оргтехніки, спілкуватися з перевіряючими офіс-інстанціями (пожежною 

інспекцією та ін.). Коворкінг-центр є комплексним і порівняно недорогим 

рішенням. Все більше стартаперів та фрілансерів користуються всіма 

перевагами коворкінгу. Коворкінг-центр являє собою новий робочий простір 

для представників сучасних креативних та інноваційних професій, таких як, 

наприклад, інтернет-працівники, яка включає велику кількість різних сфер: 

програмування, дизайн і багато інших [2, с.651]. 

Коворкінг передбачає не тільки спільну роботу над одним конкретним 

проектом, але і паралельну роботу різних людей над різними проектами в 

рамках одного простору. Подібний робочий простір, як правило, обладнано 

технікою, меблями і володіє всією необхідною інфраструктурою, яка є в 

звичайному офісі і її можуть використовувати всі користувачі коворкінг-

центру, крім того в багатьох коворкінгах існують переговорні кімнати та 

інші приміщення, де можна проводити наради, різні масові заходи або 

просто пообідати. 

Метою проекту є перспективи розвитку створення коворкінгу у 

сучасних містах з цілим рядом переваг, як альтернатива офісним 

приміщенням і їхньою непомірною купівлею та орендою. 

Аналіз досліджень та публікацій. 

 На сьогоднішній день коворкінг-центр вирішує цілий ряд соціальних, 

економічних і екологічних проблем, які виникають в сучасних містах і 

зачіпають як окремих його мешканців, так і досить великі їх групи населення. 

Наведемо ряд причин, чому проекти створення коворкінгів виграють 

конкуренцію у офісів та інших звичайних робочих приміщеннях. 

1) Коворкінг забезпечує творчу молодь (креативний клас) середовищем, 

багатим можливостями для навчання, обміну навичками, експериментування і 

реалізації власного бачення міста, світу і їх потреб. 

2) Вивід економічно депресивних міських районів із важкого становища. 
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3) Зниження кількості поїздок городян до місця роботи і назад, тому що 

тепер, на відміну від стандартної офісної роботи, є можливість вибрати робоче 

місце ближче до дому, що знижує рівень викиду вуглекислого газу, знижує 

кількість пробок на дорогах . 

4) Відсутність колег по роботі може знизити суперництво і конфлікти в 

робочому колективі, а наявність працюючих поруч людей дозволяє отримати 

необхідне працівникові спілкування, додаткову мотивацію, заручитись новими 

контактами, обмінятися досвідом або ідеями, а також знизити стрес . 

5) Освітня діяльність в коворкінг-центрах може дозволити їх клієнтам 

отримати нові навички, розширити спектр пропонованих послуг або 

виконувати роботу більш якісно[3, с.401].  

Висновки 

 Використання сучасних підходів до управління проектами дасть змогу 

створити конкурентноспроможні та сучасні коворкінги, які є доволі 

перспективними для початківців у різних сферах бізнесу, стартаперів та 

фрілансерів за рахунок цілого ряду переваг та швидкого і перспективного 

розвитку. В Україні коворкінг-рух невтомно прогресує і має великі шанси на 

успіх, оскільки привертає багато ініціативних і активних людей, які 

підштовхують до розвитку. З огляду на вигоди від користування послугами 

коворкінгу, необхідність його створення є обумовленою результатами 

проведених досліджень мікро- і макросередовища. 

Література: 

1. Аурелі Леклерк-Ванделанойтте , Анрі Ісаак , (2016) "Новий офіс: 

як коортування змінює концепцію роботи",Журнал бізнес-стратегії, Vol. 37 

Випуск: 6, с.3-9,  

2. Суховская Д.Н. Реализация творческого потенциала населения 

через креативные пространства города: лофты, зоны коворкинга, арт-

территории / Д. Н. Суховская // Молодой ученый. — 2013. — №10. — С. 650-
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                          Кафедра організації захисту інформації з обмеженим доступом 

Останнім часом в Інтернет можна вийти практично скрізь: Wi-Fi-мережі 

з'явилися в метро і громадському транспорті, на вулиці, в держустановах і, 

звичайно, в кафе і готелях. Дуже часто для безкоштовного Wi-Fi не потрібен 

навіть пароль - підключайся і користуйся. Чудова пропозиція, шкода тільки, що 

ця практика грає на руку кіберзлочинцям. 

Справа в тому, що шахраї призвичаїлися створювати фальшиві Wi-Fi-

мережі, щоб красти логіни і паролі користувачів, а також інші особисті дані. У 

зв'язку з цим найпростіший варіант - взагалі не користуватися публічними 

мережами, а в Інтернет виходити тільки з дому або з допомогою мобільного 

модему.  Літні Олімпійські ігри 2016 є прикладом  цієї проблеми, було взято 

три основні території, пов'язаних з Олімпійськими іграми, здійснюючи 

пасивний моніторинг доступних мереж, які туристи, найімовірніше, будуть 

намагатися використовувати під час свого перебування в країні. В ході 

короткого дослідження було виявлено на основних територіях, близько 4500 

унікальних точок доступу. 

Велика частина мереж використовує стандарт 802.11n: 
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Це означає, що для організації точок доступу Wi-Fi використано в 

основному нове обладнання, яке особливо добре підходить для передачі 

потокових мультимедіа. Швидкість передачі даних досягає 600 мегабіт в 

секунду; використовуються не тільки частоти 2,4 ГГц і 2,5 ГГц, а й 5 ГГ. 

При цьому 18% всіх доступних Wi-Fi мереж в даному районі є 

незахищеними і відкритими. Це означає, що дані, що відправляються і 

одержуються через такі мережі, не захищені шифруванням. 

Чи можливо користуватися відкритою мережею Wi-Fi і при цьому 

забезпечити безпеку інтернет-з'єднання? Так, можливо, але тільки за умови 

використання VPN-з'єднання. 

Але цього недостатньо, тому є основні правила за умови дотримання яких 

Вам буде гарантована безпека: 

1) Не довіряйте незапароленним Wi-Fi-з'єднанням. Найчастіше саме такі 

мережі використовують зловмисники для крадіжки особистих даних 

користувачів. 

2) Закриті мережі теж можуть бути підробленими. Злочинцеві нічого не 

варто дізнатися пароль від Wi-Fi в кафе або готелі і створити фальшиву 

однойменну мережу з таким же паролем, щоб вкрасти дані розслаблених 

клієнтів. 

3) Вимикайте Wi-Fi, коли ви їм не користуєтесь. І себе захистите, і заряд 

батареї заощадите. Крім того, обов'язково вимкніть функцію автоматичного 

підключення до Wi-Fi у вашому телефоні або планшеті. Крім небезпеки 

підключитися до мережі, створеної шахраями, у включеного весь час Wi-Fi є 

ще один недолік - він дозволяє стороннім організаціям стежити за вами. 

Наприклад, коли ви заходите в торговий центр з включеним Wi-Fi, ваш 

телефон починає шукати точку для підключення до мережі. При цьому він 

транслює свій власний унікальний MAC-адресу. Кожен Wi-Fi-приймач, який 

отримав запит про підключення від вашого пристрою, може заносити дані про 

таких запитах в журнал. 
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На базі цих записів маркетологи часто будують карту пересувань 

клієнтів, щоб подивитися, хто і скільки часу проводить в якому відділі. Якщо 

ви недавно зав'язували шнурки в відділі з дорогою парфумерією та це було 

довго, готуйтеся - скоро вам покажуть рекламу парфумів та туалетної води від 

іменитих брендів. 

4) Якщо ви не впевнені в безпеці інтернет-підключення, але все одно 

хочете вийти в Мережу, принаймні не заходите в інтернет-банк і інші критично 

важливі сервіси - для їх відвідування скористайтеся мобільним Інтернетом. 

5) Деякі сайти підтримують передачу даних по захищеному з'єднанню 

(HTTPS). Це справедливо для пошуку Google, енциклопедії Wikipedia, 

соціальної мережі Facebook і деяких інших сайтів. А ось користувачам 

«ВКонтакте» доведеться зайти в налаштування і вручну проставити галочку 

поруч з пунктом «Завжди використовувати безпечне з'єднання», щоб надалі 

менше турбуватися про збереження своїх пароля і логіна. По можливості 

включите цю функцію на всіх важливих для вас сервісах. 

6)    Порада для користувачів Google Chrome, Firefox і Opera: якщо ви 

часто подорожуєте і виходите в Мережу з ноутбука в кафе, готелях та інших 

місцях, встановіть спеціальноерасшіреніе для браузера, що забезпечує більш 

безпечний вихід в Інтернет. Ми можемо порекомендувати вам HTTPS 

Everywhere від Electronic Frontier Foundation (EFF). За замовчуванням цей 

плагін забезпечує безпечне з'єднання для Yahoo, eBay, Amazon і деяких інших 

веб-ресурсів. Ви можете додати інші сайти за вашим вибором. 

7)   Підключення до віртуальної приватної мережі (VPN) - хороший 

варіант захисту ваших даних, хоча і не безкоштовний. Трафік в цій мережі 

маршрутизується по захищеному тунелю в зашифрованому вигляді. 

8)   Встановіть хороший антивірус! Наприклад, Kaspersky Internet Security 

попередить вас, якщо ви спробуєте підключитися до небезпечної Wi-Fi-мережі, 

і не дозволить передати паролі, якщо є загроза витоку. 

Ось простий рецепт: до якої б мережі ви не підключалися, робіть це через VPN-

з'єднання. А також дотримуйтеся основних правил цієї статті. Пам'ятайте: те, 
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що починається як невелика проблема безпеки, може мати великі негативні 

наслідки. 
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У сьогоднішніх умовах коли горезвісні режими тиші й припинення вогню 

перетворились на військові способи прискорювання «залицяння», коли це стало 

бути схожим приблизно на ритуальні танці перед уявною самкою між двома 
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агресивно налаштованими самцями задля демонстрації власної переваги, задля 

підтримання й підкреслення гостроти взаємостосунків між ними під 

романтичний супровід, який невчухає виконуватися від свисту заборонених 

снарядів 82-го калібру, коли продовжує тривати по-справжньому боротьба за 

бажаний об’єкт можна паралельно  чути слова-втручання, як то робить Штаб 

АТО[1], коли не припиняє нагадувати  у соціальних мережах законні вимоги 

попередження для військовослужбовців про настання кримінальної 

відповідальності за витік секретної інформації, як по-батьківські прохає 

громадян дотримуватися мовчанки, які проживають в так званій «сірій зоні», 

щоб ті не дай боже розпатякали  (розповсюдили) жодної інформації та 

відомостей, фото-відео матеріалів, які стосуються ходу тактичних та 

оперативних дій (переміщення, зміна позицій, розкриття підрозділів, 

просування і т.п., що внесено до ЗВДТ),  як намагається довести й існування 

інших видів режимів тиші до людей, щоб ті були мовчазними патріотами та не 

розголошували інформацію про події в зоні бойових дій, які співпрацюють зі 

Збройними силами України, а також щодо збереження конфіденційності такої 

співпраці. Однак як регулюється , як карається і чи карається взагалі витік 

секретної інформації в зоні  бойових дій, і кого це стосується?  

Суб'єктом такого злочину є особа, якій відомості, що становлять 

державну таємницю, були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків. Такою визнається особа, що має відповідний допуск 

(першої, другої або третьої форм) до державної таємниці, наданий відповідно 

до законодавства України. Для кваліфікації злочину не має значення, були такі 

відомості довірені вказаній особі (надані за реєстром, іншим обліковим 

документом) чи стали відомі за інших обставин (за специфікою служби в 

польових умовах безпосередньо при проведенні бойових дій,  або які  стали 

відомі такій особі випадково).  

Але виходить так, що для того, щоб бути покараним за поширення якоїсь 

секретної інформації спершу треба отримати допуск до державної таємниці. 

Тобто, згідно закону громадянин Василь, мешканець села Попасна, який ніколи 
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не працював і не мріяв працювати в органах і на підприємствах з особливим 

режимом, який ніколи не мав оформленого допуску до ДТ, який ніякого 

відношення  до військової справи немає, і ніколи в ній не тямив, який роками 

лише бережно  вміє доглядати за власною рогатою скотинкою рано-вранці, як 

ведеться по-хазяйськи вийшов з хатини та несподівано для себе побачив біля 

власного двору пересування військової техніки разом з чимчикуючим за нею 

особовим складом, але який чомусь вирішив неодмінно  таку подію запам’ятати 

(у якому ж стратегічному напрямку, у якій кількості пересувались війська ЗСУ 

та на якій химерній восьмиколісній машині сиділи хлопці з автоматичною 

зброєю схожою на автомати Калашникова, спеціальні позначення на 

машині/формі) і не тому що має від природи гарну пам'ять, а тому що знає що 

така інформація є досить вартісною (йому про це  розповіли нещодавно сусіди, 

що на тому боці на непідконтрольній Україні території за подібну інфу видають 

прожитковий мінімум, а якщо детально описати, зафіксувати, то навіть можна 

сподіватись на подвійний мінімум). Однак по вважав за потрібне не 

скористатися цим, можливо згодом, коли завітають добрі люди зі зброєю. За це 

покарань йому звісно законом не передбачено. Та все ж таки, якби 

цілеспрямовано  скористувався, то це було б принаймні схоже на сприяння 

ворогу, тобто на колабораційні дії[2] з окупантом, а такої відповідальності  у 

ККУ досі не заявлено, хоча спроби внести були[3].  

