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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Бондар Ю.І., 

учень  

Науковий керівник Удодова О.С., 

викладач спецдисциплін 

Державний навчальний заклад  

“Київський центр професійно-технічної освіти” 

м. Київ, Україна  

В умовах сьогодення все більшої популярності набувають хмарні 

технології або хмарні обчислення (Cloud computing), які надають користувачам 

Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів серверу і використання 

програмного забезпечення як онлайн – сервіса [1]. Використовуючи всі надані 

можливості віддаленого сервера, при підключенні до мережі Інтернет можна 

виконувати досить складні операції, як-то: різного роду обчислення, 

опрацювання даних тощо. 

 Відповідно до визначення NIST (Національний інститут стандартизації і 

технологій США) розрізняють 4 види хмар [2]: 

1. Приватна хмара (Private cloud). Це своєрідна внутрішня хмара, що охоплює 

всю інформацію однієї організації. Хмара може функціонувати як на стороні 

користувача, так і у зовнішнього провайдера. Внутрішня хмара має високий 

ступінь контролю над надійністю, продуктивністю і безпекою.  

2. Публічна хмара (Public cloud) або зовнішня хмара. Створюється для великої 

кількості споживачів, що не пов’язані спільними інтересами між собою.  

3. Хмара спільноти (Community cloud). Використовується спільно у декількох 

організаціях, об’єднаних спільними інтересами. Провайдером можуть бути 

члени спільноти, або третя сторона.  

4. Гібридна хмара (Hybrid cloud). Гібридна або змішана хмара – це поєднання 

двох і більше хмар (приватних, хмар спільноти або публічних).  

Може бути розміщена і в публічній хмарі і в приватній хмарі. 
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Хмарні технології надають своїм користувачам, а це можуть бути, як ІТ-

фахівці, так і звичайні користувачі ряд можливостей: 

 Значно економити час; 

 Мати достатній рівень безпеки; 

 Високу швидкість обробки даних; 

 Економити на покупці програмного забезпечення; 

 Зберігати дані в мережі; 

 Можливість доступу до бізнес-застосунків з будь-якої точки світу; 

 Ефективно проводити спілкування; 

 Колективно працювати над документами в режимі реального часу. 

В кінцевому підсумку, це все призводить до більш вільного робочого 

графіку й підвищення продуктивності праці в цілому. 

 При роботі з «хмарами» користувач вже не користується різноманітними 

клієнтськими застосунками, потрібен лише комп’ютер (планшет, мобільний 

телефон, нетбук), доступ до мережі Інтернет, браузер, організація, що надає 

послуги хмарних технологій. 

Але, аналізуючи всю роботу хмарних технологій в цілому, доречним є 

акцентування уваги не лише на позитивних моментах їх можливостей, але й 

виокремити ряд недоліків: 

 надання послуг сторонньою організацією, що призводить до залежності від 

неї зберігання даних користувача; 

 необхідність постійного перебування в робочій мережі; 

 постійне перебування в очікуванні щодо кібератак в мережі; 

 можливість (в майбутньому) стягнення грошової оплати за надання 

користування послугами. 

Потрібно відмітити, що проблема неправомірного доступу до інформації 

зсередини надзвичайно небезпечна. На неабияку увагу заслуговують кібератаки 

в мережі. Поширене використання хмарних технологій потребує надійного та 

досконалого захисту інформаційних ресурсів на сервері [3]. Саме недостатній 
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рівень захисту інформаційних ресурсів й може призвести до втрати важливої 

інформації, і як наслідок, призведе до виникнення ряду проблем в ефективній 

роботі користувача.  

На сьогоднішній день хмарні технології досить широко застосовуються в 

різних галузях, як-то в: бізнес-сегменті, освіті, управлінні персоналом, ігрових 

та розважальних сервісах, тощо. 

Якщо розглянути бізнес сегмент, то потрібно зважити на те, що у торгівлі 

всі сервіси спрямовані на зменшення витрат. Для того, щоб товар з різними 

послугами був доставлений вчасно і в хорошому стані. Необхідно, передбачати 

змінення системного руху товару і корегування транспортного плану, 

відстежування обліку витрат на транспортні послуги тощо. Все це потребує 

обробки інформації з великим обсягом ресурсів. Саме тому торгівельні 

організації й створюють свою інфраструктуру, або орендують потужне 

обладнання, так як це є більш економічно доцільним. 

Одним із пріоритетних напрямків в будь-якій сфері є навчання персоналу. 

Хмарний сервіс Learning Management System [4], надає можливість опанувати 

курс навчання і вести облік успішності. Сприяє розвитку широкої мережі 

професійних контактів та є ефективним й швидким сервісом обміну 

інформацією. 

Розглядаючи освітній процес в цілому, хмарні технології дозволяють 

будь-якому учню, чи то студенту залучатись до навчання без очної присутності, 

при цьому:  

 використовувати різного роду нотатки для нагадування важливої інформації, 

 зберігати в «хмарі» документи, презентації, та інші важливі матеріали, з 

можливістю їх надсилання, наприклад, на перевірку викладачу в 

подальшому,  

 долати бар’єрні шляхи щодо проблем із захистом авторських прав.  

При цьому забезпечується спільна робота та взаємодія здобувачів освіти з 

викладачами із різних куточків світу. 
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Завдяки хмарним сервісам, користувач має можливість працювати з 

багатьма різними девайсами з тими ж документами, при цьому відмовляючись 

від паперових блокнотів, щоденників, календарів тощо. Потужні хмарні 

сервіси, можуть надати користувачу потрібну потужність, тим самим йому 

більш не потрібно буде оновлювати свій комп’ютер для виконання більш 

масштабних завдань, що потребують значних потужностей зі сторони 

апаратного та програмного забезпечення. 

Використовуючи та впроваджуючи в освітній процес хмарні технології, 

надається можливість уніфікації мережних стандартів для всіх користувачів, 

боротьби із піратством для розробників, а також користувачам значно 

економити свій час, мінімізуючи при цьому всі витрати в ІТ-сфері. 

Література: 

1. Що таке хмарні обчислення або хмарні технології? URL: http://programming. 

in.ua/other-files/internet/100-cloud-technologics.html 

2. Безкоровайний Д. Облачная безопасность – взгляд из Европы, Cloudzone.ru – 

2013. URL: http://cloudzone.ru/articles/analytics/51.html. 

3. Удодова О.С. Cьогодення та перспективи розвитку інформаційної безпеки. 

Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, 

практики і освіти: зб. тез доп. XV міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 

лютого 2010р. Київ, Європейський університет, 2010. с.279-280. 

4. Learning Management System – (Система управління навчанням). URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Система_управління_навчанням. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ЗВО І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

Захарук Л. Б.  

студентка інженерно-педагогічного факультету 

Тернопільський національний педагогічний університет  

імені Володимира Гнатюка 

м. Тернопіль, Україна 

У статті проаналізовано погляди педагогів щодо використання різних 

візуальних засобів під час проведення занять з предмету «Інформатика та 

комп'ютерна техніка». Розглянуто також досвід використання викладачами 

засобів мультимедіа під час проведення лабораторно-практичних занять та 

описано особливості підготовки і використання їх під час занять. 

Постановка проблеми. В умовах зростання інформаційного 

навантаження якість підготовки фахівців значною мірою залежить від 

оптимізації навчального процесу на основі ефективного використання 

класичних та активного впровадження інноваційних методик щодо 

застосування різноманітних технічних засобів навчання. 

Проведення занять є неможливим без використання новітніх сучасних 

засобів навчання. Особливого значення сьогодні набуває методика 

використання мультимедійного проектору та мультимедійних презентацій 

викладачами для студентів. 

Результати аналізу останніх досліджень свідчать, що значна кількість 

провідних вітчизняних науковців досліджували дану проблему. Зокрема, 

використання різних засобів навчання досліджували Д. Іщенко і А. Філіпов [2], 

В. Сластеніна [5], Б. Олексієнко [6], Н. Мойсеюк [3], Н. Мороз [4], Т. Бунєєв [1] 

та ін. 

Проте позa увагою залишаються особливості підготовки та використання 

мультимедійних презентацій під час заняття. 
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Метою статті є визначити особливості підготовки та використання 

мультимедійних презентацій під час заняття. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожен викладач прагне до 

бездогaнного викладання навчального матеріалу. Однак, навіть логічне і 

послідовне викладання на сучасному етапі не можна уявити без використання 

технічних засобів навчання. 

У педагогічній науці часто проводять дискусії з питань форм і методів 

викладання матеріалу, а також вмілого використання різних візуальних засобів. 

З появою сучасних технічних засобів, а саме мультимедіа-проектор, 

збільшуються можливості використання Power Point-презентацій. 

Power Point-презентація – це набір слайдів, що можуть бути наповнені 

текстом, фотографіями, малюнками, схемами, таблицями. Використання 

мультимедійного проектору та Power Point презентацій розширює можливості 

викладача у викладанні навчального матеріалу під час проведення занять. 

(рисунок 1.)  

 

Рис. 1 Power Point – презентація 

Проведений аналіз наукової літератури [1-2] та практичний досвід 

використання викладачами мультимедійних презентацій дає можливість 

визначити особливості їх підготовки та використання. 

1-ше, підготовка змісту: 

 зміст презентації повинен відповідати меті та навчальному питанні 

заняття; 
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 текст повинен відповідати встановленим правилам орфографії, 

скорочень і правил оформлення тексту (відсутність крапок у заголовках тощо) 

та не повинен містити помилок; 

 мультимедійна презентація повинна бути побудована чітко, мати певну 

послідовність та логічно завершуватись; має бути стислою та містити 

максимально необхідну інформацію; 

 міститься не більше одного логічного наголосу: почервоніння, 

яскравість, обведення, рух; 

 інформація на слайді розташована переважно горизонтально, зверху 

донизу, найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі 

екрану, якщо на слайді картинка, то напис повинен бути під нею;  

 бажано форматувати текст по ширині, не допускати «рваних» країв 

тексту. 

2-ге, звукове і візуальне оформлення: 

 фон слайду слід робити неяскравим і рівномірним-так, щоб не 

відволікати студенів на різні картинки тощо. Бажано вживати найчитабельніші 

шрифти: Arial, Times New Roman та Calibri. 

 не створювати занадто яскравих і різнокольорових слайдів, адже це 

відволікає увагу студентів. На слайдах слід викладати короткі ключові тези, 

тому що студентам візуально важко сприймати великий об'єм тексту. 

Наприкулад, слайд з 2-3 ключовими фразами сприймається ефективніше і 

запам’ятовується краще;  

 слайд повинен містити не більше 4-6 рядків тексту на одному слайді 

(саме рядків, а не речень). На слайді повинно бути не більше 5 об’єктів (під 

«об’єктом» розуміється одна текстова теза, одне фото чи інший графічний 

елемент); 

 слід чітко і логічно розміщувати на одному слайді водночас і тезу, і 

ілюстрацію до неї. Але, якщо ілюстрація містить дуже багато дрібних важливих 
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деталей, то краще подавати тези на одному слайді, а ілюстрацію – на 

наступному (з коротким підписом, поясненням, стрілками тощо); 

 інформація в таблицях вставляється в матеріали як таблиця текстового 

процесора MS Word або табличного процесора MS Excel; 

 наявність анімації в презентаціях – це вирішення питання дозування 

інформації. Створюючи об’єкт у презентації, слід пам’ятати, що будь-який 

рухомий об’єкт відволікає увагу студентів; 

 у титульному слайді використання анімації об’єктів не допускається. В 

інформаційних слайдах допускається використання анімації об’єктів тільки у 

випадку, якщо це необхідно для чіткої інформації, і якщо черговість появи 

анімованих об’єктів відповідає структурі презентації. У інших випадках 

використання анімації не допускається. Анімація об’єктів повинна відбуватися 

автоматично після закінчення необхідного часу. Анімація об’єктів в межах 

одного слайда «клацанням» не є чіткою і лаконічною. Для зміни слайдів 

використовується режим «вручну». Зміна слайдів у режимі «за часом» не 

допускається. Дозволяється використання стандартних ефектів переходу, крім 

ефектів «жалюзі», «шашки», «розчинення», «горизонтальні смуги». Для всіх 

слайдів застосовується однотипний ефект їх переходу; 

 звукове супроводження анімації об’єктів і переходу слайдів 

використовується за необхідності. 

Способи представлення презентації аудиторії наведені в таблиці 1 

Таблиця 1. 

Способи представлення презентації аудиторії 

Презентація підтримки, яка несе основну інформацію 

Особливості Завдання 

Інтерес аудиторії до презентації невідомий. Привернення уваги аудиторії. 

Презентація повністю або частково 

використовується без супровіду доповідача. 

Вся необхідна інформація 

сприймається аудиторією без 

пояснення. 
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Увага аудиторії зосереджена на інформації, 

що міститься у презентації. 

Надання аудиторії інформації 

чітко і лаконічно. 

Часто використовується презентаційне 

обладняння (проектор, мультимедійна 

дошка). 

Враховується специфіка 

обладнання і відповідної 

аудиторії. 

 

3-тє, методика використання мультимедійної презентації під час занять: 

 повинна міститися відповідна кількість слайдів (загальна кількість 

слайдів має бути мінімальною). Якщо дуже багато слайдів, студенти просто не 

будуть встигати за думкою викладача, або просто не встигатимуть розглядати і 

вивчати їх всі. 

Висновок. Особливості підготовки та використання мультимедійних 

презентацій під час провдення занять включають в себе: 

 підготовку змісту мультимедійної презентації; 

 візуальне і звукове оформлення мультимедійної презентації; 

 методики використання мультимедійної презентації під час занять. 

Перспективи подальшого дослідження полягають в розробці методичних 

рекомендацій викладачам щодо особливостей використання мультимедійної 

презентації під час проведення занять з різноманітних дисциплін, а також 

створення чітких і лаконічних презентацій в програмі Power Point. 
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УДК 004.4  Інформаційні технології 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ  

МЕРЕЖІ INTERNET 

Колюкін Я.О. 

студент факультету автоматизації  

машинобудування та інформаційних технологій 

Донбаська державна машинобудівна академія  

м. Краматорськ, Україна  

В даний час йде широкий розвиток інтернет-технологій. Удосконалення 

інтернету і його поширення в різних сферах діяльності закономірно призвело 

до появи різних програмних комплексів, що дозволяє організувати передачу 

інформації через Internet. 

Віддалене управління комп'ютером почали застосовувати відносно 

недавно. Створено безліч програм, в даному напрямку, які надають 

користувачам можливість керувати дистанційно комп'ютером з іншого 

пристрою. 

Метою роботи є аналіз методів реалізації віддаленого управління. 
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 Існує кілька методів створення програмного комплексу для реалізації 

віддаленого управління. Перший метод – це застосування протоколу 

віддаленого управління RDP (Remote Desktop Protocol). Розроблено компанією 

Microsoft для віддаленого управління ОС Windows. Це пропріетарний протокол, 

що дозволяє користувачам графічно керувати віддаленим комп'ютером [1]. 

Другий метод – використання системи віддаленого доступу до робочого столу – 

VNC (Virtual Network Computing). Це відкрита незалежна від платформи 

графічна система спільного використання робочого стола, призначена для 

віддаленого управління іншим комп'ютером [2]. 

 Обидві технології спрямовані на досягнення аналогічних цілей, хоча вони 

роблять це по різному. 

Кінцевою метою обох протоколів є надання графічного доступу до 

віддаленого комп'ютера, відображення робочого столу, а також передача 

натискань клавіш і дій миші. Користувач, який працює на локальному 

комп'ютері, фактично запускає всі події, програми і спостерігає з результатами 

на віддаленому комп’ютері. 

Обидві технології RDP і VNC вимагають клієнтського і серверного 

програмного забезпечення для підтримки протоколу зв'язку. Це програмне 

забезпечення поставляється з попередньо встановленою на деяких платформах, 

що спрощує настройку. Наприклад, майже всі версії Windows мають 

попередньо встановлений RDP-сервер, в той час як практично всі сучасні версії 

включають RDP-клієнт. Крім того, у багатьох версіях Linux є попередньо 

встановлений сервер VNC. У всіх випадках компоненти сервера для обох 

технологій повинні бути налаштовані так, щоб дозволяти доступ і 

налаштовувати облікові дані для входу в систему. 

RDP реєструє віддаленого користувача на серверний комп'ютер, 

ефективно створюючи реальний сеанс робочого столу на комп'ютері сервера, 

включаючи профіль користувача. Він працює так само, як якби користувач 

входив на фізичний сервер безпосередньо. RDP може підтримувати кілька 

віддалених користувачів, зареєстрованих на одному сервері, які повністю не 
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знають один про одного. Принцип роботи RDP – протоколу зображений на 

рисунку 1. 

 

 

Рис 1. Принцип роботи RDP – протоколу 

 

Джерело: [3] 

VNC підключає віддаленого користувача до комп'ютера, ділячись своїм 

екраном, клавіатурою і мишкою. Отже, коли кілька користувачів (в тому числі 

один, керуючий реальним фізичним монітором і клавіатурою) підключаються 

до одного й того ж сервера, вони бачать однакове зображення та набирають 

одну і ту ж клавіатуру.  

Створення програмного комплексу із застосуванням цих технологій не 

вимагає великих зусиль, так як існуючі бібліотеки, які знаходяться у вільному 

доступі, можливо використовувати для розробки програм з метою реалізації 

віддаленого управління. 

Висновок з цієї роботи: розробка програмного комплексу з застосуванням 

RDP являє собою хорошим вибором для одночасного використання одного і 

того ж віддаленого сервера для декількох користувачів. А VNC є хорошим 

вибором для технічної підтримки, коли віддалений користувач може бачити, 

що робить локальний користувач, і може взяти під свій контроль, коли це 

необхідно, щоб допомогти. 

Отже, в даному дослідженні розглянуті методи реалізації віддаленого 

управління. З’ясували, як працюють ці методи, чим відрізняються, та де краще 

їх застосовувати. Дані технології в повній мірі дають можливість користувачам 

дізнатися весь потенціал віддаленого управління. 
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Ціль адаптивних мобільних навчальних технологій – занурити студента у 

віртуальне, наближене до реального, навчальне середовище, в якому він буде 

максимально здобувати знання, а система в свою чергу допоможе студенту 

запобігти прогалинам та недолікам у своїх знаннях, прискорити процес 

навчання, зробити його мобільним, цікавим та невимушеним. 

Таким чином, проектування нових адаптивних мобільних навчальних 

ресурсів для отримання знань за допомогою Інтернет-технологій є сучасною 

проблемою і актуальною перспективою для суспільства та розвитку освіти. 

Зрозуміло, що успіх впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес залежить не від того, якими технічними 

засобами користуються викладач та студенти, а від того, як саме вони його 

використовують. 

Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання досліджує навчально-виховний процес з метою встановлення фактів, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop
https://www.securitylab.ru/
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визначення зв’язків і закономірностей, прогнозування наслідків використання 

ІКТ в освіті. Об’єктом методики застосування ІКТ у вищій школі є процес 

навчання студентів в умовах сучасних навчальних закладів. Предметом 

методики застосування ІКТ у вищій школі є педагогічні та технічні умови, за 

яких застосування інформаційно-комунікаційних технологій підвищує 

ефективність навчання 1. 

Використання ІКТ потребує створення нової освітньої парадигми. 

Загальновизнано, що студент повинен бути активним учасником навчального 

процесу. Засобами ІКТ реально помістити цей принцип дидактики в основу 

всього навчального процесу. У результаті повинні змінитися відносини 

студент-викладач, студент-студент, студент-навколишнє середовище, студент-

джерела інформації.  

Для досягнення означеної мети щодо підвищення ефективності 

освітнього процесу ЗВО шляхом розробки і застосування адаптивного 

мобільного навчального середовища необхідно вирішити наступні завдання: 

 визначити загальні тенденції розвитку навчальних середовищ 

закладів вищої освіти та дослідити існуючі підходи до створення та 

функціонування адаптивних навчальних середовищ ЗВО; 

 проаналізувати функціональні можливості Інтернет-технологій для 

створення мобільних навчальних середовищ та розробити концептуальні 

основи адаптивного мобільного навчального середовища за допомогою 

Інтернет-технологій; 

 на основі комплексного використання Інтернет-технологій і 

розроблених концептуальні основ побудувати систему адаптивного мобільного 

навчального середовища і впровадити її в навчальний процес ЗВО. 