Та практика існує, подібну діяльність намагаються хвацько приписувати 

під голосну й лякливу 111 статтю, під державну зраду. І  що ж тоді виходить, 

коли дід Степан, 38-го року народження, пізніше у ввечері зайшов до Василя, 

щоб перекинутись слівцем між крихким умовним затишшям почав із 

характерним тремором кінцівок записувати у газету, яку постійно носить  при 

собі, все що так вразило сусіда цим ранком (бо також знає, що є зацікавлені 

люди, які оцінять значущу інформацію) зважаючи що спокусився на цей запис 

лише з мотивів прогодувати хоча б чимось власну худощаву корівку, яка в 

свою чергу годує його. Кривенько, якось поспіхом записав, поки олівець не 

зламався, та по-мобільному домовився про зустріч і  зміг точно передати 
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«потрібній людині» місцезнаходження й координати (як і кудою могли 

пересуватись війська ЗСУ), бо живе на цій місцевості з самого малечку. Тож 

дідуся уразі настання тяжких наслідків, а вони настануть, якщо вчасно цьому не 

запобігти, теоретично отримає від 12 до 15 років позбавлення волі, власне 

навіть і ту нещасну корівку відберуть на потреби армії. Чи буде справедливою 

така міра відповідальності для подвійного пенсіонера? 

Розголошення державної таємниці в сфері оборони (відомостей 

військового характеру, що становлять державну таємницю), вчинене 

військовослужбовцем або військовозобов'язаним під час проходження останнім 

зборів, кваліфікується за ч. 1 ст. 422(розголошення відомостей військового 

характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи 

матеріалів, що містять такі відомості) являють собою конкретно визначену 

норму, порівняно зі звичайними громадянами.  

 За ст. 328 вказані особи несуть відповідальність лише у випадку 

розголошення ними інформації у сфері економіки, науки і техніки, зовнішніх 

відносин, державної безпеки й охорони правопорядку, яка становить державну 

таємницю. Робітники і службовці ЗС та інших військових формувань України 

за розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну 

таємницю, нестимуть відповідальність за ст. 328. 

Та коли сержант Степаненко мотопіхотної бригади ЗСУ забрів якимось 

лихом до місцевого закладу, де чуйно вислухають наболівше за оплаченою 

чаркою розповідає про подібний стан речей, більш професійно, більш 

ґрунтовніше, не приховуючи своє безпосереднє відношення зі всіма тонкощами 

та нюансами (від слів-паролей, як виглядають і чим займаються командири, про 

особивий склад розвідки, відомості про стратегічне розгортання, про зміст 

документів з управління військами, планування бойової операції і т.і що 

передбачено ЗВДТ у сфері оборони) має нести найсуворішу відповідальність 

згідно з законом, але звісно якщо слухачем виявиться не той самий дід Степан, 

який зайшов до забігайлівки, щоб хильнути перед відпочинком, а якийсь 

замаскований під «діда Степана» кадровий військовий противника. 
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Якщо відомості, що становлять державну таємницю, були розголошені 

психічно хворою особою, питання про притягнення її до кримінальної 

відповідальності вирішується на підставі даних про осудність чи неосудність 

особи, незалежно від того, чи правомірно їй було надано відповідний допуск. 

Останнє ж може бути враховане судом лише при вирішенні питання про 

призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності чи від 

покарання. 

Як бачимо  під час ведення бойових дій знаходяться нагальні додаткові 

потреби, які необхідно урегульовувати. Розголошення секретної інформації, яке 

вчиняється військовослужбовцями, так і особливо цивільними має бути 

переосмислено з усіма сучасними викликами, котрі продиктовані війною.  
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Технічні науки 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОГО 

ПОЛІПШУВАЧА НА ОСНОВІ СОНЯШНИКОВОГО ЛЕЦИТИНУ  

Вержак В.С., 

студентка біотехнологічного факультету 

Національного університету харчових технологій, 

Подобій О.В., 

доц., к.т.н. 

Національний університет харчових технологій 

м. Київ, Україна 

Вступ. Харчові добавки –  це хімічні речовини і природні сполуки, які 

зазвичай не застосовуються в якості харчового продукту або звичайного 

компоненту їжі, вони спеціально додаються в харчовий продукт з 

технологічних міркувань на різних етапах виробництва, зберігання, 

транспортування з метою покращення чи полегшення виробничого процесу чи 

окремих стадій, збільшення стійкості продукту до різноманітних видів 

пошкоджень, збереження структури і зовнішнього вигляду або спеціального 

змінення його органолептичних властивостей [1].  

Лецитин - ефективний поверхнево активний агент. У присутності двох 

незмішуваних рідких фаз лецитин знижує поверхневий натяг і діє як 

емульгатор. Коли необхідна взаємодія між твердою і рідкою фазою, лецитин діє 

як змочувальний і диспергуючий агент. При використанні між твердими 

фазами речовина виступає як мастильний агент і агент звільнення 

(неприлипання до форм) [2, 3]. 

Матеріали і методи. Проведено аналітичний огляд літератури та 

розглянуто перспективи застосування соняшникового лецитину, як комплексної 

харчової добавки у виробництві здобних хлібопекарських продуктів. 

Результати та обговорення. Введення до рецептури хлібобулочних 

виробів комплексного поліпшувача на основі соняшникового лецитину, 

покращує органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості 
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готових виробів. Хлібобулочні вироби, що збагачені лецитином, містять 

підвищену кількість полі ненасичених жирних кислот, мінеральних речовин, 

вітамінів, мають краще співвідношення між кальцієм та фосфором. Вони 

належать до продуктів дієтичного харчування і профілактичного призначення. 

Внесення лецитину в рецептуру тіста зменшує кількість сирої та сухої 

клейковини, очевидно внаслідок утворення сполук між білками та лецитином, 

що відмиваються водою, незначно знижує гідратаційну здатність і поліпшує 

фізичні властивості (знижується пружність, підвищуються еластичність та 

розтяжність). Це має важливе значення при переробці борошна з 

малорозтяжною та коротко рваною клейковиною.  

Розроблення рецептури і технології функціональних продуктів лікувально-

профілактичного призначення є надзвичайно актуальною проблемою в зв'язку з 

погіршенням екологічної обстановки, збільшенням кількості осіб, які 

страждають хронічними захворюваннями або зайняті на виробництві і в 

сільському господарстві зі шкідливими умовами праці. 

Введення до рецептури хлібобулочних виробів комплексного 

поліпшувача на основі соняшникового лецитину покращує органолептичні, 

фізико-хімічні та структурно-механічні властивості готових виробів [4]. 
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РОЗПОДІЛЬНА МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ 
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д.т.н., професор кафедри електромеханічного обладнання  

енергоємних виробництв  

Вовчук Д. І.,  

 студент інституту енергозбереження та енергоменеджменту,  

Національний технічний університет України  

“Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” 

м. Київ, Україна 

Автономні генератори з двигуном внутрішнього згорання призначенні 

для забезпечення електричною енергією споживачів які відносяться до першої 

категорії, для яких перерва в живлення не припустима, що призводить до 

зношення,  подальшого виходу з ладу та порушення виробничого процесу. 

Генератор на базі двигуна внутрішнього згорання (Бензогенератор) 

використовується як незалежне джерело живлення для споживачів, у разі 

довготривалого відсутності електричної енергії, яка надається від кабельних 

ліній електропостачання.  

Принцип роботи генератора наступний: 

У паливний резервуар подається бензин. При запуску установки паливо 

по бензопроводу потрапляє в двигун. У процесі подачі, бензин фільтрується від 

механічних домішок, після чого паливний насос закачує бензин в карбюратор. 

У карбюраторі потрібний обсяг бензину розмішується до отримання однорідної 

маси.  

Далі подається очищений кисень. Після досягнення потрібної горючості, 

паливо надходить в циліндри двигуна. Запускається двигун і свіча запалювання 

посилає іскру, яка запалює паливну суміш. При згорянні з'являється газ, який 

створює обертання колінчастого валу, а також поршневу систему. Далі 
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обертальний момент передається ротору, що перетворює механічну енергію в 

електричну. При обертанні ротора створюються магнітні коливання, що є 

основою для електромагнітного поля, в результаті створюється електричний 

струм. Потужність генератора визначається кількістю витків обмотки статора. 

Залежно від умов експлуатації генератора з двигуном внутрішнього 

згорання, характерно зовнішній вплив на обладнання та інші чинники,  які 

негативно впливають на основні вузли, що призводить до відмови.  

Саме ці фактори обумовлюють проведення модернізації шляхом 

встановлення мікропроцесорної системи діагностування для генератора з 

двигуном внутрішнього згоряння, яка проводить аналіз та контроль параметрів 

основних вузлів, здійснює прийняття рішення що оцінки технічного стану, який 

свідчить про справність та забезпечення захисту для уникнення аварійних 

режимів.      

Запропоновано технологічні рішення обладнання для захисту та 

виявлення несправності. Автономні генератори часто бувають незамінними, і 

мають широкий спектр можливих застосувань.  

На життєвих циклах експлуатації генератора проводять періодичний 

контроль технічного стану динамічних систем, тобто визначають їх стан: 

працездатний, непрацездатний, справний, несправний .  

Контроль технічного стану є окремим випадком діагностування. Якщо 

після перевірки технічного стану, вузол виявиться несправним чи 

непрацездатним, то виникає необхідність виявлення причин несправності та 

місця її виникнення, тобто потреба у діагностуванні.  

Технічний стан системи контролюють вимірюванням основних або 

визначальних параметрів. В мікропроцесорній системі діагностування 

використано параметри, які дозволяють конкретизувати  не тільки стан, але й 

місце, ступінь пошкодження елемента, що відмовив в генераторі, та причини 

виникнення такої події.  

Метою діагностування є підвищення надійності та подовження ресурсу 

технічних систем та встановлення зв’язку між станом і  контрольованими 
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параметрами. Важливою проблемою розпізнавання є створення правил 

прийняття рішень. Для прийняття доцільного рішення використовують методи 

теорії статистичних розв’язків та методи теорії інтелектуальних систем.  

Убудовані та зовнішні системи контролю і діагностики в блок генератора, 

що побудовані на основі мікропроцесорної схеми та сучасної обчислювальної 

техніки, дають змогу не тільки визначати придатність основних вузлів 

бензогенератора виконувати свої функції за призначенням, але й систематично 

отримувати й зберігати великий обсяг різноманітної інформації про зміну 

показників якості, параметрів у часі за різних умов експлуатації та виявлення 

несправності.  

Нагромадження такої інформації дає змогу вирішувати практичні 

завдання щодо прогнозування технічного стану, оцінювати вплив умов 

експлуатації на властивості генератора з двигуном внутрішнього згорання. 

Прогнозний контроль усуває істотний недолік поточного контролю, який 

полягає у незбіжності часу прийняття рішення  про працездатність системи tn 

та часу використання за призначенням, що дає змогу підвищити ефективність 

контролю.  

Вихідною інформацією для ухвалення рішення щодо прогнозного 

контролю є результати поточного контролю стану основних вузлів генератора 

та оцінювання їх працездатності. Розробка інформаційної системи передбачає 

визначення потоків інформації, а також каналів передавання інформації та 

пунктів її обробки.   

Формування потоків інформації, у свою чергу, ґрунтується на визначенні 

можливих розв’язувань параметрів основних вузлів та потрібних для них формі 

й змісті інформації.  

Знаючи вихідну форму й зміст інформації, отримуваної від систем 

діагностування, можна визначити алгоритми її оброблення.  Потоки й канали 

інформації характеризуються обсягом, швидкістю проходження, пропускною 

здатністю та вірогідністю.  
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Пункти обробки характеризуються алгоритмами, точністю та 

вірогідністю результатів обробки. Збирання, оброблення й доставлення 

інформації споживачам. 

Створена система діагностування базується на порівняні параметрів 

основних вузлів бензогенератора, після чого система приймає рішення щодо 

оцінки їх стану.  

Послідовність зв’язків основних вузлів генератора можна представити у 

вигляді структурної схеми – з’єднаних між собою ланок, які утворюють 

мінімальний шлях, за якого система (генератора з двигуном внутрішнього 

згорання) справна, якщо справні всі елементи. Відмова одного з елементів 

призводить до відмови усієї системи.   

Для виявлення причин відмов бензогенератора проводиться аналіз стану 

кожного вузла генератора з двигуном внутрішнього згорання.  

В осноснову мікропроцесорної системи діагностування бензогенера є 

перевірка та оцінка технічного стану всіх основних вузлів. Належної уваги 

придається діагностуванню двигуну внутрішнього згорання (ДВЗ), який 

створює крутний момент і передає генератор, що створює електричну енергію.  

Основні вимоги, які встановлені до системи запалювання бензогенератора 

наступні:  

1. Система запалювання повина створювати напругу, необхідну для 

пробою іскрового проміжку свічки для забезпечення іскроутворення для 

надійної роботи ДВС.  

2. Іскра, що створюється між електродами свічки, повинна володіти 

необхідною енергією і тривалістю для займання суміші запалювання. 

3. Момент запалювання повинен бути строго визначеним і відповідати 

умовам роботи двигуна та забезпечуватись стійкість іскроутворення згідно 

експлуатаційних умов. 

Для виявлення несправності ДВЗ генератора проводиться перевірка 

параметрів та стану свічок запалювання, транзисторної системи запалювання, 

котушки запалювання. 
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Першою причиною виходу ладу ДВЗ є наявність нагару, що свідчить про 

несправність свічок, які втратили свою працездатність в результаті зношення. 

Друга причина не працездатності генератора виникає при наявності 

наступних явищ: складний запуск ДВЗ, відбувається проскоки запалювання , 

при включені запалювання не з’являться іскра, відбувається нагрів котушки, що 

свідчить про необхідність проведення діагностики параметрів та оцінки стану 

котушки запалювання. 

Третя причина несправності пов’язана з виходом з ладу датчиків 

положення колінвалу (ДПКВ), який подає імпульси на мікроконтролер, який 

встановлює момент часу та дає сигнал котушці, для забезпечення подачі іскри 

для запалювання при досягненні поршнів  мертвої точки. При виході з ладу 

ДПКВ, ДВЗ не зможе завестись, оскільки система не розуміє, в якому 

положенні знаходиться поршень, і в який момент часу необхідно подати іскру.    

Діагностика електричних параметрів системи запалювання ДВЗ 

генератора: 

Для оцінки технічного стану та виявлення несправності запалювання, 

мікропроцесорна система діагностики проводить аналіз параметрів, які 

описують поточний стан об’єкта. Прийняття рішення системи базується на 

порівнянні параметрів поточного стану та параметрів ДВЗ генератора до 

введення в експлуатацію. 

В бензогенераторі використовується транзисторна система запалювання, 

та встановлено наступні параметри нормальної роботи:  

Встановлення максимального струму запалювання: 
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де U2мм – необхідна мінімальна вторинна напруга створювана системою 

запалювання; 

U2мmax – максимальна напруга вторинна напруга.  

С1е – ємність первинного ланцюга; 
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z – кількість циліндрів; 

ne max – максимальна частота обертання колінвалу; 

  = 0,95 – коефіцієнт, враховуючий падіння напруги на вторнній обмотці 

від електричних втрат; 

КМ = 1 – коефіцієнт магнітного зв’язку котушки запалювання 

Ua  – Напруга первинного пробою;  

Uб – напруга акамулятора, встановлена для живлення мікроконтролерів; 

КТР – коефіцієнт трансформації;    

  = 0.9 – коефіцієнт враховуючий зменшення струму запалювання; 

з  – час запалювання.  

Індуктивність котушки запалювання  
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Для оцінки справності, здійснюється мікропроцесорною системою 

діагностики здійснюється перевірка основних параметрів котушки запалювання 

ти здійснюється прийняття рішення що свідчать про стан системи.  

  Діагностика датчика положення колінвалу.  

До основнох відмов генератора відносять несправність датчика 

положення колінвалу (ДПКВ), принцип дії якого пов'язаний з виконанням 

закону електромагнітної індукції.  ДПКВ призначений для формування сигналів 

для мікропроцесорної системи керування, для встановлення часу подачі іскри в 

системі запалювання. Вихід з ладу датчика положення колінвалу тягне за собою 

відмову бензогенератора, робота якого не можлива.   

Датчик складається з сердечника, який монтується в середину мідної 

котушки, постійного магніту встановленого в сердечник, та диску який 

встановлено на колінвал. Диск містить 48 зубців, в якому відсутні 2, (48/2) що 

сприяє формуванню індуктивних імпульсів, які надходять в мікропроцесорну 
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систему керування. Кут між зубцям з врахуванням відстані становить 6
о
. Під 

час обертання диску, після проходження датчиком місця вирізу, момент часу 

встановлення наступного зубця повністю збігається з часом досягненням 

поршнем верхньої мертвої точки, після чого подається іскра системою 

запалювання.   

Несправність датчика положення колінвалу пов’язана  з  негативним 

впливом зовнішніх факторів серед яких є: підвищенна вологість, висока 

температура, запиленість, що призводить до зношення проводки та котушки 

датчика. 

Діагностуванню підлягає котушка датчика положення колінвалу, саме її 

несправність призводить до відмови роботи генератора з двигуном 

внутрішнього згорання.  

Основний параметр, який аналізується мікропроцесорною системою – 

опір котушки датчика.  

В спраному стані опір котушки дорівнює 500 Ом, індуктивність  і 

повітряний проміжок становить 15 мм. Значення опору залежить від 

індуктивності,  магнітно потоку, та повітріного проміжку між сердечником та 

диском, згідно чого система діагностики приймає рішення щодо оцінки стану 

котушки датчика колінчастого валу. 

При русі диску в котушці створюється магнітний потік, який 

розраховується за формулою:   
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 I – струм, який створюється в обмотці; 

S – переріз сердечника; 

w – кількість витків котушки; 

0 – магнітна постійна; 

0 – магнітна постійна для міді; 

 – відстань між сердечником та диском (повітряний проміжок); 
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l – довжина магнітної ділянки;  

Розраховується за формулою індуктивність: 
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Звідки встановлюється системою значення опору котушки, після чого 

приймається рішення що до справності ДПКВ. 

                                         

2 ;LХ L L            

 

 

(1.5) 

Якщо опір котушки наближаться до нуля або до безкінечності, це 

свідчить про її несправність. Та виникнення аварійного режиму.

 

Діагностика обмоток статора – оцінка стану обмоток статора, система 

діагностування здійснює перевірку опорів обмоток на всі види короткого 

замикання: міжвиткове замикання та замикання на корпус генератора.  

Під час процесу проведення діагностування статора існує три випадки 

стану статора, один з яких виявлено в даний момент часу : 

1. Опір обмоток статора знаходиться в допустимих межах і в 

справному стані. Цей показник свідчить проте, що опір статора знаходиться в 

справному стані, або знаходиться в допустимих межах.  

2. Опір обмоток статора наближений до нуля. Цей показник свідчить 

проте, що під час експлуатації бензогенератора трапилось міжвиткове 

замикання, опір при цьому наближений до нуля. При цьому явищі відбувається 

різьке підвищення температури струмоведучих частин, що може призвести до 

пошкодження інших струмоведучих вузлів генератора та спричинити його 

відмову. 

3. Опір обмоток статора наближений до безкінечності. Цей показник 

свідчить про виявлення короткого замикання обмоток статора на корпус 

бензогенератора. При виникнені цього явища значно підвищується 
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електричний опір, оскільки корпус взаємодіє з електричним струмом, що 

спричиняє виникнення електричного пробою та ураження людини струмом. 

Опір обмотки статора встановлено за формулою:  

                                          

(1.

6) 

 

де ρθ – удельное сопротивление медного проводника обмотки;  

qэл·nэл – сечение эффективного проводника; 

 lср– середня довжина витка обмотки статора; 

w1  – повне число витків фази обмотки статора;  

а1- кількість паралельних гілок обмоток статора. 

Основним показником доцільності застосування розробленої 

мікропроцесорної системи діагностування генеретора з двигуном внутрішнього 

є обґрунтування енергоефективності. 

Забезпечення енергоефективності здійснюється шляхом модернізації, яка 

полягає в встановлені розробленої мікропроцесорної системи діагностування та 

проведення  енергетичного і технічного аналізу генератора. 

Метою проведення діагностики технічного та енергетичного стану 

основних вузлів шляхом контролювання у реальному часі станів, виявлення 

несправностей, запобігання аварійним режимам та забезпечення належної 

енергоефективності. 

Основним показником енергоефективності системи діагностування є 

коефіцієнт енергоефективності, який характеризується співвідношенням 

корисної дії до енергії роботи бензогенератора з використанням 

мікропроцесорної системи діагностики та захисту обладнання на протязі часу 

циклу.  

 Коефіцієнт енергоефективності пояснюється наступною формулою: 

,
1элэл

ср11

1
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(1.

7) 

де Р – потужність створювана генератором з системою діагностики. 

Тц – тривалість циклу роботи генератора. 

Wз – загальна енергія, що витрачається. Розраховується за формулою: 

Wз = Wроб + Wрес.сп +Wрем    

Wроб  – енергія що затрачається під час експлуатації обладнання.  

Wрес.сп   – енергія ресурсоспоживання на інші споживачі у разі відмови 

електропостачання. 

Wрем – енергія яка враховується на ремонт та виявлення несправного вузла 

бензогенератора. Енергія ремонту безпосередньо залежить від 

часу виявлення несправності.  

                                                                   

(1.8)             

 

 

Доцільність застосування системи діагностування пояснюється тим що 

забезпечується не тільки виявлення несправності та проведення аналізу стану 

генератора, а підтримується висока надійність роботи обладнання, 

підвищується час роботи і відповідно підтримується стала продуктивність 

стрічкового конвеєра та його безперебійна робота живлення яке надає 

бензогенератор. Принцип пояснюється циклограмою:     

 

Рис.1 –  Осцилограма роботи генеретора з двигуном внутрішнього 

згорання  
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м. Київ, Україна 

Охорона праці – ключовий інститут соціальний політики сучасного 

суспільства, оскільки збереження життя і здоров'я працюючої людини є 

пріоритетним для будь-якого виду економічної діяльності. 

В даний час застосуванням складного технологічного обладнання 

відрізняються не тільки виробничі підприємства, а й навчальний процес у 

різноманітних навчальних закладах. Саме тому державний нагляд і контроль за 
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організацією охорони праці необхідно посилювати, адже успіх діяльності будь-

якого підприємства чи закладу багато в чому залежить від суворого дотримання 

встановлених вимог безпеки, охорони здоров'я працівників і умов праці на 

робочому місці. 

Охорона праці у навчальному закладі є визначальним компонентом 

забезпечення якості, комфорту і безпеки всіх учасників навчального процесу. 

Роботу навчальних закладів з точки зору охорони праці потрібно 

розглядати в двох напрямках: 

- забезпечення безпечного навчального процесу для студентів; 

- створення безпечних робочих місць для викладачів та інших осіб, 

задіяних в навчальному процесі. 

Офіційні дані Державної служби статистики України за період 2012-2016 

роки [1-5] свідчать, що у закладах освіти травми отримали 1289 осіб, з них 179 

зі смертельним наслідком. Встановлено, що організаційні та кваліфікаційні 

фактори у закладах освіти призвели до 80% виробничих травм. 

Велика кількість та різноманітність небезпечних матеріалів, що 

застосовуються при навчанні, в дослідженнях і в процесі виконання різних 

допоміжних робіт і послуг в учбових закладах, спонукають до розробки заходів 

з безпеки праці. Тому умови праці в спеціалізованих лабораторіях, наукових 

центрах, тренажерних установках повинні відповідати вимогам охорони праці 

та санітарних норм. Небезпека для здоров'я (при відсутності заходів безпеки) не 

завжди усвідомлюється. Більш того, вона мало визнається високо освіченими 

вченими, які мають досвід у своїй конкретній роботі, і вони мало звертають 

уваги на правове регулювання або адміністративний нагляд.  

Навчальні заклади можна порівняти з невеликим містом, де населення 

живе і працює. Природно, що в них так само переплітаються проблеми 

персоналу і громадської безпеки - з одного боку, і питання професійного 

здоров'я і заходів безпеки, - з іншого. Щодо конкретних небезпек в навчальних 

закладах, які можуть впливати на безпеку праці та самопочуття як учнів, так і 
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викладачів можна віднести а також всіх осіб, задіяних в навчально-виховному 

процесі: 

- в учбових спеціалізованих лабораторіях ( в залежності від напряму 

освіти) - лабораторні хімікати, розчинники, манометри, термометри, барвники, 

небезпечне сміття; біоматеріали; лазери, мікрохвилі, магніти, електроніка, 

ультрафіолетове випромінювання та ін.; 

- навчальні аудиторії, обладнані комп’ютерною технікою – шум, 

перенавантаження зорових органів, електромагнітне випромінювання; 

- небезпека травмування, загибелі, під час виникнення надзвичайних 

ситуацій таких, як пожежа, або екстрена евакуація з навчальних приміщень; 

- психофізіологічні фактори, що супроводжують навчальний процес. 