Таким чином, планується розробити модель комплексної системи 

адаптивного мобільного середовища за допомогою засобів Інтернет-технологій, 

яка на відміну від традиційної моделі дистанційного навчання, дозволить 

розв’язати задачу вибору індивідуальної траєкторії процесу навчання та 

оцінювання студента. 
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Вступ та актуальність задачі. Сортування – це одна з типових проблем 

обробки даних, і зазвичай розуміється як завдання розміщення елементів 

невпорядкованого набору значень в порядку зростання або спадання. При 

збільшенні кількості даних, які необхідно відсортувати, швидкість сортування 

значно зменшується. Так, для простих методів сортування (сортування 

бульбашкою, включенням і тд.) порядок кількості необхідних операцій 

порівняний з порядком квадрату кількості елементів, що сортуються. 

Для більш ефективних алгоритмів(сортування злиттям, швидке 

сортування) кількість необхідих операцій менша: їх порядок порівняний з 

порядком добутку кількості елементів, що сортуються, з двійковим 

логарифмом кількості елементів, що сортуються. 

Прискорення сортування також може бути забезпечено при використанні 

паралельних алгоритмів сортування за допомогою декількох процесорів або 

ядер процесора.  

Постановка задачі. Одним з варіантів високопродуктивної обробки 

даних є використання ядер центрального процесору. Як правило, для 

file:///C:/Users/Ð¡Ð¾%25%20D1�Ð%25%20BEÑ�Ð¸Ð½ÐµÑ�Ñ�/Downloads/7665-27486-1-PB%20(2).pdf
file:///C:/Users/Ð¡Ð¾%25%20D1�Ð%25%20BEÑ�Ð¸Ð½ÐµÑ�Ñ�/Downloads/7665-27486-1-PB%20(2).pdf
file:///C:/Users/Ð¡Ð¾%25%20D1�Ð%25%20BEÑ�Ð¸Ð½ÐµÑ�Ñ�/Downloads/7665-27486-1-PB%20(2).pdf
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прискорення сортування даних використовують паралельні алгоритми 

сортування, однак їх написання потребує значної підготовки. Коли 

розглядаються складні алгоритми, процес написання їх паралельної реалізації 

може вимагати багато ресурсів з точки зору часу та зусиль. Крім того, у 

багатьох випадках ці зусилля можуть стати марними; насправді, прискорення та 

ефективність паралельного алгоритму досить сильно залежить від машини, на 

якій його реалізовано. Тому для автоматизації цього процесу та забезпечення 

ефективного навантаження ядер процесора обчисленнями, можна використати 

паралельне узагальнення базової операції сортування, для створення 

паралельного алгоритму на основі структурної матриці послідовного 

алгоритму. 

Java. Прискорення виконання задач за допомогою ядер процесора 

забезпечується багатопоточністю. Потоком називають одиницю виконання 

коду. В кожному потоці послідовно виконуються інструкції процесу, якому він 

належить. Ці інструкції виконуються паралельно з виконанням інструкцій 

інших потоків цього процесу. В мові Java потік представлений у вигляді 

об'єкта-нащадку класу Thread[1]. Concurrency API вводить поняття сервісу-

виконавця (ExecutorService) – високорівневу заміну роботі з потоками 

безпосередньо. Виконавці виконують завдання асинхронно і зазвичай 

використовують пул потоків, так що їх не треба створювати їх вручну. Всі 

потоки з пулу будуть використані повторно після виконання завдання, а 

значить, є можливість створити в додатку стільки завдань, скільки хочемо, 

використовуючи один виконавець [5]. 

Структурні матриці. Структурна матриця (СМ) – це матриця розміром 

)l(n 1 , де n – кількість дуг найширшого ярусу потокового графу алгоритму 

ПГА, l – кількість ярусів. метод запису потокового графу алгоритму у формі 

структурної матриці є формальним описом потокових графів стійких до зсуву 

алгоритмів та зберігає просторово-часові параметри ПГА, а саме: розподіл 

вершин за ярусами ПГА та зв’язки між ними в матричному вигляді; властивості 

СМ дозволяють отримати множину просторово-часових параметрів ПГА 
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простими арифметичними операціями над елементами СМ, це дає можливість 

автоматизувати процес збереження, дослідження й аналізу ПГА. [3] 

Паралельне узагальнення базової операції сортування. Розробка 

паралельного алгоритму сортування на основі структурної матриці базується на 

паралельному узагальненні базової операції сортування для кількості 

доступних ядер процесора меншої, за кількість елементів, що сортуються. У 

даній ситуації кожен процесор буде містити вже не одне значення, а частину 

(блок розміру n/p) набору даних, що сортується. Ці блоки зазвичай 

упорядковуються на самому початку сортування на кожному процесорі окремо 

за допомогою будь-якого швидкого алгоритму (попередня стадія паралельного 

сортування).  

Далі, слідуючи схемою одноелементного порівняння, взаємодія пари 

процесорів Pi і Pj для спільного впорядкування вмісту блоків Аi Aj і може бути 

здійснена наступним чином:  

- виконати взаємообмін блоків між процесорами Pi і Pj; 

- об'єднати блоки і на кожному процесорі в один відсортований блок 

подвійного розміру (при початковій впорядкованості блоків і процедура їх 

об'єднання зводиться до швидкої операції злиття впорядкованих наборів 

даних); 

- розділити отриманий подвійний блок на дві рівні частини і залишити 

одну з цих частин (наприклад, з меншими значеннями даних) на одному 

процесорі, а іншу частину (з великими значеннями відповідно) – на іншому [2]. 

В циклі по рядках структурної матриці кожен процес знаходить свій блок 

для обміну по однаковому номеру операції і виконує узагальнену операцію 

порівняння. 

По закінченню всіх ітерацій кожен процес буде володіти відсортованим 

блоком даних, причому зростання елементів відбувається відповідно до 

зростання рангу процесу, отже при злитті блоків отримається відсортований 

вихідний масив. 

Блок-схема синтезу паралельного алгоритму зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм синтезу паралельного алгоритму 
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Отримані результати. Для порівняння ефективності, швидкість 

замірювалась як для послідовного алгоритму, так і для паралельного.  

Тестування додатку проводилось на автоматично згенерованих масивах 

фіксованих довжин: 16, 32, 64, 1024, 2048, 5096 за допомогою алгоритму 

сортування Бетчера [5] на ЕОМ з наступними характеристиками:  

Intel® Core™ i7-8086K Processor, 16 GB RAM, 64-bit OS,  

 Результати тестування зображено в таблиці Табл. 3.1. 

Табл. 1. Результати тестування PAS-додатку 

Довжина масиву Час послідовного 

сортування, мс 

Час паралельного 

сортування, мс 

16 66 28 

32 116 36 

64 210 54 

1024 827 705 

2048 1379 864 

5096 6023 5535 

 

Висновки. Запропоновано реалізацію синтезу паралельного алгоритму на 

основі структурної матриці. По результатам тестування додатку було помічено, 

що зі збільшенням кількості елементів масиву, час паралельного сортування 

почав наближатись до часу послідовного. Це зумовлено зменшенням 

прискорення паралельного алгоритму, через малу кількість наявних ядер в 

порівнянні з довжиною масиву. Однак для менших значень кількості елементів, 

час сортування паралельним алгоритмом зменшувався приблизно в 2,5 рази. 
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Сьогодні мультимедіа-технології – один із перспективних напрямів 

інформатизації навчального процесу. Мультимедіа- та гіпермедіа-технології 

інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що здатні забезпечити 

середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких 

відносяться в першу чергу інформаційна й комунікативна. 
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Роль освіти у суспільстві постійно зростає. Перспективне впровадження 

принципу «один студент – один комп'ютер» становить перед науково-

педагогічними працівниками чимало проблем. Застосування мультимедіа в 

освіті – це одна з можливостей задовольнити більшість з цих вимог. 

Використання мультимедійних технологій означає появу нових форм 

розумової, творчої діяльності, які можна розглядати як історичний розвиток 

психічних процесів людини. 

У наш час використання сучасних мультимедійних технологій для 

організації процесу освіти – це актуальна проблема створення якісних 

навчальних систем з використанням найновіших технологій. Розробляючи 

кожну освітню систему, важливо правильно організувати інтерфейс і вибрати 

відповідні мультимедійні технології для представлення інформації, оскільки від 

цього залежить сприйняття і засвоєння матеріалу. 

Мультимедіа – це система комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів 

під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням 

сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, 

фото, відео тощо в одному цифровому відтворенні. 

Гіпермедіа – це комп’ютерні файли, що зв’язані за допомогою 

гіпертекстових посилань для переміщення між мультимедійними об’єктами. 

Суть і специфіка мультимедійних засобів навчання впливає на формування 

і розвиток психічних структур людини, в тому числі і мислення. Комп'ютер є 

могутнім засобом надання допомоги в розумінні студентами багатьох явищ і 

закономірностей. 

Використання інформаційних засобів і технологій в освіті має такі 

особливості: специфіка освітньої інформації відповідає певним дидактичним 

вимогам; інформаційні потоки багатоструктурні; високий рівень методичної 

підготовки викладачів до використання інформаційних засобів і технологій у 

своїй професійній діяльності; застосування різних інформаційних засобів та 

технологій обґрунтовано з погляду його доцільності, ефективності, 

економічності й безпечності. 
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Можна порекомендувати такі основні підходи до організації навчання 

сучасного школяра: 

 уроки із застосуванням мультимедійних презентацій; 

 закріплення за кожним школярем персонального комп’ютера, на якому 

створюється особиста тека; 

 паралельне та концентричне вивчення основних розділів навчальної 

програми; 

 реалізація індивідуального підходу, що включає широке використання на 

практичних заняттях навчальних індивідуальних програм, банку різнорівневих 

завдань тощо; 

 проведення значної частини занять у формі ділових ігор; 

 широке використання методу проектів; 

 системне використання проблемного підходу в навчанні. 