Список потенційних небезпек в принципі є досить довгим. Він залежить 

від розміру і природи навчального закладу, пропонованої наукової програми і 

характеру наукових досліджень. 

Крім того, дуже важливо в стінах навчального закладу сформувати у 

майбутніх керівників (студентів) вдумливе ставлення до питань охорони праці, 

розуміння цінності людського життя і відповідальності за неї, уважного 

ставлення до особистої безпеки. Навчальні програми повинні враховувати 

галузеві особливості та включати характерні для даного виду економічної 

діяльності правила і норми з охорони праці. Для закріплення отриманих в 

навчальному закладі теоретичних знань невід'ємною частиною виробничої 

практики повинно стати вивчення системи управління охороною праці 

підприємства.  

Заходи безпеки повинні органічно вписуватися в наукову задачу - 

наприклад, шляхом включення відповідної інформації про заходи безпеки і 

охорони здоров'я в навчальну програму курсу і в керівництва по проведенню 

наукових робіт для студентів, а також шляхом поширення спеціальної 

інформації та підготовки службовців з питань заходів безпеки і охорони праці. 

Особливо важливі - інформація про небезпеки, спеціальна підготовка і 

контроль за дотриманням заходів безпеки. Спеціальний план реагування на 
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позаштатну ситуацію або аварію, в разі небезпеки її перетворення в серйозну 

катастрофу (який розширював би звичайні можливості подолання такої 

ситуації), допоможе знизити ступінь небезпеки наслідків для здоров'я і підняти 

рівень безпеки в результаті можливого інциденту. 

Література: 

1. Калачова І. Статистичний бюлетень. Травматизм на виробництві у 

2012 році / І. Калачова. – Київ : Держкомстат України, 2013. – 151 с. 

2. Калачова І. Статистичний бюлетень. Травматизм на виробництві у 

2013 році / І. Калачова. – Київ : Держкомстат України, 2014. – 132 с. 

3. Кармазіна О. О. Статистичний бюлетень. Травматизм на 

виробництві у 2014 році / О. О. Кармазіна. – Київ : Держкомстат України, 2015. 

– 123 с. 

4. Кармазіна О. О. Статистичний бюлетень. Травматизм на 

виробництві у 2015 році / О. О. Кармазіна. – Київ : Держкомстат України, 2016. 

– 124 с. 

5. Кармазіна О. О. Статистичний бюлетень. Травматизм на 

виробництві у 2016 році / О. О. Кармазіна. – Київ : Держкомстат України, 2017. 

– 105 с. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 687.016          Технічні науки 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

3D ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ В УКРАЇНІ 

Костогриз Ю.О. 

аспірант факультету дизайну  

Київський національний університет технологій та дизайну  

м. Київ, Україна 

науковий керівник Пашкевич К.Л., д.т.н., проф. кафедри ергономіки і 

проектування одягу КНУТД 

м. Київ, Україна 



51 
 

Після набуття чинності 1 вересня 2017 року угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом [1; 2], особливо гостро постала проблема 

конкурентоспроможності українських виробників швейних виробів на ринку 

товарообігу не лише України, але й Європейського Союзу. Це призводить до 

необхідності швидше реагувати на запити і вимоги ринку. Таким чином, значно 

зростає необхідність використання сучасних інформаційних технологій в 

процесі дизайну, проектування і виготовлення одягу.  

З метою підвищення прибутковості та конкурентоспроможності 

українського швейного бізнесу на міжнародному торгівельному ринку, 

очевидною є необхідність ґрунтовного вивчення, освоєння та використання в 

процесі дизайн-проектування одягу сучасних систем автоматизованого 

проектування одягу. Перш за все, це стосується 3D моделювання одягу 

складних об’ємно-просторових форм. 

Перспективи використання інтерактивного 3D дизайну одягу є значною 

рушійною силою розвитку сучасної моди. Водночас, застосування «класичних 

методик» конструювання одягу вже є недостатньо ефективним, та деяким 

чином може негативно впливати на прогресивний розвиток сучасної індустрії 

моди, оскільки потребує забагато витрат людино-часів на застосування та 

впровадження у виробництво. 

З урахуванням цього, перевагу має 3D дизайн-проектування одягу, яке 

дозволяє значно підвищити гнучкість та оперативність роботи модельєрів-

конструкторів та експериментального цеху при виробництві швейних виробів. 

В основу 3D-моделювання одягу покладено використання тримірного 

манекена. Це надає можливість отримання необмеженої кількості варіантів 

об’ємного вирішення моделей з миттєвою автоматичною візуалізацією форми 

на екрані монітора [3]. В подальшому, дизайнер, за допомогою 3D-манекена, 

зможе швидко та ефективно відпрацьовувати свої ідеї з дизайну одягу, 

гармонізації зовнішнього вигляду та форми виробу, залежно від властивостей 

обраного матеріалу для виготовлення моделі. Це значною мірою дозволить 

знизити матеріальні й трудові витрати в процесі проектування, моделювання і 
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виробництва одягу, скорочення термінів розробки технічної документації і 

підготовки виробництва до запуску нових моделей, а також, раціонального 

використання матеріалів при забезпеченні високої якості конструкції одягу. 

На нашу думку, системи автоматизованого проектування одягу, які 

дозволяють виконувати 3D-моделювання швейних виробів, повинні 

забезпечувати якість програмного продукту, відповідно до ДСТУ ISO/IEC 9126-

1:2013. Характеристики та підхарактеристики якості програмного забезпечення, 

охоплюючи комп’ютерні програми й дані, що містяться у вбудованій програмі, 

повинні надавати схему для специфікування вимог до якості програмного 

забезпечення й досягнення компромісів між можливостями програмного 

продукту [4]. 

Роботи з міжнародної та регіональної стандартизації у галузі дизайну, 

дизайн-ергономічного проектування, форми та функціональності виробів [5] 

виконуються згідно з положеннями документів міжнародних і регіональних 

органів стандартизації. 

Отже, 3D дизайн-проектування одягу є перспективним напрямом 

розвитку швейної промисловості в Україні та спрямоване на підвищення рівня 

якості проведення дизайнерських та дизайн-ергономічних проектних робіт при 

моделюванні та конструюванні швейних виробів. 

Література: 

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
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РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ ЕМУЛЬСІЙНОГО КРЕМУ ДЛЯ СУХОЇ 

ШКІРИ З БУРЯКОВИМ ПЕКТИНОМ (Е-440) 

Кравчекно А.Г. 

студентка факультету біотехнології та екологічного контролю 

Сабадаш Н.І., 

доцент кафедри хімічних технологій харчових добавок та косметичних 

засобів 

Національний університет харчових технологій 

м. Київ, Україна 

Суха шкіра потребує спеціального косметичного догляду. Лущення та 

постійне неприємне відчуття стягнутості, зниження еластичності та 

подразнення – все це ознаки сухої шкіри, що не отримує відповідного догляду. 

Суха шкіра потребує значно більшого піклування та додаткового зволоження й 

живлення [1]. 

Пектин – природний полісахарид, який поєднує в собі властивості 

структуроутворювача та бiологiчно-активної сполуки. Структуроутворення у 

продуктах із пектином проявляється у його здатності формувати міцні драглі, 

надавати стійкості емульсіям, загущувати маси [2]. 

Добре відома властивість пектину швидко поглинатися шкірою і 

посилювати біодоступність різних інгредієнтів косметичних засобів, 

підвищуючи їх засвоюваність і посилюючи їх проникнення в дерму, обумовила 
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широке використання пектинових препаратів в дерматології і косметиці. 

Речовина олігогалактуронідаза, виділена з пектину, сприяє росту клітин 

епідермісу – кератиноцитів. Підвищуючи товщину епідермісу і його щільність, 

пектин позитивно впливає на бар'єрну функцію шкіри. 

Пектин, за рахунок комплексоутворення зв'язує іони важких металів в 

стійкі комплекси, нерозчинні у воді. Утворені комплекси метал-пектин є 

високомолекулярними речовинами і, як наслідок, через епідерміс проникати не 

здатні. Слід зазначити, що комплексне і колоїдне утворення в розчинах 

пектататів – з'єднань пектину з іонами металів – є чинником, що сприяє 

видаленню іонів металів із забруднених ділянок шкіри [1, 2]. 

Метою роботи було розробити рецептуру емульсійного крему для сухої 

шкіри з буряковим пектином (Е-440) та встановити його оптимальну кількість. 

До складу емульсійного крему увійшли сертифіковані органічні 

речовини, натуральні рослинні екстракти та природні масла, унікальні 

запатентовані комплекси Hyalurosmooth, Arganyl, Elestan, що мають сертифікат 

ECOSERT organic cosmetics, одного з найбільш шановних міжнародних органів 

сертифікації органічних продуктів.  

В якості БАР (біологічно активних речовин) для збагачення косметичної 

емульсії по догляду за сухою шкірою, використовували водорозчинні 

інгредієнти рослинного походження, які володіють омолоджуючим ефектом – 

водно-гліцеринові екстаркти шавлії, полуниці, волоського горіху та гідролізати 

протеїнів шовку і біозолота. 

До складу олійної фази косметичного крему увійшли такі олії: арганова, 

манго, Ши, лісового горіху, насіння маку, примули вечірньої, Plantasens 

Krambizol (олія крамбе). При розробленні рецептури косметичної емульсії в 

модельних зразках варіювали вміст олійної фази, а також співвідношенням олій 

з метою досягнення оптимальних консистентних та сенсорних властивостей 

косметичного засобу. 

На базі розрахованого ГЛБ (гідрофільно-ліпофільного балансу) олійної 

фази, для стабілізації емульсійного крему отриманого за розробленою 
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рецептурою було підібрано емульгатори, ГЛБ яких складає 7,52 – цетил 

пальмітат та гліцерил стеарат. 

Згідно робочої рецептури, було підготовлено шість зразків емульсійного 

крему з різним відсотковим вмістом пектину – 1, 2, 3, 4, 5 та 6 %. 

Модельні зразки кремів піддавали дослідженню органолептичних 

(зовнішній вигляд, колір, запах, легкість нанесення, липкість, відчуття після 

нанесення) та фізико-хімічних характеристик (масову частку загального лугу 

(вільного і зв’язаного), рН, колоїдну і термостабільність) відповідно до вимог 

ДСТУ 4765:2007 «Креми косметичні. Загальні технічні умови» [3]. Також було 

вивчено реологічні властивості дослідних зразків на віскозиметрі типу 

«РЕОТЕСТ-2». 

Висновки. Розроблено рецептуру емульсійного крему для сухої шкіри з 

буряковим пектином (Е-440). В якості основи обрано олії натурального 

походження. Обґрунтовано та запропоновано комплекс діючих речовин на 

основі БАР рослинного походження. На базі розрахованого ГЛБ підібрано 

емульгатори для стабілізації отриманої емульсії, визначено, що найдоцільніше 

використовувати цетил пальмітат та гліцерил стеарат. Встановлено, що фізико-

хімічні та органолептичні показники емульсійного крему, отриманого за 

розробленою рецептурою, відповідають вимогам ДСТУ 4765 – 2007 «Креми 

косметичні. Загальні технічні умови», всі зразки виявили колоїдну та 

термостабільність, рН отриманих емульсій – 6. За результатами структурно-

механічних досліджень встановлено оптимальну кількість бурякового пектину 

як структуроутворювача – 4 та 5 %. 
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фінансовими послугами ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Автомобільний транспорт є основною складовою автомобільної 

інфраструктури та є привабливим з точки зору капітальних інвестицій. Для 

забезпечення цінової доступності послуг галузь демонструє найвищу цінність 

для користувачів серед інших видів транспорту.  

Автотранспорт повинен мати розвинену інфраструктуру та базу 

технічного забезпечення. Якщо брати до уваги лише географічне положення 

України, то обсяги транзитних перевезень мали б постійно зростати, але цього 

не відбувається [1].   

Проблеми розвитку автомобільної інфраструктури та ринку 

автотранспортного страхування, вирішення яких сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності автотранспортної інфраструктури, наведено на рис. 1 

[2]. 

Для забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі 

автомобільного транспорту та підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки і рівня життя населення Кабінетом Міністрів України 

розроблено Транспортну стратегію України на період до 2020 року/ 
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Одними з основних напрямів реалізації цієї Стратегії, що стосуються 

розвитку автомобільної інфраструктури є: забезпечення розвитку мережі 

автомобільних доріг, насамперед автомагістралей та обходів населених пунктів; 

упровадження транспортних засобів, сервісні, технічні та економічні показники 

експлуатації яких відповідають сучасним європейським вимогам до 

безпечності, екологічності та енергоефективності транспорту [3]. 