З урахуванням цих особливостей визначимо такі основні напрями 

діяльності з використання комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій у 

середніх і вищих навчальних закладах освіти:  

1) використання комп'ютерів під час проведення лабораторних і 

практичних робіт; 

2) фрагментарне використання комп'ютерів під час читання лекцій, 

проведення семінарських занять; 

3) комп'ютеризація контрольних зрізів; розроблення електронних текстів 

лекцій, семінарських і практичних занять, поступовий перехід від механічного 

записування студентами лекційного матеріалу до організації його сприймання і 

осмислення на основі готових текстів; 

4) психолого-педагогічне й технічне забезпечення застосування 

комп'ютерних технологій у дистанційному навчанні; 

5) комп'ютеризація бібліотечної справи, вільний пошук інформації за 

допомогою Інтернету. 

Мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньою технологією, 

завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості, інтеграції різних 
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типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості 

враховувати індивідуальні особливості вчитися і сприяти підвищенню їх 

мотивації. 

Проте, при використанні мультимедіа в освіті повинно бути враховано 

багато аспектів. Навіть беручи до уваги повсюдне розповсюдження засобів 

мультимедіа в сучасному світі, потрібно усвідомлювати, що доступність 

навчальних матеріалів і апаратного забезпечення для студентів варіюється в 

дуже широких межах [2]. 

Щоб повною мірою реалізувати академічний потенціал мультимедійних 

технологій, студентам потрібна підтримка компетентних викладачів. Крім 

інших обов'язків, викладачі в рамках системи дистанційної освіти повинні 

вміти керувати процесом навчання студента і вказувати йому ефективні 

стратегії навчання. 

Використання мультимедіа у навчально-виховному процесі освітньої 

вертикалі поряд з перевагами має певні проблеми і недоліки. В їх числі 

розсіювання уваги, відсутність «зворотного зв'язку», недостатня доступність, 

складність використання програмного і апаратного забезпечення і ряд інших 

аспектів. 

При створенні мультимедійних презентацій необхідно враховувати таку 

послідовність, як мотивація, постановка навчальної мети, створення передумов 

до сприйняття навчального матеріалу, подача самого навчального матеріалу та 

його оцінка. 

При створенні мультимедійної презентації потрібно враховувати не тільки 

відповідні принципи класичної дидактики, але і специфічні принципи 

використання комп’ютерних мультимедійних продуктів. 

Вивчення праць класиків показало, що вчителям-розробникам 

мультимедійних презентацій будуть корисними, наприклад, рекомендації, що 

були надані ще Ф. Дістервегом у «Керівництві до освіти німецьких вчителів». 

Вони залишаються вкрай актуальними й у наш час при найсучасніших 

педагогічних технологіях. Ось деякі з них: 
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 розподіляй кожний матеріал на певні ступені та невеличкі закінчені 

частини; 

 указуй на кожному ступені окремі частини подальшого матеріалу та, не 

допускаючи істотних перерв, наводь із них окремі дані, щоби спонукати 

допитливість учня, не задовольняючи її, проте, повною мірою; 

 розподіляй і розташовуй матеріал так, щоб, де тільки можливо, на 

наступному рівні при вивченні нового знову повторювалось до попереднього. 

Форми та місце використання мультимедійної презентації (або навіть 

окремого її слайду) на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети, 

яку ставить учитель. Проте практика дозволяє виділити деякі загальні, 

найефективніші прийоми застосування певною допомоги чи підказки для учнів: 

 при вивченні нового матеріалу, що дозволяє ілюструвати його 

різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих 

випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку якого-небудь процесу; 

 при закріпленні нової теми чи розділу навчальної програми; 

 для перевірки навчальних досягнень учнів. Комп’ютерне тестування – це 

самоперевірка та самореалізація, добрий стимул для навчання, спосіб 

навчальної діяльності та самовираження учнів. Для вчителя – це засіб якісного 

оцінювання, програмований спосіб накопичення оцінок; 

 для поглиблення знань – як додатковий матеріал до уроків; 

 при перевірці фронтальних самостійних робіт – забезпечує разом з усним 

візуальний контроль результатів навчання; 

 при рішенні задач навчального характеру – допомагає виконати малюнок, 

скласти план рішення та контролювати проміжні й остаточний результати 

самостійної роботи за цим планом; 

 засіб емоційного розвантаження. Під час проведення блоку уроків або 

тривалих консультацій перед іспитами варто включити відеозаставки 

експериментів або мультфільми, при цьому в учнів зникає втома, з’являється 

зацікавленість, вони шукають відповіді, звертаються до вчителя із запитаннями, 

заряджаються новою позитивною енергією. Мультимедіа-програми зовні 
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виглядають як простий відеофільм, але з можливостями втручатись у хід дій і 

встановити певний діалог; 

 як засіб для виготовлення роздаткового дидактичного матеріалу, 

кодограмм, карток тощо. Персональний комп’ютер у руках учителя, у 

доповненні зі сканером і принтером – це міні-друкарня педагога. 

Отже, узагальнюючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що 

використання мультимедійних технологій задля навчання дає можливості: 1) 

розвитку внутрішнього досвіду учасників навчального процесу в опорі на 

притаманні їм модальності; 2) формування вмінь та навичок інформаційної та 

комунікативної взаємодії; 3) оптимального використання навчального часу 

викладачем та винаходу оригінальних методів викладання; 4) збільшення 

обсягу навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його 

студентами; 5) формування дослідницьких, пошукових умінь, уміння приймати 

оптимальні рішення тощо; 6) підготовки особистості «інформаційного 

суспільства». 
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УДК 004.51 Інформаційні технології 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОШОК  

НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ТА ФІЗИКИ 

Спаська А.А., Огренич І.С., 

студентки математичного факультету 

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Інтерактивна дошка (ІД) – екран у вигляді білої магнітно-маркерної 

дошки. Може бути двох різновидів: дошка-комп’ютер з великим сенсорним 

екраном або пристрій, що об’єднує собою комп’ютер, проектор та сенсорну 

панель. 

Зазвичай HID-дошка1 потребує наступних налаштувань: 

 встановлення драйвера; 

 підключення проектора (через VGA, HDMI або інший відеовихід 

комп’ютера); 

 калібрування інтерактивної дошки (сполучення між собою проекції та 

сенсорної панелі за допомогою контрольних точок). 

Після налаштувань ІД можна використовувати для запуска 

різноманітного програмного забезпечення, як за допомогою миші. А для вводу 

тексту можна використовувати екранну клавіатуру або розпізнавання 

рукописного тексту (за наявності відповідного програмного забезпечення (ПЗ). 

Таким чином, інтерактивна дошка може заміняти і мишу, і клавіатуру.  

Більшість дошок використовують одну з наведених нижче сенсорних 

технологій. 

1. Інфрачервона інтерактивна дошка: 

 велика сенсорна поверхня, що підключається до комп’ютера та 

проектора; 

 закріплюється на стіні або на переносній стойці; 
                                                           
1
 HID – Human Interface Device, пристрій для взаємодії з людиною. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VGA
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
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 принцип роботи: рухи вказівника по зображенню заважають 

проходженню інфрачервоних променів над поверхнею дошки; це фіксується 

сенсором. При натисканні на поверхню дошки за допомогою ПЗ зчитується 

положення вказівника та відповідне до нього зображення з проектора; 

 інфрачервоні ІД можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу. 

2. Резистивна інтерактивна дошка: 

 для роботи не потрібні спеціальні пера-вказівники, але бажане 

використання стилуса; 

 принцип роботи: на поверхню ІД натягнуто мембрану, яка 

прогинається під час натисків та активує струмопровідну підкладку. За 

допомогою ПЗ розраховується місцеположення точки дотику (за показаннями 

датчиків дошки). Це реєструється в системі як натиснення кнопки миші; 

 велике значення має матеріал, з якого виготовлена ІД.  

3. Електромагнітна інтерактивна дошка: 

 для роботи необхідні спеціальні магнітні пера (стилуси); 

 у стилусі можуть бути вбудованими додаткові кнопки, функції яких 

забезпечується програмно; 

 принцип роботи: під сенсорною поверхнею ІД знаходиться масив 

проводів, які взаємодіють з електромагнітною котушкою, вбудованою в 

наконечник стилуса. У самому стилусі відсутні будь-які джерела живлення, він 

лише змінює електричні сигнали, що створює дошка;  

 при піднесенні пера до дошки відбувається переміщення вказівника 

миші, а при дотику – натискання кнопки миші.  

4. Портативна ультразвукова інтерактивна дошка з інфрачервоним пером: 

 технологія працює, використовуючи інфрачервоне світло і 

ультразвукове позиціонування (обчислюючи відстань за різницею в часі між 

швидкістю світла і звуку); 

 працює на різних поверхнях – на наявній маркерній дошці або плоскій 

стіні; 
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 доступні у переносному форматі, але при потребі стаціонарного 

рішення ІД можна встановити на стелі. 

З початку 2000 року інтерактивні дошки стали активно використовувати-

ся під час навчального процесу та поширюватися державними школами. Питан-

ня ІД часто підіймаються у педагогічній періодиці, на конференціях і семіна-

рах. Зокрема, проблематика використання ІД висвітлена у джерелах [2-5, 7].  

У посиланні [2] була згадана тема впливу ІД на здоров’я та самопочуття 

учнів та зроблені висновки: 

1. встановлено, що під кінець уроку з використанням ІД загальну 

стомленість відчувала третина опитаних учнів, як і після уроків без 

використання ІД; 

2. радіаційний фон у класах, обладнаних ІД, не перевищує допущені 

норми, тобто не завдає шкоди здоров’ю учнів; 

3. ІД не спричиняє дискомфорту очам, тому що виготовлена у сіро-білих 

тонах; також вона досить великих розмірів, тому учні активно переводять 

погляд у різних напрямках: м’язи очей напружені, тому відсутній ризик 

отримати вади зору. 

За допомогою ІД на уроках фізики учні можуть: 

 спостерігати за: 

a.  класичними дослідами (які не можна проводити в стінах школи через 

вимоги техніки безпеки або відсутність потрібного обладнання); 

b. процесами, які відбуваються у мікро- та макросвіті (ядерна реакція, 

будова атомів та молекул);  

 переглядати наукові фільми та відеоролики;  

 виконувати інтерактивні завдання для закріплення матеріалу (ігри по 

встановленню відповідностей між формулою та її позначенням, розв’язання 

кросвордів). 

Також ІД можна використовувати в якості звичайної крейдяної дошки для 

збільшення робочого місця при розв’язку задач (маючи можливість зберегти 

записи на пам’яті комп’ютера). 
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На уроках інформатики використання ІД допомагає: 

 краще засвоїти та інтерактивно візуалізувати алгоритми (при побудові 

блок-схем),  

 розглядати практикум з 3D-моделювання (виконувати проект за 

допомогою розподілу завдань між учнями та одночасною роботою на дошці);  

 показувати рішення типових інформаційних задач за допомогою ПЗ.  

З усього вищесказаного можна зробити висновки: 

1. використання ІД підвищує концентрацію уваги учнів на предметі 

вивчення та сприймати інформацію швидше; 

2. ІД надають учням змогу брати участь у колективній роботі, дискусіях, 

загальних проектах; 

3. за допомогою ІД є можливість проведення тест-контролів у класі; 

4. ІД допомагають організувати зворотній зв’язок «учень-учитель»; 

5. за умови повної комп’ютеризації освіти у школах, можна створити 

єдину державну базу з усіма необхідними методичними матеріалами із 

загальним доступом, таким чином звільнивши вчителів від додаткової роботи. 
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УДК 3 Інформаційні технології 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВИКЛАДАЧІВ, ДАНИНА МОДІ ЧИ ПОТРЕБА 

Ткаченко І.А, Шубна О.Ю,  
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державного автомобільно-дорожнього коледжу 

м.Лозова, Україна 

Сьогодні в системі освіти України відбувається процес гуманізації 

навчально-виховного процесу, який здійснюється шляхом переходу до 

особистісно-орієнтованого навчання. Для підтримки якості навчально-

виховного процесу на порі впровадження, паралельно з існуючими, нових 

сучасних форм навчання, які передбачають використання Інтернет-ресурсів. 

Постає необхідність проектування та розробки електронних навчальних видань, 

WEB-ресурсів, зокрема сайтів навчального призначення закладів освіти, 

особистих сайтів викладачів і вчителів. 

У педагогіці персональний сайт педагогічного працівника розглядається 

як «освітній інформаційний ресурс, що має свою індивідуальну адресу, 

представляє собою сукупність WEB-сторінок із спільним дизайном, які 

навігаційно та фізично знаходяться на одному сервері та містять інформацію 

про різні аспекти професійної діяльності педагогічного працівника» [1]. 

Ще років 5 потому фраза «Персональний сайт викладача» викликала в 

більшості викладачів подив та непорозуміння: для чого, кому він потрібен, 

марна витрата часу тощо. Але, дивлячись на покоління молоді яка навчається, 

на їх інформатизованіть зрозуміло: потрібно йти в ногу з часом, адже застарілі 



35 
 

методи вже не є такими дієвими та ефективними. Студенти все менше користу-

ються бібліотеками, книжками, довідниками. Звичайно, на думку більшості 

викладачів, це не правильно, ми повинні розуміти, що ми працюємо з молоддю 

нового покоління, ми готуємо їх до життя в новому суспільстві, яке вимагає 

саме такої сучасної особистості, готової жити в новому інформаційному суспі-

льстві. Тож, на думку більшості, як не складно викладачеві освоювати нові 

інформаційно-комунікаційні технології, слід йти в ногу з часом, щоб бути 

успішним, компетентним, обізнаним в нових технологіях і направляти їх на 

корисне використання. А для цього потрібно створити в мережі Інтернет таке 

середовище, яке б з одного боку цікавило студентів, а з іншого було навчаль-

ним. Саме таким середовищем і може бути сайт або блог викладача. Викладачі 

Лозівської філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу – 

не виняток. Це нові інформаційні технології, які надають нам величезну кіль-

кість інструментів і засобів для отримання, обробки і збереження інформації: 

 швидке електронне листування з можливістю передачі файлів 

великого об´єму; 

 спілкування голосом і з відеозображенням через мережу Інтернет; 

 проведення аудіокастів, відеоконференцій, вебінарів; 

 доступність потокового відео; 

 створення, редагування і збереження електронних документів за 

допомогою хмарних технологій. 

Призначенням сайту є [2]:  

 створення навчального міні-середовища;  

 поширення передового педагогічного досвіду;  

 підвищення власного фахового рівня;  

 підвищення рівня володіння засобами інформаційних технологій; 

можливість зробити навчально-виховний процес більш гнучким;  

 розміщення навчальних матеріалів (програм, планів, контрольних 

запитань до заліку та/або екзамену), теоретичних матеріалів та зразків робіт, 

електронних версій посібників;  
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 підтримка процесу неперервного підвищення рівня знань з 

інформаційних технологій для всіх форм навчання;  

 допомога студентам в самостійній роботі та підготовці до навчально-

виховного процесу;  

 надання можливості на відстані отримувати навчальний матеріал;  

 надання можливості постійно користуватися підтримкою викладача;  

 надання можливості студентам спілкуватися між собою та ін.  

В Лозівській філії ХДАДК створено сайти циклових комісій (приклад 

сайту циклової комісії математичних та природничо-наукових дисциплін 

http://prirodalfhadt.jimdo.com). Їх основна мета – висвітлити теоретичні 

питання, пов´язані з функціонуванням особистого сайта викладачів циклової 

комісії і показати практичну можливість створення такого ресурсу.  

Ще одна функція сайту – інформування студентів та їх батьків про 

заплановані заходи навчального закладу. При цьому за допомогою сайту ми 

налагодили інтерактивний зв’язок студентів і батьків з педагогами. На сайті 

вказані контактні дані викладачів й технічні засоби для зв´язку з ним. Ця 

інформація дозволяє батькам студентів більше дізнатися про життя 

навчального закладу і допомагає їм здійснювати більш якісний контроль за 

навчанням дітей. 

Присутність на сайті методичних розробок викладачів у вільному 

доступі, дозволяє дізнатися про сильні і слабкі сторони його роботи від колег-

викладачів, причому не обов’язково цього навчального закладу. Так ми 

отримуємо незалежну оцінку своєї роботи. 

Також ці методичні розробки стають у нагоді молодим викладачам, 

прискорюють їх адаптацію в колективі. 

Особистий сайт викладачів – чудове місце для демонстрації своїх педаго-

гічних здобутків. Інформація про нагороди, опубліковані роботи, участь в 

організації та проведенні будь-яких конкурсів, олімпіад, конференцій тощо, 

наявність студентів-призерів олімпіад і конкурсів – це те, що має бути на 

видному місці. Ці дані збільшують довіру до викладача, підвищують його 

http://prirodalfhadt.jimdo.com/
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авторитет і авторитет навчального закладу. 

Створення персональних сайтів педагогами нашого навчального закладу, 

сприяє активним процесам їхньої самоосвіти і саморозвитку, підвищенню 

професійно-важливих якостей, власного рівня володіння сучасними засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, використання мережі Інтернет, 

модернізації навчально-виховного процесу ЛФХДАДК. 
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Основне призначення української газотранспортної системи (ГТС) 

полягає в забезпеченні безперебійного та надійного транзиту газу від країн-пос-

тачальників до споживачів (як внутрішніх, так і країн-імпортерів). При цьому 
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особливої актуальності набуває вибір оптимального режиму роботи газо-

проводів із урахуванням наявних підземних сховищ газу. Адже «на сьогодні 

країна має розвинуту мережу підземних сховищ газу, потенціал можливостей 

якої є значним»[1, с. 261].  

Тому важливим є питання оптимізації роботи ГТС із урахуванням сучас-

ного розвитку науково-технічного процесу, який характеризується проривом у 

галузі розроблення та впровадження інформаційних систем, засобів телекомуні-

кації та комп’ютеризації[2, с. 125]. І саме в результаті автоматизації 

експлуатаційного процесу можна отримати суттєве покращення технології 

виробництва. Одним із аспектів оптимізаційного процесу є впровадження 

інформаційних технологій на нафтогазових підприємствах. Зокрема, необхідне 

впровадження «інформаційно-керуючих систем на основі сучасних програмно-

технічних комплексів» [3, с. 45]. Це дозволить повною мірою реалізувати 

цільову функцію керування, яка полягає у зв’язку між керуючим і керованим 

показниками. характеризуючи досягнення мети з урахуванням визначеного 

критерію оптимізації [4, с. 7 ] 

Для ефективного функціонування ГТС необхідне постійне 

вдосконалення використання інформаційно-обчислювальних технологій. 

Зокрема, інформаційну систему керування доцільно використовувати для 

підтримки управлінського або технологічного рішення. Адже саме результат 

автоматизації виробничих процесів дає суттєве покращення роботи всього 

комплексу. Реалізована модель інформаційної системи дозволяє вибрати 

оптимальний режим роботи газопроводу[5, с. 71] 

Таким чином, інформаційні технології дозволять керуючим системам 

ГТС реалізувати наступні вимоги: 

- можливість інтегрування однієї інформаційної системи в багаторівневі 

інформаційні системи; 

- скорочення часу на збір та опрацювання технологічної інформації; 

- можливість здійснювати керування в реальному часі (як 

технологічними процесами, так і об’єктами); 
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- підвищення достовірності технологічної інформації. 

Разом із тим виділяють ряд проблем в процесі автоматизації керування 

ГТС загалом. Серед широкого спектру проблематики виділяють[6, с.40]: 

- фрагментарність; 

- безсистемність; 

- відсутність координації дій. спрямованих на автоматизацію різних 

об’єктів; 

- відсутність взаємодії між системами автоматизації різних об’єктів; 

- відсутність єдиної науково-обґрунтованої концепції; 

- застосування інформаційно-несумісних засобів автоматизації; 

- значна потреба інвестицій у розвиток інфраструктури. 

Одним із шляхів вирішення окресленого кола проблем, власне, є 

створення централізованої інформаційної системи, що дозволить підвищити 

ефективність роботи ГТС шляхом підвищення її керованості.  