 

 

Рис. 1. Проблеми розвитку автотранспортної інфраструктури та ринку 

автотранспортного страхування 
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міжнародним вимогам, але й внутрішнім стандартам держави. У іншому 

випадку, незадовільний стан шляхового покриття спричиняє негативний ефект: 
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друге, призводить до більшого зносу автотранспорту, і по-третє, збільшує 

використання пального на провезення вантажу. Все це збільшує собівартість 

транзитних перевезень територією України та робить автошляхи 

нерентабельними порівняно з європейськими. Крім того, скорочують швидкість 

пересування такі фактори: відкритість шляхів для місцевого населення, 

проходження автомагістралей через населені пункти, недостатня пропускна 

спроможність вузлових споруд. Структура тарифів на транзитні перевезення 

побудовані таким чином, що не сприятиме залученню транзитних перевезень. 

Поганий стан доріг, низька пропускна спроможність та відкритість шляхів – все 

це зменшує конкурентоспроможність автошляхів [4]. 

До можливих альтернатив належить ремонт існуючих шляхів або 

побудова нових. Але проходження магістралей через населенні пункти та 

погані транспортні розв’язки на існуючих шляхах роблять побудову нових 

шляхів більш перспективним та спрямованим на довгострокову перспективу.  

Це є необхідною та достатньою умовою для успішного розвитку 

транспортної галузі, але транспортна галузь значною мірою залежить від 

державної підтримки, державної політики щодо розвитку транзиту. Ця галузь 

потребує значних капіталовкладень та відносно незначний ступінь ризику через 

природній характер переваг. Розвиток автомобільного транспорту України має 

значення не лише для України, тому можна розраховувати на підтримку 

світових фінансових структур, але знову ж таки виникають питання державного 

рівня. 
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Поняття якості, ґатунку, добротності, яке поширюється на споживчі 

товари, змінювалося і варіювало. Так, в ДСТУ ISO 9000 зазначено, що: «Якість 

- ступінь, сукупність власних характеристик (відмінних властивостей), що 

задовольняє вимоги споживача» [1]. На сьогоднішній день у трактуванні 

категорії якості превалюють безпекові характеристики. За Законом України 

«Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» 

категорію якості подають як «ступінь досконалості властивостей та 

характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) 

та побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий продукт» [3]. 

З метою комплексної оцінки якості посічених напівфабрикатів 

використано кваліметричний метод оцінювання, який включає в себе 

оцінювання цілої низки характеристик продукту, встановлених як за 

результатами дегустаційних випробувань, так і визначених за результатами 

вимірювання значень фізичних величин. При цьому оцінена (не фактична) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80
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якість виробів завжди залежить від якості первинної інформації, тобто точності 

отриманої оцінки [4].  

На рис. 1 зображена ієрархічна схема показників якості посічених 

напівфабрикатів, використана при проведенні кваліметричного оцінювання. 

При цьому було враховано наступні показники: органолептичні, харчову 

цінність, біологічну цінність.  Це показники першого рівня. 

Якість посічених напівфабрикатів 
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Рис. 1. Ієрархічна схема показників якості посічених напівфабрикатів 

Харчова цінність напівфабрикатів − провідний показник якості харчового 

продукту, який визначає ступінь його відповідності оптимальним потребам 

людини в основних харчових речовинах та енергії (білки, жири, вуглеводи, 

мікро- та макроелементи тощо). 

Важливе значення має і біологічна цінність м’ясних виробів. Біологічна 

цінність характеризує корисність білка, вміст незамінних амінокислот. 
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Показник біологічної цінності показує наскільки повно та швидко організм 

людини використовує білок, який споживається. Також в це поняття ми 

вкладали показник біологічної ефективності жиру, який показує вміст і 

співвідношення поліненасичених жирних кислот, а також омега 3 і омега 6 ж.к.  

Безперечною є також вагомість органолептичних показників, які 

безпосередньо впливають на рішення покупця про купівлю продукту, на процес 

засвоєння їжі та гастрономічну насолоду споживача. Для м’ясних 

напівфабрикатів це: зовнішній вигляд та вигляд на розрізі, консистенція, смак і 

запах виробів.  

Кінцевий результат кваліметричного оцінювання (інтегральний показник 

якості) посічених напівфабрикатів отримуємо за результатами підсумовування 

відносних значень окремих показників з урахуванням коефіцієнтів їх вагомості.  

У результаті серед чотирьох зразків посічених напівфабрикатів найвище 

значення комплексного показника якості отримали котлети з борошном 

амаранту – 3,303 од., що на 0,3345 од. більше ніж у контролі і на 0,042 од. 

більше ніж у напівфабрикатах м’ясних зі шротом амаранту.  

Отже, використання кваліметричного методу оцінювання дає змогу 

врахувати цілий комплекс важливих для якості продукту показників, їх 

вагомість, а тому дає комплексне уявлення про переваги чи недоліки 

оцінюваного продукту для споживача і виробника. 
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УДК 657           Технічні науки 

 

СПОСІБ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ 

Липський М.В., Шульга Ю.І. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського 

У даній роботі створено корисну модель по вдосконаленню давно 

відомого способу захисту електродвигуна від перевантажень.  

В основу нашої корисної моделі поставлена задача підвищення надійності 

захисту електродвигуна від перевантажень з урахування теплового стану 

електродвигуна в момент його пуску. 

Наш спосіб здійснюється наступним чином: вимірюють значення струмів 

електродвигуна, зводять виміряне значення в квадрат, видаляють останнє 

значення часового ряду часткових сум квадратів струмів. При надходженні 

чергового значення квадрата струму електродвигуна, зміщують на крок вперед 

складові усіх елементів пам'яті часового ряду. На перше місце ставлять останнє 

виміряне значення квадрата струму і додають його до складових решти 

елементів часового ряду. При перевищенні заданого значення рівня суми 

квадратів струмів в будь-якому елементі часового ряду формують сигнал на 

відключення електродвигуна від мережі живлення. Довжину часового ряду 

вибирають завдовжки (3...4) значень теплової постійної часу нагріву 

електродвигуна. Продовжують формувати часовий ряд після відключення 

електродвигуна від мережі живлення також протягом (3...4) значень теплової 

постійної часу нагріву електродвигуна або до моменту обнуління всіх 

складових елементів часового ряду після фактичного відключення. 
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Квадрат еквівалентного значення струму n-го елемента дорівнює: 

    
     

       
         

                       (1) 

При рівності відрізків часу                  квадрат 

еквівалентного струму в кожному з n - елементів буде дорівнювати: 

      
     

    
      

          (2) 

Відповідно, сума квадратів струмів в кожному з елементів пам’яті 

числового ряду:   

   
    

      
         

        (3) 

В результаті в кожному з елементів часового ряду в порядку зростання 

знаходитимуться наступні суми квадратів струму електродвигуна:  
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2

1), (I
2
1+I

2
2),…(I

2
1+I

2
2+…+I

2
n), де I1 – останнє виміряне значення квадрату 

струму 

Визначення гранично допустимих значень сум квадратів струму в 

кожному елементі часового ряду проводять виходячи, наприклад, з 

рекомендацій, щодо часу відключення для реле з витримкою часу. 

Гранично допустиме значення сум квадратів струмів n-ного елементу 

часового ряду дорівнює: 

  
        

       
  (

 

   
)            (4) 

де n - порядковий номер елементу часового ряду,     
  - номінальний 

струм електродвигуна в квадраті, K - стала, значення якої залежить від типу 

електрообладнання,    - період дискретизації. 

Для того, щоб врахувати попередній тепловий стан електродвигуна на 

момент чергового пуску, формують часовий ряд частинних сум квадратів 

струму також  з моменту формування сигналу на відключення до моменту 

обнулення всіх складових елементів часового ряду після фактичного 

відключення електродвигуна від мережі живлення або впродовж 3...4 сталих 

часу його нагріву. Це дозволяє контролювати тепловий стан електродвигуна під 

час відімкнення його від мережі живлення. При цьому не має значення 

кількість пусків, та їх тривалість. Порівнюють значення часткових сум 
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квадратів струму в елементах часового ряду з їх гранично допустимими 

значеннями. При виході їх за допустимі межі хоча б в одному з елементів 

часового ряду формують сигнал на відключення електродвигуна від мережі. 

Таким чином контролюють криву допустимих навантажень від часу в усьому 

діапазоні дозволених струмових перевантажень з урахуванням теплового стану 

електродвигуна перед кожним його запуском. 

Таким чином, вказані у формулі корисної моделі суттєві ознаки способу 

дозволяють досягти  технічного результату - підвищити надійність захисту 

електродвигуна від перевантажень, включно з режимами при частих пусках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА СЕГМЕНТАЦИИ ДЛЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРОБОТКИ ВИДЕОДАННЫХ 

Масалитин Е. Ю. 

Студент прикладной математики и менеджмента 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

г. Харьков, Украина 

В последние годы высококачественное видео постепенно внедрялось 

благодаря достижениям в технологии кодирования видео, а также в связи с 

увеличением спроса на неё. Однако кодирование высококачественного видео 
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является проблематичным с вычислительной точки зрения. В связи с этим 

активно проводятся исследования с использованием различных методов 

решения этой проблемы. В частности, одним из основных решений является 

технология распределенного видеокодирования.  

В последнее время растет интерес к совершенствованию технологии 

распределенного видеокодирования в контексте облачной инфраструктуры. 

Была предложена система транскодирования на основе MapReduce и было 

описано влияние размера входного видео на производительность путем 

измерения ускорения соотношения для разных размеров входных видео [1]. 

Также была предложена система распределенного транскодирования на основе 

Hadoop для беспроводной сети следующего поколения (WSN) и 

проанализирована ее эффективность [2]. Исследование определило, что 

количество маперов, а также размер и продолжительность видеофайлов 

являются существенными факторами, влияющими на общую 

производительность. Была предложена схема разбиения видеоблока, которая 

эффективно разделяет видео для перекодирования на основе Hadoop [3].  

Общие схемы сегментирования видео, используемые в распределенном 

кодировании, включают в себя схему сегментирования на основе узлов (NCPS - 

Node Count-based Segmentation Scheme) и схему сегментации на основе GOP 

(GPS), эти две схемы видеосегментации имеют несколько особенностей в их 

процессах кодирования, как показано на Рисунке 1. На этом рисунке показан 

простой пример, где NCPS и GPS использовались для сегментации 128-кадров 

видео в распределенной системе кодирования, состоящей из четырех узлов. На 

Рисунке 1 (б) показан процесс сегментации видео с использованием NCPS, 

который сегментирует видео равномерно на основе номера узлов, которые 

выполняют кодирование. На Рисунке 1 (b) показано, что 128-кадровое видео 

было в конечном счете сегментировано на четыре сегмента из 32 кадров, 

поскольку оно было закодировано на четырех узлах. Таким образом, 

распределенное кодирование с использованием NCPS в конечном итоге 

присваивает один сегмент каждому узлу кодирования, даже когда число узлов 

кодирования изменяется и размер сегмента отличается. 
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GPS - это другая основная схема сегментации наряду с NCPS, и она 

сегментирует видео в соответствии со структурой GOP, как показано на 

Рисунке 1 (c). На рисунке показано, что 128-кадровое видео было в конечном 

счете сегментировано на 8 сегментов из 16 кадров на основе размера GOP 16.  

 

Рисунок 1 - Схемы сегментации: (a) Необработанное видео (b) Node based 

segmentation (c) GOP based segmentation 

В отличие от NCPS, GOP выполняет процесс сегментации без учета 

количества узлов, создает такое же количество сегментов, что и GOP размер и 

назначает их узлам кодирования. Если количество сегментов превышает 

количество узлов кодирования, каждому узлу назначается несколько сегментов 

для выполнения кодирования. В заключение показываем, что эффективность 

схемы сегментации, предложенной в этой статье, оценивается по сравнению с 

характеристиками схем NCPS и GPS, описанных выше (Рисунок 2) [4]. 

 

Рисунок 2 – Сравнение времени обработки видео при использовании 

различных алгоритмов сегментации 
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Хоменко О.С. 
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Дніпро, Україна 

Кварцова кераміка - матеріал, що виготовляється на основі кварцового 

скла та відрізняється високою хімічною і термічною стійкістю. Застосовують 

кварцову кераміку в ракетній техніці для виготовлення головних частин ракет 

[1, с. 8], обтічників антен, сопел ракетних двигунів, а також для футерування 

печей, теплообмінників та інших теплових агрегатів. 

Найбільш широко застосованим способом виготовлення кварцової 

кераміки є відливання виробів зі шлікерів на основі бою кварцового скла у 
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гіпсові форми. Але кварцова кераміка є вельми специфічним матеріалом, і, 

оскільки при висиханні напівфабрикату, він практично не піддається усадці, то 

вилучення сирих, крихких виробів з форми являє певні складнощі. 