Тому інформаційні системи (зокрема, інформаційна модель керування) 

необхідно розглядати як один із чинників реалізації «Енергетичної стратегії 

України до 2030 року». Ця стратегія розроблена НАК «Нафтогаз України» і з-

поміж інших цілей важливе місце в ній посідає стабільність, безперебійність та 

економічна ефективність, а також надійність і безпека газопостачання 

споживачів. Таким чином, інформаційні технології є важливим аспектом 

оптимізації роботи української газотранспортної системи, і тому необхідний 

системний підхід до вирішення окреслених проблем, що дозволить розширити 

впровадження і застосування інформаційних технологій і систем в ГТС. 
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Вступ та актуальність задачі. Разом із розвитком сучасних 

інформаційних технологій зростають також об’єми даних, які можуть 

передаватись та оброблятись. Велика кількість цих даних є особистою та 

приватною інформацією, тому важливим фактором при передачі буде 
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захищеність. Цього можна досягати на апаратному та програмному рівні. 

Захист на апаратному рівні складний у налаштуванні, підтримці, а також несе 

за собою витрати коштів на необхідне обладнання. Тому кращим рішенням 

буде використання програмних засобів, які побудовані на основі алгоритмів 

шифрування і забезпечать інформаційну безпеку. Але, час, затрачений на 

обробку, прямо пропорційний об’єму даних, що оброблюяються. Тому, 

актуальною проблемою є створення ефективних, криптостійких засобів захисту 

даних.  

Постановка задачі. Одним з варіантів високопродуктивної обробки 

даних є використання не тільки центрального процесору, але і додаткового 

прискорювача – графічного процесору. В наш час обчислення на графічному 

процесорі стають дуже актуальними. Це пояснюється доступністю та 

поширеністю цих пристроїв. Тому, постала задача використати ресурси 

графічного процесору для виконання неграфічних обчислень, а саме, 

прискорення виконання алгоритму шифрування «Калина». 

Прискорення виконання задач графічними процесорами є результатом 

особливої архітектури: такий процесор складається з великої кількості 

однорідних обчислювальних елементів (ядер) із загальною пам'яттю. Кожне 

ядро здатне виконувати тисячі потоків, перемикання між якими не потребує 

особливих затрат. Потоки можуть бути згруповані в блоки, які мають загальний 

кеш і швидку роздільну пам'ять, яка явно контролюється користувачем. 

Найбільш популярна реалізація даного механізму в поєднанні з розширеннями 

для процедурних мов програмування називається Compute Unified Device 

Architecture (CUDA) [2].  

CUDA – це програмно-апаратна архітектура паралельних обчислень, яка 

дозволяє істотно збільшити обчислювальну продуктивність завдяки 

використанню графічних процесорів фірми Nvidia. Основними перевагами 

технології CUDA є її простота, набір готових інструментів, набір готових 

бібліотек, кросплатформеність (підтримуються ОС MicrosoftWindows, Linux і 

MacOS X) [3]. CUDA є повністю безкоштовною.  
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Паралельна реалізація алгоритму шифрування. Алгоритм методу 

шифрування «Калина» – це блочний симетричний шифр, що прийнятий як 

національний стандарт України ДСТУ 7624:2014 [4, 5]. Важливою особливістю 

блочних шифрів є те, що обробка інформації відбувається блоками і результат 

виконання не залежить від результату обробки попереднього блоку. Тому, ми 

можем шифрувати по одному блоку в потоці. Розгортання ключа в такому 

випадку відбувається на центральному процесорі, а шифрування чи 

дешифрування на графічному процесорі. 

Алгоритм «Калина» ґрунтується на обробці блоків, для яких кожен раунд 

складається з чотирьох етапів: 

A. Sub-Bytes.  

B. Shift-Rows. 

C. Mix-Columns. 

D. Add-Round-Key. 

Етап Sub-Bytes – нелінійний підхід заміщення, де кожен байт замінюється 

іншим відповідно до таблиці пошуку (S-box). Цей етап полягає в основному в 

пошуці елемента в таблиці, і заміщенням новим, знайденим в таблиці, 

значенням.  

Shift-Rows – це дія переносу, де кожен рядок стану зміщується циклічно 

певну кількість разів. 

Mix-Columns – операція змішування, яка працює на стовпцях стану, 

об'єднуючи чотири байти в кожному стовпці. Математично це перетворення 

колонок матриці станів. Кожен елемент нової матриці обчислюється за 

формулою: 

     (   )      , 

де   – скалярний добуток векторів, v – вектор, 

  (                                       ), Gj – колонка матриці. 

Операції множення і складання виконуються в кінцевому полі по модулю 

многочлена: 

 ( )                     
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Кожна 8-байтная колонка розглядається як поліном над полем GF (2
8
) з 8 

термами, а в ході перетворення виконується множення цього полінома по 

модулю x
8
 + 1на фіксований поліном c(х), де 

с( )  *  +   *  +   *  +   *  +   *  +   *  +   *  +  * +  

Для паралельної реалізації можна змінити алгоритм обрахунку, 

використовуючи основні властивості полів Галуа, вказівники та зсуви. 

Наприклад, при множенні на 2 або {02}, результат буде зліва зміщеним на 1 

біт-даних. Якщо дані на 7-ій позиції (b7) дорівнюють 1, після виконання одного 

біта зліва-зміщення з 0, результат повинен виконувати операцію XOR з 0001 

1011, наприклад (b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 0)   (0001 1011). 

У випадку множення 3 або {03} множення може бути отримане з 

множення 2 з деякими змінами наступним чином: 

*  +  *  +  *  +  (*  +   *  +  

Наприклад: 

*  +  *  +  *  +   (*  +  *  + 

Етап Add-Round-Key – це додавання до блоку раундового ключа, кожен 

байт блоку поєднується з раундовим ключем. Раундовий ключ походить від 

ключа шифру. 

Паралельна програма була написана на мові програмування С++, з 

використанням технології CUDA. 

Отримані результати. Тестування запропонованого методу проводилась 

на ЕОМ з наступними характеристиками: процесор – Intel Pentium 3825U, 

190GHz, ОЗУ – 4ГБ, відеокарта – NVIDIA GeForce 920M. Результати 

представлені в таблиці 1 та на рисунку 1.  

Таблиця 1 

Швидкість виконання алгоритму «Калина» 

Кількість 

байтів 

Швидкість виконання 

паралельної програми, мс 

Швидкість виконання 

послідовної програми, мс 

10000 378 653 

100000 4074 5371 
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200000 7653 10144 

300000 11050 14966 

400000 14669 18406 

 

 

Рис 1. Графічне зображення Часу виконання алгоритму від способу реалізації  

 

Висновки. Запропоновано паралельну реалізацію алгоритму шифрування 

"Калина" з використанням технології CUDA з пришвидшеним обчисленням 

етапу Mix-Columns, використовуючи основні властивості полів Галуа, 

вказівники та зсуви. Підхід дозволив отримати прискорення швидкості 

виконання шифрування/дешифрування в середньому в 1,56 рази.  
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Стаття присвячена викладенню сутності та практичної значущості такого 

елементу реабілітації як лікувальний масаж, а саме його вплив на опорно-

рухову систему організму. Автор акцентує увагу на практичній цінності масажу 

у профілактиці та лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, а саме 

вплив на частоту рецидивів захворювань , даного апарату, при використанні 

лікувального масажу. 

Ключові слова: лікувальний масаж, рецидив, опорно-руховий апарат, 

фізична реабілітація. 

Постановка проблеми. Останнім часом зростає число людей, які 

страждають на хронічні захворювання опорно-рухового апарату. Отже, з точки 

зору фізичної терапії та реабілітації, масаж як одиниця реабілітації має прямий 
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вплив на частоту та ступінь проявлення даних захворювань. Тому мета даної 

роботи визначити та показати рівень впливу масажу на частоту рецидивів 

захворювань опорно-рухового апарату, та довести, що даний вплив є досить 

продуктивним в плані лікування та профілактики. 

Стан дослідження. Враховуючи тенденцію сучасного суспільства до 

гіподинамії, або малорухомого образу життя, досить поширеними стали 

захворювання опорно-рухового апарату та неврологічного профілю. Також 

сюди можна віднести причини розвитку суспільства, бо внаслідок глобальної 

урбанізації та впровадження автоматизації майже у всі сфери людської 

діяльності, людина, як біологічний суб’єкт уникає фізичних навантажень. 

Даний вид праці людини напряму впливає на стан фізичного здоров’я, бо 

внаслідок обмеження руху під час робочого дня, ми втрачаємо фізіологічне 

функціонування в першу чергу м’язів нашого організму, тобто вони не 

виконують основну свою функцію. Саме тому, метою даного дослідження є 

теоретично описати та практично показати вплив масажу на частоту рецидивів 

захворювань опорно-рухового апарату, та статистично показати результати.  

Виклад основного матеріалу. Масаж – метод оздоровлення, підвищення 

працездатності, лікування та профілактики захворювань, суть якого полягає в 

нанесенні тканинам організму дозованих механічних впливів руками 

масажиста, спеціальними апаратами чи пристосуваннями. Масаж широко 

використовується в побуті, медицині, косметичній практиці, спорті[1]. 

Масаж сприяє нормалізації тонусу м’язів, їх еластичності, зменшенню 

в’язкості, поліпшенню скоротливої функції, в результаті чого зростає сила, 

підвищується фізична працездатність здорових і ослаблених, втомлених від 

надмірного навантаження м’язів. Масаж збільшує число розкритих капілярів, 

що поліпшує трофіку м’язів, сприяє зменшенню молочної кислоти в них і 

виведенню органічних кислот, що має позитивний вплив на втомлені після 

фізичної праці та знерухомлені (внаслідок травм та захворювань) м’язи. Масаж 

знерухомлених (в результаті захворювань та травм) м’язів підтримує потік 
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аферентної імпульсації, попереджуючи виникнення функціональної моторної 

денервації, яка прискорює порушення функціональної здатності м’язів[2].  