Об'єктом досліджень обрані технологічні процеси отримання кварцової 

кераміки способом шлікерного лиття в гіпсові форми. 

У роботі було поставлене завдання дослідити і вдосконалити реолого-

технологічні властивості шлікера для виготовлення кварцової кераміки з метою 

забезпечення його седиментаційної стійкості, а також отримання щільного 

напівфабрикату, який буде легко витягуватись з гіпсових форм. 

В якості способу досягнення мети було вирішено вводити до складу 

шлікеру модифікуючу добавку. Як основний сировинний матеріал для 

досліджень обраний бій кварцового скла, як дослідна добавка – збагачений 

каолін. Після ретельного очищення сировини, дослідні шлікера готували 

мокрим помелом бою в фарфоровому млині. Вологість суспензій 

контролювалася ваговим методом і становила 29-38,5%, готовність помелу 

визначалась залишком на ситі №0063. Шлікер піддавали стабілізації протягом 6 

годин при постійному перемішуванні. Формували дослідні зразки у вигляді 

плиточок розміром 3х3х0,5 см методом відливання в гіпсові форми, пористість 

яких становила 42-45%. Напівфабрикат сушили в умовах лабораторії, а потім 

при температурі 100-120
о
С. Випалювали зразки в лабораторній силітовій печі 

при температурі 1200
о
С протягом 18 годин, при цьому нагрівали зразки 7 

годин, а витримка при максимальній температурі становила 2 години. 

Добавку вводили в шлікер, приготовлений з бою кварцового скла, 

кількість добавки становила 5, 10 і 15 мас.%. Суспензії ретельно перемішували 

і виконували коригування їх вологості. Результати вимірювання реолого-

технологічних характеристик дослідних шлікерів наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 - Реолого-технологічні характеристики дослідних шлікерів 

№ 

скла-

ду 

К-ть 

добавки, 

мас.% 

Воло-гість 

суспензії, 

% 

Залишок 

на ситі 

№0063, % 

Час витікання 

100 мл 

шлікеру, с 

Усадка 

повітряна 

зразків, % 

Час набирання  

5 мм стінки 

зразка, с 

1 - 29,0 5,5 25 0,1 120 

2 5 33,5 5,2 27 0,7 150 

3 10 36,7 4,9 27 1,2 170 

4 15 38,5 4,7 29 1,6 200 
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Добавка каоліну була обрана тому, що він, як глинистий матеріал, 

здатний надавати шлікерам стійкість навіть в стані короткочасного спокою, без 

перемішування. Так як каолін має пакетну будову, він здатний вбирати в 

міжпакетну відстань воду, і набухати в різному ступені [2, с. 285-297]. У зв'язку 

з цим, введення добавки каоліну і збільшення його кількості призводить до 

підвищення кількості води, що вводиться в шлікер для досягнення текучого 

стану. 

З наведених даних видно, що зі збільшенням кількості каоліну в якості 

диспергируючої добавки, для досягнення текучого стану шлікерів необхідно 

вводити більшу кількість води, при цьому вологість суспензії підвищується при 

введенні 15% добавки в 1,4 рази. Для всіх шлікерів спостерігається поліпшення 

реолого-технологічних характеристик, головна з яких - зниження схильності 

шлікера до осідання. Підвищення вологості суспензій, зважаючи на збільшення 

в них кількості диспергуючої добавки, призводить до появи і збільшення 

повітряної усадки, що полегшує виїмку напівфабрикату з форми. 

Введення добавки також впливає і на текучість шлікеру, і на час набори 

стінки напівфабрикату на поверхні гіпсової форми. Незважаючи на те, що час 

набору подовжується від 120 до 200 с, ведення каоліну позитивно позначається 

на фізико-хімічні процеси водовіддачі. У разі відсутності диспергуючої добавки 

в шлікері, вода дуже швидко дифундує в пори гіпсової форми, причому більше 

у вертикальному напрямку. При цьому частинки дисперсної фази через різний 

розмір, осідають не стільки на поверхні форми за рахунок капілярних сил, 

скільки за рахунок гравітаційних сил, що сприяють осіданню твердої фази в 

рідкій. Зазначене призводить до розшарування шлікеру і може викликати 

формування неравнощільної виливки. 

При введенні каоліну віддача води дещо сповільнюється через високу 

дисперсність добавки, однак процес водовіддачі здійснюється більш 

рівномірно, при цьому в більшій мірі за рахунок капілярних сил порами форми. 

Крім того, значно зменшується схильність шлікера до розшарування в стані 

спокою, а, отже, - розподіл твердої фази різного гранулометричного складу є 
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більш рівномірним і наближається до стану щільної упаковки [3, с. 84-86]. В 

цьому випадку вирішальним є розмір частинок диспергуючої добавки (менше             

3-5 мкм), які заповнюють порожнечі між значно більшими частинками 

кварцового скла, отриманого в результаті помелу (15-63 мкм) Тим самим 

підвищується щільність і міцність напівфабрикату в сухому стані. 

Крім того, введення каоліну призводить до підвищення повітряної усадки 

напівфабрикату, яка не характерна для шлікерів на основі кварцового скла [1, 

с.34-37]. Однак в разі відсутності усадки керамічної маси, ускладнюється її 

вивільнення з гіпсової форми після формування. Введення диспергуючої 

добавки в цьому випадку сприяє протіканню усадочних процесів в кварцовій 

масі, проте при цьому полегшується відділення напівфабрикату від стінок 

гіпсової форми без застосування такої тривалої активації. 

Проведені дослідження показали ефективність введення у кварцову 

кераміку каоліну в кількості від 10 до 15 мас.% як диспергируючої добавки. 

При цьому істотно зменшується схильність шлікера до осідання і підвищується 

рівномірність набору стінки напівфабрикату на поверхні гіпсової форми. 
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м. Дніпро, Україна 

Транспортно-логістичні комплекси є одними із головних структурних 

елементів логістичних ланцюгів поставок товарів. Технологічні системи 

доставки вантажів являють собою сукупність технічних, технологічних, комер-

ційних, правових рішень, які реалізуються із залученням багатьох учасників, 

найчастіше – декількох видів транспорту, та спрямовані на реалізацію процесу 

доставки вантажів від вантажовідправника до вантажоодержувача. Відповідно, 

ефективність функціонування транспортно-логістичних комплексів впливає на 

продуктивність та надійність логістичних ланцюгів доставки вантажів та на 

ефективність функціонування і розвитку макрологістичних систем регіонів [1]. 

Актуальною на сьогоднішній день проблемою залишається забезпечення 

ефективної взаємодії автомобільного й залізничного транспорту задля повного 

та якісного задоволення транспортних послуг і на їх основі побудови 

ефективної моделі взаємодії окремих видів транспорту на принципах логістики.  
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Проблеми взаємодії автомобільного та залізничного видів транспорту 

розглянуті в роботах [2-5]. При цьому особливу увагу приділено питанням  

розвитку інтермодальних технологій перевезення, дослідженню процесів 

переробки вантажопотоків та шляхів ії покращення .  

Відсутність налагодженої системи транспортно-експедиційного обслуго-

вування, що базується на прийнятій у світовій практиці термінальній технології 

переміщення вантажів, ускладнює процес обміну товаром, знижує ефективність 

використання рухомого складу транспорту, в цілому негативно позначається на 

розвитку транспортного комплексу та економіки країни [2]. 

При обробці вантажів на терміналі виникають окремі затримки: тривалий 

відстій великої кількості великовантажних автомобілів на неорганізованих 

стоянках, затримки при переміщенні вантажу між секціями терміналу, 

порушення графіка сумісної роботи автомобільного та залізничного 

транспорту, а все це призводить до значних витрат часу при обробці вантажів, 

забруднення навколишнього середовища, скорочення пропускної спроможності 

транспортних магістралей [6].  

Найбільш ефективним методом аналізу роботи терміналу є побудова 

моделі, що дозволяє зробити це без значних витрат та у малий термін. Для 

забезпечення належного рівня обслуговування споживачів треба застосовувати 

логістичний підхід до управління матеріальними потоками, який дозволяє 

інтегрувати окремі ланки ланцюга в єдину систему.  

Вдосконалення методів аналізу взаємодії різних видів транспорту в 

пунктах їх взаємодії є актуальним завданням в умовах підвищення якості 

обслуговування споживачів [7].  

Аналіз методів та моделей дослідження функціонування транспортного 

вузла, існуючого стану ефективності діяльності учасників технологічного 

процесу показав недостатню увагу до комплексної оцінки ефективності 

взаємодії різних видів транспорту на основі показників надійності дотримання 

графіка доставки,  часу доставки, вартості перевезень та ін. 
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Підвищення ефективності взаємодії видів транспорту при організації 

перевалочних робіт передбачає узгодження технічних характеристик рухомого 

складу у взаємодіючих видах транспорту за ємністю, технологією обробки, 

інтервалами прибуття. Не врахування наведених умов ускладнює організацію 

перевалки вантажів, знижує продуктивність транспортних засобів, псування 

вантажів, прострочення доставок та ін. Враховуючи сучасний стан проблем 

перевезень вантажів, для удосконалення технології функціонування 

транспортно-логістичного комплексу взаємодії автомобільного та залізничного 

транспорту запропоновано узгодження технічних параметрів взаємодіючих 

видів транспорту проводити на основі застосування методів імітаційного 

моделювання відповідних процесів з метою їх оптимізації. 

Для моделювання процесу взаємодії транспорту на терміналі застосована 

система імітаційних моделей, які описують процес технологічної взаємодії 

автомобільного та залізничного транспорту при перевалці вантажів. 

Оптимізація використання виробничої потужності транспортно-логістичного 

комплексу взаємодії автомобільного і залізничного видів транспорту за 

критеріями: максимум вантажообігу та мінімум витрат на навантажувально-

розвантажувальні роботи дозволила отримати економію витрат в результаті 

перерозподілу вантажів за різними варіантами вантажних робіт. 

Запропонована модель дозволяє спроектувати технологічну схему 

переробки вантажів за оптимальною технологією шляхом регулювання підходів 

автомобілів на вантажні фронти. Для підвищення ефективності взаємодії 

залізничного та автомобільного транспорту у транспортно-логістичному 

комплексі визначено параметри розподілу вхідного потоку автомобілів, які 

прибувають у вантажний район. Методом імітаційного моделювання визначено 

параметри зменшення простою автомобілів під вантажними операціями. 

Запропоновано використання раціональної технології обслуговування 

контейнерного майданчика та споживачів, що дає змогу скоротити простої та 

мінімізувати експлуатаційні витрати використання автотранспорту. Розроблено 
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оптимальний план завозу – вивозу вантажів до транспортно-логістичного 

комплексу взаємодії залізничного та автомобільного транспорту. 

Таким чином, шляхом моделювання процесів функціонування 

транспортно-логістичного комплексу взаємодії автомобільного і залізничного 

видів транспорту, визначено напрямки підвищення ефективності процесу 

переробки вантажопотоку на основі використання імітаційних та 

оптимізаційних моделей. 
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Технічний центр Національна академії наук України 
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 Кириленко Л.В. 

Провідний інженер відділу стандартизації та метрології 

Технічний центр Національна академії наук України 

м.Київ, Україна 

В Україні продовжується реформування та вдосконалення правових і 

організаційних засад метрологічної діяльності у відповідність до європейської 

моделі, створення організаційних форм діяльності згідно з міжнародною та 

європейською практиками. 

У сфері метрології прийнято Закон України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» 1, яким передбачено гармонізацію законодавчих 

актів із документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами 

законодавства Європейського союзу з питань метрології та документами 

Європейської співпраці із законодавчої метрології. Також передбачено 

створення окремого центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
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державну політику у сфері метрологічного нагляду. Закон набрав чинності 1 

січня 2016 року. 

Відповідно до Закону метрологічна система України створює необхідні 

засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, з визначеними завданнями. 

Також визначена структура Метрологічної системи України та 

національної метрологічної служби. 

Діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування та розвитку 

метрологічної системи України, координує Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку). 

Реалізація Закону передбачає розроблення 36 підзаконних нормативно-

правових актів (з них – 32 Мінекономрозвитку: 18 постанов Кабінету Міністрів 

України (КМУ) та 14 наказів Мінекономрозвитку). 

На сьогодні прийнято всі нормативно-правові акти, необхідні для 

реалізації Закону. Прийнято 14 наказів Мінекономрозвитку, 13 із яких із 

державною реєстрацією у Міністерстві юстиції України (Мін’юст). 

На сьогодні запроваджено три метрологічні технічні регламенти. У тому 

числі, що є аналогами відповідних європейських директив, зокрема NAWI та 

MID. Створено інфраструктуру для проведення оцінки відповідності засобів 

вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів – призначено органи з 

оцінки відповідності. Прийнято 270 стандартів, які є доказовою базою 

відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів. 