Масаж сприяє поліпшенню кровопостачання в ділянці суглобів за 

рахунок перерозподілу крові в організмі, місцевої та рефлекторної дії тепла, о 

при цьому утворюється. У результаті цього:  

 покращуються окисно-відновні процеси, що попереджує розвиток 

дистрофічних змін у суглобах;  

 прискорюється виділення продуктів обміну, розсмоктування набряків, 

випотів та патологічних відкладень у суглобах, зменшуються застійні 

явища в них;  

 стимулюються регенеративні процеси в суглобах та навколишніх 

тканинах при травмах, попереджається розвиток атрофій;  

 збільшуються еластичність та рухомість суглобів, прискорюється 

відновлення функції суглобів, попереджається розвиток контрактур[3]. 

Згідно з всім вище названим, можна стверджувати, що вплив масажу на 

руховий апарат має досить широкий спектр дії. Тобто покращує 

васкуляризацію, прискорення виведення продуктів обміну, зменшення 

патологічних відкладень та застійних явищ у суглобах, покращення рухової 

активності в м’язах та зв’язково-суглобовому апараті.  

Сама методика масажу при захворюваннях суглобів( коротке описання). 

При захворюваннях суглобів верхніх кінцівок проводять масаж прихребтових 

зон на рівні D6–D1 ,C7–C3 хребців, задньої та бічних шийних ділянок, 

лопаткових, підключичних, дельтоподібних ділянок та верхніх кінцівок. План 

масажу: масаж спини (починаючи від поясної лінії і вище), комірцевої зони, 

верхніх кінцівок. Вибірковому масажу підлягають уражені суглоби та м’язи, що 

забезпечують їх функцію. Пасивні та активні рухи в уражених суглобах[4;5]. 

При захворюваннях суглобів нижніх кінцівок проводять масаж 

прихребтових зон S5–S1, L5–L1, D12–D10 хребців, поперекових, крижової, 

сідничних ділянок та нижніх кінцівок. При захворюваннях суглобів кінцівки 

спочатку проводять підготовчий масаж всієї кінцівки, потім ретельно 
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масажують нижче- і вищерозміщені відносно ураженого суглоба ділянки і лише 

після цього – сам суглоб. План масажу: масаж прихребтових зон S5–S1, L5–L1, 

D12–D10 хребців, поперекових, крижової, сідничних ділянок, нижніх кінцівок. 

Вибірковому масажу підлягають уражені суглоби та м’язи, що забезпечують їх 

функцію. Пасивні й активні вправи для уражених суглобів[6;7] 

Проведення дослідження на базі Старобільської обласної фізіотерапев-

тичної лікарні за поданими вище методиками та планами масажу, проводилося 

над двома групами пацієнтів середнього віку(40–50 років) у кількості, з захво-

рюваннями суглобів верхніх та нижніх кінцівок. Перша група проходила 

процедуру лікувального масажу два рази на рік, тобто кожні шість місяців, а 

друга раз на рік. Так, як загострення, тобто рецидиви хронічних захворювань 

виникають в осінньо-весінній період року при правильному лікуванні та 

профілактиці. Було практично встановлено, що у пацієнтів, які проходили 

процедуру масажу 2 рази на рік : 75% – рецидиви виникали через 5 місяців 

після проходження процедури, 15% – рецидиви виникали після 3-х місяців с 

проведення процедури, 10 % – рецидиви вникали через 1 місяць після проведе-

ння процедури. У пацієнтів другої групи, які проходили процедуру один раз на 

рік : 50 % – рецидиви виникали через 3-ри місяці після проведення процедури, 

35 % – через 6-ть місяців; 15 % – через 8-м місяців. З представлених даних 

можна зробити висновки, що пацієнти, які проходили масаж 2 рази на рік на 

25% вище показники ніж у другої групи, в якій пацієнти проходили один раз на 

рік. Вищі ті, що у основної кількості пацієнтів, тобто 75 % и 50 % відповідно.  

Висновки. Враховуючи все вище сказане можна заявити, що масаж як 

фізіотерапевтична одиниця позитивно впливає на захворювання опорно-

рухового апарату, точніше при регламентованому виконанні процедур, 2 рази 

на рік, кількість рецидивів зменшується, у даному випадку на 25%. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ  

ПО УКРАЇНІ ЗАГАЛОМ ТА СЕРЕД ОСІБ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ  

З ХВОРИМИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЗА 2013-2017 Р. 

Єжкун М.В., Вострікова В.-В.О., 

Студенти Харківського національного медичного університету 

Кафедра фтізіатрії та пульмонології 

м.Харків Україна 

Науковий керівник Овчаренко І.А. 

Актуальнiсть: З кожним роком в Україні спостерігається зменшення 

кількості хворих на туберкульоз (ТБ). Але статистика захворюваності на ТБ, 

серед людей які контактують з хворими на ТБ, збільшилась майже в два рази. 

Це пов'язано з тим, що більшість хворих на ТБ не бажають йти до лікаря або 

відмовляються від повного курсу лікування, тим самим створюючи загрозу для 
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оточуючих, особливо для людей, які регулярно й тривало контактують з 

хворими. 

Мета: Порівняти захворюваність на туберкульоз серед усього населення 

України та серед осіб, що контактують з хворими на туберкульоз за 2013-2017р. 

Матеріали та методи: Аналітично-статистичний довiдник «Туберкульоз 

в Україні» за 2017 р, аналітико-статистичні дані Центру громадського здоров’я 

України, щодо захворюваності на ТБ в Україні за 2017 рік.  

Результати: Ми виявили, що з 2013-2017 р. захворюваність на ТБ у 

всього населення України зменшилась з 77,5 до 63,9 л. на 100 тис. населення, 

що встановлює зниження темпу на 17,6 %. У осіб які контактують з хворими на 

ТБ у період з 2013 по 2016 р. спостерігаємо зростання числа хворих на ТБ з 5,7 

до 9,3 осіб на 100 тис. населення, тобто на 38,7%, але у 2017р. йде поступове 

зниження (на 7,5 %) до 8,6 осіб на 100 тис. населення.  

 Варто відзначити, що захворюваність на ТБ в Харківській області (51 особа на 

100 тис. населення).значно нижче (на 20,2 %) аніж по Україні загалом. Проте 

показник захворюваності на ТБ серед контактних осіб (7,5 осіб на 100 тис. 

населення) є нижчим від загальноукраїнського на 12,8. %. Це може вказувати 

на вищу захворюваність на ТБ серед контактних осіб у Харківській області.  

Висновки: Таким чином в Україні за період з 2013 по 2017 р. 

спостерігалась позитивна динаміка зниження захворюваності на туберкульоз. 

Проте, захворюваність на ТБ серед контактних осіб зростає, тому потрібно 

приділяти більше уваги профілактиці у вогнищах ТБ інфекції.  
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FEATURES OF MORFOLOGY OF ROOTS IN THE FIRST TEMPORAL 

MANDIBULAR MOLARS 

Zaitseva E.M. 

Professor assistant of the Department of Pediatric and Preventive Dentistry  

of Bogomolets National Medical University,  

Kyiv, Ukraine 

Melnyk T.O. 

Doctor of high professional degree of Pediatric Therapeutic Dentistry Partition, 

Dental Medicine Center of Bogomolets National Medical University, 

Kyiv, Ukraine  

Shapovalova G.I.  

Professor assistant of the Department of Pediatric and Preventive Dentistry of 

Bogomolets National Medical University,  

Kyiv, Ukraine  

Prevalence of caries of temporary teeth among diseases of the oral cavity of the 

children's population of Ukraine has tends to grow [1, p. 157], [2, p. 6], [3, p. 57], [4, 

p. 147], [5, p. 474], [6, p. 12], [7, p. 65], [8, р. 42]. A group of temporary molars is 

most vulnerable to the emergence of carious process [9, p. 75]. The high level of the 

complicated flow of caries in the group of temporary molars is due not only to a 

smaller thickness of hard tissues of teeth [10, p. 34], [11, p. 46] a lower level of 

mineralization [12, p. 26 ], [13, p. 8 ] but also to corresponding anatomical signs of 

the structure of the roots [14, p. 54 ], [15, p. 46], [16, p. 34], [17, p. 46 ], [18, p. 22]. 

By the frequency of the complicated course of the caries, the first place among 

the temporary teeth is occupied by molars of the lower jaw. Dominating a certain 

type of resorption of the roots in different groups of molars can cause a reduction in 

the working length of the tooth at different stages of development of the tooth, which 

should be considered when conducting endodontic manipulations [19, p. 26-28], [20, 

p. 64-66]. 
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Purpose: to investigate the special morphology of roots in the first primary 

mandibular molars. 

 Materials and methods. 

 The 81 first temporary molars of the mandible were removed for medical 

indications in surgical dental departments of children's clinics in Kyiv. The number of 

roots and their degree of deviation were estimated.  

 The research was conducted at the Department of Pediatric Therapeutic 

Dentistry and Dental Prophylaxis of the Bogomolets university. X-rays (of teeth of 

children of different ages) and photographic methods was used in this work. Photo of 

the image of the teeth in different projections was carried out using optical 

technology "Sony + 2000" (Japan). In the statistical processing of the obtained 

results, the method of variation statistics was used.  

 Research results. 

 In the group of the first molars dominated the medial root at different stages of 

development. At the stage of stabilization of the root, the advantage of the length of 

the medial root over the distal was insignificant, and in some cases, the roots had the 

same length. The fisiological resorption of roots occurred predominantly unevenly 

with increased resorption of the distal root. As a result, 74.67% of the first molars of 

the mandible had a longer medial root. Among 21,33% of teeth in this group, the 

resorption process was accompanied by a uniform decrease in the medial and distal 

roots.93.33% of the first molars had the of roots resorption with mixed type. 

In the medial roots, the resorption process covered the inner surface (from the side of 

the rudiment) and spread to the lingual surface, typically altering the configuration of 

the apical part of the root (uneven resorption). 

 The process in the distal roots took place, both in a uniform and uneven its 

types. Only 6.67% of the first molars of the mandible had a horizontal type of 

resorption in both roots at one and the same time. 

 The level of deviation of the medial and distal roots among the first molars of 

the mandible could vary in a sufficiently wide range. But the characteristic sign of 

divergence of the roots of the first molars of the mandible was almost the same 
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degree of deviation as the medial and distal roots. 