Також Мінекономрозвитку з метою забезпечення реалізації Стратегії 

розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року у сфері 

метрології розроблено Програму розвитку еталонної бази на 2018–2022 роки, 

яку схвалено Урядом 2. Виконання Програми дасть можливість створити 14 

та вдосконалити 17 державних первинних еталонів, забезпечити утримання та 

експлуатацію 81 державного еталона та провести звірення 20 державних 

еталонів на міжнародному рівні. 
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Створення нових еталонів забезпечить інноваційний розвиток таких 

галузей, як нанотехнології, біотехнології, інформаційні технології, 

енергоефективність та енергозбереження. 

На національному рівні здійснені важливі та необхідні заходи для набуття 

повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології 

(OIML) та підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді 

про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування й 

вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами 

(CIPM MRA). 

Отже, на цей час для реалізації Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» 1 відповідно до «Інформації про систему технічного 

регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності в Україні 

(http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ZagalnaInformatsiiaScho 

doSferiTekhnichnogoReguliuvannia): прийнято 23 постанови КМУ та 18 наказів 

Мінекономрозвитку; проведено аналіз понад 2000 нормативно-правових актів, 

розроблених іншими центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ), за 

результатами якого Кабінетом Міністрів України доручено ЦОВВ 121 акт 

привести у відповідність до Закону 1  

Література: 

1 Україна. Закони. Про стандартизацію [Електронний ресурс] : закон 
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ПОРІВННЯ РАДІАКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ 
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кандидат технічних наук 

доцент кафедри екології та збалансованого природокористування  

Національного університету «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

       Порівняння радіоактивного впливу природних радіонуклідів грунту 

за механізмом дії дещо відрізняється від таких, що вироблені ядерним циклом. 

Справа в тому, щодо природних нуклідів живий світ еволюційно 

пристосувався. Природні радіонукліди не концентруються в рослинах і 

тваринах. Рослини мають в десять-сто разів меншу концентрацію природних 

радіонуклідів, ніж в середньому в грунті [1, c. 125].  

      Інша ситуація з нуклідами ядерної енергетики. Відомо, що у своїй 

життєдіяльності тварини і рослини засвоюють кальцій та калій. Довготривалі 

радіоактивні нукліди ядерного циклу – Стронцій-90 та Цезій-137, що дуже 

небезпечні для людини за хімічними властивостями еквівалентні відповідно 

кальцію та калію, і тому добре засвоюються тваринами та рослинами. В 

результаті в деяких сільськогосподарських рослинах їх концентрація в 70-100 

разів перевищує концентрацію радіонуклідів у зараженому грунті. Прикладом 

радіоактивного забруднення води є накопичення небезпечних радіонуклідів 

водяними рослинами та рибами до концентрацій, що перевищують їх 

концентрацію у воді в десятки і сотні разів [2, c. 41].  

       Таким чином, радіонукліди ядерної енергетики потрапляють через 

харчовий цикл в організм людини, нагромаджуються, створюючи 

найнебезпечніше внутрішнє опромінення. Цього не відбуваються з природними 

радіонуклідами грунту.  
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      Питання про стан радіоактивних ізотопів у розчинах необхідно 

вивчати на основі теоретико-екперементально  аналізу, а саме зіставлення 

експериментальних результатів.  

       У суспільстві існують різні підходи до проблем розвитку і безпечної 

роботи атомної енергетики.  

       Національні атомні електростанції, як запевняють громадськість 

вчені у галузі атомної енергетики та політики, в останні роки демонструють 

надійну і безпечну роботу за всіма напрямами своєї діяльності, включаючи 

питання охорони навколишнього природного середовища.  

      Радіонуклідний склад радіоактивного забруднення суттєво 

відрізняється від забруднень, що надходять від глобальних випадань, або 

сховищ рідких і твердих радіоактивних відходів.  

      За нормальної роботи АЕС в умовах суворого виконання нормативно-

технологічних документів і технологічної дисципліни, атомні станції практично 

не забруднюють навколишнє середовище радіоактивними продуктами, не 

кажучи вже про хімічні речовини. Їх шкідливий вплив (фізичних, хімічних, 

радіаційних, біологічних факторів) на оточуюче середовище значно менший 

порівняно з іншими підприємствами паливно-енергетичного комплексу, або 

гірничо-металургійної чи хімічної промисловості [3].  

       Незначні викиди і скиди здійснені АЕС на декілька порядків нижчі 

порівняно з допустимими в Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ) 

концентраціями радіонуклідів в повітрі приземного фару атмосфери, у 

підземних та поверхневих водах території в районах розміщення АЕС Країни.  
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м. Одеса, Україна 

З ростом цін на енергоносії дуже гостро постало питання 

енергозбереження. Основною причиною, що викликала зміни в устрої 

огороджувальних конструкції, став сучасний нормативний документ по 

теплозахисту [1]. Відповідно до вимог нормативного документу по 

теплоізоляції будівель, основним критерієм для оцінки енергоефективності 

огороджувальних конструкцій є опір теплопередачі. Для того аби отримати 

енергоефективні будівлі необхідно підібрати правильні матеріали та 

конструктивні рішення основних конструкцій. На сьогоднішній день, одним із 

популярних матеріалів, що забезпечує дані вимоги, являються блоки із 

ніздрюватого бетону [2]. Проте використання штучних виробів, наприклад у 

вигляді блоків автоклавного газобетону, при улаштуванні стіни, впливає на 

трудомісткість та вартість зведення будівель та споруд. У зв'язку з цим, 
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найбільш простим і раціональним способом економії витрат на будівництво та 

експлуатацію таких будівель, наприклад енергії на опалення, є використання 

багатошарових конструкцій [3, с.311; 4 с.6]. Зокрема, вони мають у своєму 

складі енергоефективні матеріали у вигляді незнімних опалубок, що 

підвищують теплоізоляційні властивості. Практика показує, що будинок з 

незнімної опалубки - це один з найбільш доступних видів будівництва власного 

житла, яке відрізняється надійністю, економічністю і простотою зведення всієї 

конструкції. Найголовніша перевага таких рішень, полягає в тому, що 

заміський будинок дійсно можна побудувати за відносно невеликі гроші і дуже 

швидко. При цьому виглядати він буде добротно і сучасно. 

У доповіді представлені основні результати досліджень нових 

конструктивно-технологічних рішень енергоефективних огороджувальних 

стінових конструкцій. Новизна запропонованих технологій підтверджена 

патентами на корисні моделі і обґрунтована в їх описі [5; 6; 7]. Суть цих 

технологій полягає у використанні незнімних опалубок з енергоефективних 

матеріалів. Адже будь-яка будівля, побудована із використанням незнімної 

опалубки, має підвищені енергозберігаючими характеристиками, і крім цього, 

значно знижується навантаження на фундамент (це дозволяє будувати будинки 

навіть на тих грунтах, на яких зведення цегляного будинку неможливо в 

принципі - на слабонесучих грунтах).  

Технологія зведення будівель і споруд по Патенту на корисну модель 

№115636 Варіанту № 1 (Рис. 1) характеризується тим, що після заливки і 

застигання бетону опалубка не знімається, а стає частиною стіни. Внутрішній 

монолітний шар багатошарової стінової конструкції має арматурний 

просторовий каркас 1. Він разом з бетоном 2 буде нести і приймати основні 

навантаження. В якості незнімної опалубки використовується екструдований 

пінополістирол 3, як ефективний теплоізоляційний матеріал. Для фіксації 

незнімної опалубки в проектному положенні з фундаменту виконуються 

випуски арматури 4 по периметру стін. Обидва шари незнімної опалубки з 

пінополістиролу 3 армовані сітками 5 і з'єднані між собою арматурними 
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стрижнями z-подібної форми 6 утворюючи єдину конструкцію. Така форма 

стрижнів дозволяє полегшити з'єднання армуючої сітки 5, що знаходиться на 

поверхні пінополістирольних плит 3. Сітка забезпечує додаткову стійкість плит 

при їх монтажі і заливці залізобетонного шару 2 [5]. 

Основна перевага Варіанту 2 полягає в тому, що загальну несучу 

здатність конструкції забезпечує спільна робота стійок-колон і монолітного 

диска перекриття.  

 

Рис.1 Конструкція стіни по Варіанту 1 

а) схема пристрою каркаса опалубки конструкції; б) готова конструкція 

1-каркас з / б шару; 2- ж / б шар; 3-незмінна опалубка з пінополістиролу; 

4-випуски арматури з фундаменту; 5-арматурна сітка; 6-фіксуючі елементи   

z-подібної форми; 7-торкрет-бетон 

Суть технології по Патенту на корисну модель № 115637 Варіанту 2 

(Рис.2) полягає в забезпеченні жорсткості і стійкості конструкції стіни завдяки 

монолітним залізобетонним стійкам-колон, розташованим по периметру стіни з 

певним кроком. Вони знаходяться в середині теплоізоляційного матеріалу, який 

виконує роль незнімної опалубки для влаштування колон і стін. Описане 

технологічне рішення дозволяє повністю закрити в тілі теплоізоляційного 

матеріалу залізобетонні стійки-колони. Таким матеріалом для цього варіанту 

служить екструдований пінополістирол. Дане рішення дозволяє виключити 
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виникнення «містків холоду». Технологічний процес зведення зовнішніх стін 

починається з влаштування арматурних каркасів 1 залізобетонних стійок-колон 

2. Для фіксації незнімної опалубки з пінополістиролу 3, з фундаменту 

виконуються випуски арматури 4 по периметру стін. Також із арматурного 

каркаса 1 залізобетонних стійок-колон 2 влаштовують фіксуючі елементи з 

арматури 5. Далі йде заливка залізобетонних стійок-колон 2. У цьому випадку, 

немає необхідності чекати затвердіння бетону стійок-колон, для їх 

розпалублення [6]. 

 

 

 

Рис.2 Конструкція стіни по Варіанту 2 

а) схема пристрою каркаса і опалубки конструкції; б) готова 

конструкція 

1-каркас з / б стійок-колон; 2- ж / б стійки-колони; 3-незмінна опалубка з 

пінополістиролу; 4-випуски арматури з фундаменту; 5-фіксуючі елементи з 

арматури; 6-випуски арматури з каркаса ж / б стійок-колон; 7-арматурна 

сітка; 8-з'єднувальні елементи; 9-токрет-бетон 

Суть технології по Варіанту 3 (Рис.3) полягає в забезпеченні жорсткості і 

стійкості конструкції стіни завдяки монолітним залізобетонним стійок-колонах, 
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розташованим по периметру стіни з певним кроком. Потенціал 

енергоефективності будівель і споруд забезпечується використанням 

утеплювача з органічних матеріалів. Такий утеплювач дозволяє знизити 

тепловтрати через огороджувальні конструкції. При цьому забезпечує 

комфортні умови проживання і зменшує витрати на вентиляцію будівель. 

Технологічний процес зведення зовнішніх стін починається з влаштування 

арматурних каркасів 1 залізобетонних стійок-колон 2. Потім влаштовують 

опалубку. Для цього використовується комбінування незнімної опалубки зі 

знімною. У площині стіни теплоізоляційний матеріал, у вигляді органічних 

пліт3, служить опалубкою для стійок-колон. Зовні каркаса стійок-колон 

ставляться традиційні щити опалубкі4. Для фіксації теплоізоляційних плит 3, 

які знаходяться в площині стіни між залізобетонними стійками-колонами 2, з 

фундаментного підстави виконуються випуски арматури 5 по периметру стін, а 

також з арматурного каркаса 1 стійок-колон 4 по всій висоті в шаховому 

порядку 6. Далі йде заливка залізобетонних стійок-колонн 2 [7]. 

 

Рис.1Конструкція стіни по Варіанту 3 

а) схема пристрою каркаса і опалубки конструкції; б) готова 

конструкція 

1-каркас з / б стійок-колон; 2 ж / б стійки-колони; 3-теплоізоляційний 

матеріал; 4-традиційні щити опалубки; 5-випуски арматури з фундаменту; 6-
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випуски арматури з каркаса ж / б стійок-колон; 7-арматурна сітка; 8-

з'єднувальні елементи; 9-токрет-бетон 

 Особливості технологій по варіантах 1, 2, 3 дозволяють скоротити 

терміни улаштування огороджувальних конструкцій. Вони виключають 

використання дрібноштучних матеріалів при облицюванні. В якості 

облицювання служить шар торкрет-бетону з обох сторін теплоізоляційного 

матеріалу (Рис. 1, б; поз.7, Рис.2, б; поз.9, Рис.3, поз.9). Основна їхня перевага 

полягає в тому, що обидва шари торкрет-бетону армовані сітками (Рис.1, б; 

поз.5, Рис.2, б,  поз.7, Рис.3, б; поз.7) і з'єднані між собою елементами в 

горизонтальному виконанні (Рис.1, б; поз.6, Рис.2. б, поз.8, Рис.3, б; поз.8) 

утворюючи єдину конструкцію. Застосування торкрет-бетону дозволяє у 

вигляді вид облицювання забезпечує безшовну естетичну поверхню стін 

будівлі. При цьому значно скорочуються трудові і матеріальні витрати на 

влаштування огороджувальних конструкцій. Ще однією особливістю є 

можливість проводити бетонні роботи при низьких температурних значеннях. 

Головне, такі технології дозволяють значно прискорити процес будівництва 

будівель та споруд за рахунок об'єднання декількох технологічних операцій в 

одну, наприклад, скорочується час на опалубні роботи та утеплення будівлі. 

 В якості порівняння прийняті наступні конструктивно-технологічні 

рішення зведення будівель та споруд:  

- Варіанти 1-3 - за патентами на корисні моделі 

№115636,115637,115638; 

-  Варіант 4 – керамічна цегла з утеплювачем,  

-  Варіант 5 – газобетонні блоки.  

 Всі рішення огороджувальних конструкцій мають однаковий опір 

теплопередачі і близькі експлуатаційні властивості. Опір теплопередачі для 

кожного варіанта розрахований за формулою (1) і відповідає встановленим 

вимогам нормативних документів [1, с.11; 8, с.10]. 
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(1) 

           де,   - опір теплопередачі;       - коефіцієнти тепловіддачі 

внутрішньої і зовнішньої  поверхні огороджувальної конструкції, Вт/(м
2
·К), які 

приймаються згідно з додатком Б;     – тепловий опір i-го шару конструкції, 

(м
2
·К)/Вт;    - товщина i-го шару конструкції, м;     - теплопровідність 

матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації 

(розрахункова теплопровідність), Вт/(м·К);   – кількість шарів 

огороджувальної конструкції.  

Тому товщина і вага 1 м
2
 огороджувальної конструкції різні. 

Ефективність варіантів визначалася по 3 критеріям (4, 5, 6 таблиці): 1 - вартість 

1 м
2
 стіни, 2 - трудомісткість зведення 1 м

2
 стіни та 3 - корисна площа 

внутрішніх приміщень при зовнішніх розмірах будівель 10х10 м. Такі критерії 

оцінки, як вартість та трудомісткість зведення стін визначалась за допомогою 

програмного комплексу АВК-5. 

 Результат порівняння нових конструктивно-технологічних рішень 

енергоефективних огороджувальних стінових конструкцій з традиційними за 6 

показниками представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняння нових конструктивно-технологічних рішень  

енергоефективних огороджувальних стінових конструкцій з традиційними 

№

п/п 

                  Найменування 

                      рішення   

                           

Критерій                                     

оцінки рішень 

Варіант 1 Варіант 2 Вариант 3 Варіант 4 Варіант 5 

По патенту 

№115636 

По патенту 

№115637 

По патенту 

№115638 

Керамічна 

цегла 

Газо- 

бетон 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товщина стін, мм 260 310 310 500 420 

2 Опір теплопередачі, 

м
2
·°С/Вт 

3,3 3,32 3,32 3,26 3,25 

3 Вага 1 м
2
 стін, кг 380 125 125 733 205 

4 Вартість 1м
2
 стін, грн 1490 1839 1465 2318 2069 
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5 Трудомісткість зведення 

стін, люд.год/м
2
 

8,7 14,7 14,7 18,8 15,7 

6 Корисна площа 

внутрішніх приміщень  
90,25 88,36 88,36 81 84,64 

В результаті досліджень ми визначили, що найбільш енергоефективною 

стіновою конструкцією являється монолітна стіна в незнімній опалубці 

товщиною в 250 мм (50 мм пінополістирол, 150 мм залізобетон і 50 мм 

пінополістирол) за Варіантом №1. Вона має досить високі теплотехнічні 

показники при невеликій товщині - опір теплопередачі дорівнює 3,3 м
2
·°С/Вт. 

Якщо порівняти з традиційним конструктивно-технологічним рішенням 

огороджувальних конструкцій, наприклад, з керамічної цегли, то для 

досягнення опору теплопередачі в 3,3 м
2
·°С/Вт необхідно звести стіну в 1,5 

цегли і додатково утеплити шаром пінополістиролу товщиною не менше ніж 80 

мм, в результаті чого отримуємо стіну товщиною в 500 мм. У свою чергу, таке 

рішення дає можливість заощадити на ціні фундаменту. Вартість зведення 1 м
2
 

такої стіни дорівнює 1490 грн, трудомісткість 8,7 люд.-год, а корисна площа 

внутрішніх приміщень на 11,5% більше в порівнянні з цегляною стіною. 
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В сучасних економічних умовах стан здоров’я населення України 

погіршується, що обумовлене зростанням цін на продукти харчування, 

зниженням доходів, забезпеченням організму в енергії через споживання жиро-

вуглеводної продукції, що, у свою чергу, призводить до втрати організмом 

необхідних мікронутрієнтів. Із врахуванням сучасних екологічних умов, раціон 

харчування повинен містити достатню кількість природних біологічно 

активних речовин (незамінних амінокислот, поліненасичених жирних кислот, 

макро- та мікроелементів, вітамінів, харчових волокон), здатних підвищувати 

резистентність організму людини до впливу негативних чинників довкілля.  

Десертні вироби займають важливе місце серед продуктів харчування у 

дорослого та дитячого населення України. Ці вироби характеризуються 

високими смаковими властивостями та харчовою цінністю [1]. Серед великого 

асортименту десертних виробів значним попитом користуються десерти на 

кисломолочній основі. Особливої уваги з точки зору підвищення харчової 

цінності заслуговують кефіри, ряжанки, йогурти та сиркові вироби з 

наповнювачами; кисломолочні пудинги, коктейлі, креми і т.д. [2]. Наявні в них 

біологічно активні речовини зберігаються в готовій продукції та чинять 

позитивний вплив на організм людини. Такі десерти здатні привернути увагу 

споживачів як зовнішнім виглядом, так і чудовими ароматом та смаком.  

Також необхідно звернути увагу на десертну продукцію, що 

виготовляється з використанням нетрадиційної та молочної сировини, 

немолочних замінників. При цьому слід зазначити, що елементи вдосконалення 

можуть і не впливати на основні показники якості чи безпечності продукції або 

покращувати їх, або лише підвищувати рентабельність виробництва за рахунок 

оптимізації технологічного процесу, зменшення трудомісткості процесу, 

покращення умов виробництва за рахунок виключення ручної праці. 

Аналітичні дослідження розробки та впровадження технології 

кисломолочної десертної продукції засвідчили, що цей напрям недостатньо 

розвинений, і запровадження продуктів на основі молочної сировини із 

залученням інших рецептурних компонентів є актуальним питанням. 
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Для підвищення біологічної цінності десертних виробів, розширення та 

вдосконалення їх асортименту, вченими-дослідниками використано нові види 

добавок та наповнювачів природного походження. При цьому враховувалися 

вплив інгредієнтів на органолептичні властивості готового продукту, хімічний 

склад, зміни вмісту мінеральних елементів, вітамінів та інших біологічно 

активних речовин [3]. Одним із прогресивних способів підвищення біологічної 

цінності десертних виробів є використання в якості наповнювачів продуктів з 

високою біологічною активністю. Так в якості сировини-наповнювача для 

створення продукту функціонального призначення нами було обрано пюре з 

ягід обліпихи – один з рекордсменів за вмістом біологічно активних речовин 

серед дикорослих ягід. 

Для отримання йогуртів, які мають сталий попит населення, необхідно 

підібрати таке співвідношення компонентів, яке дозволило б створити продукт 

з високою харчовою цінністю та гарними товарними властивостями. 

Йогурти високої якості можна одержати тільки з доброякісного сирого 

молока. Доброякісне молоко характеризується нормальним хімічним складом, 

оптимальними фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, що 

визначають його придатність до переробки [4]. Молоко в залежності від 

мікробіологічних, органолептичних та фізико-хімічних показників 

підрозділяється на сорти: вищий, перший, другий і несортове. З метою 

виявлення найбільш оптимального сировини для виробництва йогурту була 

проведена оцінка якості молока, що було придбано у двох районах Харківської 

області. Кожна партія молока піддавалася після доїння первинній обробці 

(очищенню від механічних домішок і охолодження до температури  

4 ± 2 °С)  

В результаті проведення оцінки якості молока, було обрано зразок, який 

має найкращі показники і за фізико-хімічними та органолептичними 

показниками відноситься до вищого сорту.  

Відомо, що мікроорганізми, що входять до складу заквасок для йогурту, в 

залежності від фізіологічних особливостей утворюють при сквашуванні молока 
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молочно-білкові згустки з різними типами консистенції: колючі або в'язкі з 

різним ступенем тягучість. Для питного йогурту застосовують закваски 

вузького типу зі зниженою тенденцією до синерезису. 

Вивчено вплив двох видів заквасок прямого внесення, що займають 

найбільшу питому вагу в поставках заквасок, на режими сквашування 

(температуру і тривалість) і органолептичні показники якості йогуртів. 

Зразок № 1 являє собою культуру з певною комбінацією штамів, включає 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus 

acidophilus і Bifidobacterium lactis. Згідно з рекомендаціями виробника кількість 

бактерій у флаконі досить для гарантованого заквашування 3 літрів молока (на 

кінець терміну придатності закваски).  

Зразок № 2 культура, що включає Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus 

Acidophilus, Streptococcus Thermophilus. Згідно з рекомендаціями виробника 

застосування її у виробництві дозволяє отримати йогурт з м'яким смаком і 

низьким постокісленіем. 

Зразки йогуртів оцінювали органолептично за 10-ти бальною шкалою за 

наступними показниками: вершкове, щільність в ложці, тягучість згустку, 

глянець на поверхні, однорідність, щільність у роті, смак у роті, відчуття 

кислоти в роті. 

 

Рис. 1 – Органолептичні характеристики зразків йогуртів 
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Встановлено, що кращими органолептичними показниками мав зразок 

йогурту з закваскою № 2. Виходячи з проведених досліджень, було прийнято 

рішення при виробництві збагаченого йогурту використовувати закваску № 2 і 

температуру сквашування 40 ± 5 °С. 

Технологія виробництва йогуртів передбачає використання немолочних 

компонентів. До таких компонентів можна віднести обліпиху. Переваги 

харчового збагачувача, балансуючого недоліки вітамінів, мінеральних речовин, 

харчових волокон полягає в його доступності, низькій собівартості за рахунок 

безвідходної, комплексної переробки вихідної сировини. 

Доцільність використання обліпихи в складі йогурту зумовлена як з 

органолептичної точки зору (смакоароматичні властивості формуються за 

рахунок цукрів, кислот, летких речовин), так і поживної (за рахунок вмісту 

мінеральних речовин, вітамінів). Обліпиху обирали з урахуванням 

прогнозованого асортименту, наявності та доступності сировини, з 

урахуванням сезонних властивостей на продовольчому ринку України. 

Формування вимог до обліпихи відбувалося не лише з огляду на 

органолептичні та споживні властивості, а й фізико-хімічні. Так додавання її до 

складу суміші не сприяє підвищенню кислотності через наявність вільних 

органічних кислот. Збагачувач є цінним джерелом функціональних інгредієнтів 

(мікроелементів, вітамінів, органічних кислот і т.д.). 

Для обґрунтування кількості і способу внесення збагачувача в йогурти 

після сквашування харчовий збагачувач вводили в кількості 10 % (варіант I), 15 

% (варіант II) і 20 % (варіант III) у вигляді пюре. Були передбачені йогурти з 

масовою часткою жиру 1%. 

У літературних джерелах наголошується на доцільності внесення до 

складу десертної продукції компонентів, що надають їй додаткову цінність. 

Особливо якщо ці компоненти містять у своєму складі мікроелементи, вітаміни, 

зокрема аскорбінову кислоту. В останній час значно підвищилася кількість 

наукових розробок з впровадження технологій заморожених молочних десертів 

на основі плодово-ягідної сировини для одержання профілактичної 
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спрямованості. Тому розробка замороженого десерту на основі йогурту з 

додаванням пюре з обліпихи є актуальною. 

В результаті розробки рецептури замороженого десерту було обрано 

йогурт з 15 % вмістом обліпихового пюре. Готовий продукт з таким складом 

мав найкращі органолептичні показники: приємний кислуватий смак, 

привабливий кремовий колір, консистенція однорідна, волокна ягід майже не 

відчуваються. Завдяки використанню такої добавки одержуємо новий 

функціональний продукт з високою харчовою та біологічною цінністю. Такий 

йогурт може скласти гідну конкуренцію кисломолочним виробам з 

різноманітними наповнювачами. Його корисно вживати як дорослим, так і 

дітям.  
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