 At the stage of root stabilization and initial stages of resorption in the vast 

majority of the studied IV teeth of the mandible, a characteristic bend of the apical 

part of the medial root in the distal direction was observed. It should be noted that the 

sign of the bend of the tip of the medial root was expressed in the teeth with greater 

divergence of the root. The medial surface of the medial root has an average groove 

along the root. 

The type of resorption primarily depend on the ratio of the size of the 

temporary tooth and the size of the rudiment of the adjoining permanent tooth, the 

nature of its location and the degree of divergence of the roots of the temporary 

tooth.In our opinion, uneven physiological resorption of the roots in the first 

temporary molars of the mandible depends on the characteristic location of the 

rudiment of the fourth permanent tooth under the distal root of the IV tooth. 

Conclusions. In the group of first molars of the mandible there among of the 

roots was a dominationthe medial root (length) at all stages of development. In the 

first molars, the roots were thin and had a characteristic bend of the tip of the medial 

root in a distal direction. Divergence of the distal and medial roots among the first 

molars was almost the same. In molars, the mandible was dominated by a mixed type 

of resorption with a more pronounced resorption of the distal root. 
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Кафедра дитячих хвороб. м. Ужгород, Україна 

Актуальність теми. Плеврити як деструктивні процеси значно 

обтяжують перебіг пневмонії у дітей та можуть призвести до летальних 

наслідків, тому виникає необхідність використання нових ефективних методів 

завчасної діагностики,що дасть можливість підібрати правильну тактику 

лікування та покращити стан пацієнта. 

Мета роботи. Оцінити результати анамнестичного, рентгенологічного 

досліджень та даних УЗД косто-діафрагмального кута у дітей хворих на 

пневропневмонію з метою завчасного виявлення емпієми плеври та вибору 

правильної тактики лікування. 

Матеріали і методи дослідження. Проведена статистична обробка історії 

хвороб дітей (кількість – 31, вибірка з 2015-2017 років )в анамнезі яких була пне-

вмонія з реакцією плеври, які проходили лікування на базі МДКЛ м.Ужгород.  

Результати обстеження та їх обговорення. Основні фактори,що вплива-

ють на клінічну картину плевритів, які враховувалися під час обстеження: 

1. Вид плевриту(сухий чи ексудативний); 
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2.Об'єм плеврального випоту; 

3. Характер ексудату (серозний чи гнійний); 

4. Клініка основного захворювання на фоні якого виник плеврит. 

 Основні діагностичні критерії плевритів,які були враховані під час 

дослідження: 

1. Амнестична оцінка та виявлення комплексу об'єктивних симптомів, 

специфічні методи діагностики; 

2. Рентгенографія органів грудної клітини (ОГК) у 2-х проекціях; 

3. Ультразвукова діагностика костодіафрагмального кута(КДК). 

 За даними анамнезу у всіх дітей відмічався біль в області ураженої 

плеври, сухий кашель, задишка та відставання однієї частини грудної клітки в 

акті дихання.У 31 з досліджуваних був виявлений парапневмонічний плеврит. 

Специфічний туберкульозний сухий плеврит діагностовано у 3 дітей (за даними 

анамнезу підтверджений тубконтакт у сім'ї та специфічними пробами), 

неспецифічний фібринозний –20(за даними анамнезу біль, який поширюється 

при кашлі і дихані, аускультативно шум тертя плеври) , ексудативний – 8 . 

Описано два клінічні випадки при яких застосування консервативної 

антибіотикотерапії базувалося на результатах щоденного УЗД дослідження 

косто-діафрагмального кута (КДК): у першому, 6-ти місячна дитина, діагносто-

вано ексудативний плеврит на фоні атопічного дерматиту за типом 

нейродерміту, з підвищенням рівня ексудату протягом 3-х діб на фоні масивної 

антибіотикотерапії та погіршення загального стану хворої,після термінових 

плевральних пункцій емпієма плеври набула осумкованого характеру,виявили 

спайкові кишенів області діафрагмальної плеври;другий – у 2,5 річної дитини 

був діагностований ексудативний плеврит із перикардитом, УЗД плеври, 

перикарду та біохімія крові виключили діагноз ревматичного плевриту, але 

УЗД КДК виявило незначну кількість ексудату,що дозволило провести 

неспецифічну антибіотикотерапію та отримати позитивний результат. У 3-х 

дітей старшого віку кількість ексудату не перевищувала 20-30 мл за даними 

динаміки щоденного УЗД КДК протягом 3-5 діб,хоча рентгенограма в 2-х 
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проекціях вказувала на можливу наявність більше 300 мл рідини в плеврі. 

Щоденне УЗД спостереження в даному випадку дало можливість провести 

консервативне лікування антибіотиками.У інших 3-х дітей старшого віку із 

крупозною правобічною пневмонією через масивність вогнища рівень рідини 

на рентгенограмі не виявлявся,проте УЗД КДК виявило значну кількість 

ексудату,тому вдалося завчасно провести плевральну пункцію,забезпечуючи 

важкохвору дитину адекватною терапією. 

Переваги УЗД як метода завчасної діагностики плевритів: 

1. Точно вказує на наявність чи відсутність ексудату,а також його кількість; 

2. За допомогою цього методу вдається виявити мінімальну кількість 

плевральної рідини у важкодоступних для рентгенологічного дослідження 

місцях; 

3. Щоденне УЗД спостереження дитини з ексудативним плевритом та 

зменшенням рівня рідини дозволяє підтвердити позитивну динаміку 

антибіотикотерапії; 

4. Наростання рівня рідини КДК,незважаючи на консервативне лікування є 

показом до термінового проведення плевральної пункції; 

5. УЗД КДК є методом вибору при діагностиці осумкованих випотів, а також 

при необхідності плевральна пункція може проводитися під його контролем; 

6. При міжчастковому плевриті УЗД КДК вказує на відсутність плеврального 

випоту,оскільки цей вид часто включає залучення діафрагмальної плеври у 

патологічний процес.  

Висновки: 

1. Серед плевритів сухий зустрічається найбільш часто – 64,5 %, фібринозний 

неспецифічний – 25,8%, фібринозний специфічний – 9,7%. 

2. Рентгенологічне дослідження є інформативним і широковживаним методом 

діагностики плевритів,проте не дає можливість виявити незначну кількість 

рідини. Натомість УЗД КДК виявляє наявність ексудату від 1 мл та є 

найкращим методом діагностики осумкованих випотів, а також дозволяє 
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проводити щоденний моніторинг плевральних порожнин та давати точну 

оцінку наростанню чи зменшеню кількості рідини. 

3. За масивними крупозними пневмоніями може приховуватися ексудативний 

плеврит,який,як правило, не діагностується при рентгенограмі ОГК, але 

добре прослідковується за даними УЗД КДК в динаміці та дає можливість 

вчасно провести плевральну пункцію. 

Література: 
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ASSESSMENT OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLINICAL ISOLATES OF 

THE GENUS CANDIDA 

INTRODUCTION. The profile of microbiocenosis in each person is 

individual.Microflora forms under the influence of the environment, lifestyle, 

nutrition, stress, as well as with age. Quite a number of factors indicate that any 

changes in the composition of microflora that occurred in a child under the influence 

of environmental factors can significantly affect the functioning of the immune 

system and the development of metabolic syndrome.In the sum of the number of cells 

of microbial populations is not less than 100 trillion.However, there is three general 

enterotypes in the composition of the main types of microbiota: Ruminococcus, 
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Vacteroides, Prevotella. To the representatives of normal microflora to the bowels the 

yeast-like mushrooms of Candida belong also. Under act of different unfavorable 

factors that weaken protective of organism, quantitative and quality changes come in 

composition microbiota repressed their physiological functions are suppressed.As a 

result there are a change of microbal ecosystem and mushrooms that usually examine 

as a normal flora of gastrointestinal and genital tract for a man, but in certain 

quantitative indexes (up to 102 CFU) can entail serious complications.The purpose of 

our work was to determine the frequency of detection and resistance to mushroom 

antimycotics of the genus Candida. 

MATERIALS AND METHODS. The objects of research were cultures of 

fungi of the genus Candida, isolated from patients who suffered from inflammatory 

diseases of the gastrointestinal tract and urinoexcretory ways. The main biological 

material for the study were urine, faeces, vaginal swabs, scraping from of the cervixs. 

For the selection of fungi to the sort of Candida in a clean culture biological material 

was sown on the dense environment of Сабуро, potato agar and in Saburo broth. 

Cultivations of sowing carried out for temperatures 35-37 °С. Through 24-48 hours 

counted up the amount of colonies. The growth of a significant number of fungal 

colonies on dense nutrient media (103 / ml or more) testified that these mushrooms 

could be an etiological factor. 

RESULTS AND DISCUSSION. The frequency and species composition of 

fungi of the genus Candida isolated from different pathological materials in patients 

with inflammatory diseases were analyzed. Studied 60 samples of biological 

material.In the study of the spectrum of microorganisms, it was found that they were 

represented by the following species: Candida tropicalis, Candida krusei, Candida 

kefyr, S. albicans.At the same time, it is possible to note the predominance of the 

species C. albicans 47,3% over other pathogens 12,5%. It should be noted that in 

clinical medicine an important value has a sensitiveness of causative agent to 

chemotherapeutic facilities. The choice of antimycotics must necessarily be based on 

the results of laboratory researches. From the data obtained, it is obvious that most of 

the isolated isolates had a high level of resistance to the most frequently 
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recommended antimicrobial drugs: nystatin, fluconazole, ketanazole, amphoteracin 

B, ketoconazole, and intraconazole. Thus, the highest level of firmness was recorded 

in C. albicans to nystatin 32.4%. Candida tropicalis, Candida krusei, Candida kefyr, 

which are allocation from the gynecological material, are weakly sensitive to 

amphotericin B and nystatin. It turned out that the emergence of resistance to one of 

the antibiotics is accompanied in some cases by changes in the level of resistance to 

others. Thus, nistatyno-resistant strains often exhibit resistance to amphotericin B 

and, less commonly, to levorin. Levinorresistent yeast strains are practically all 

resistant to amphotericin B and in some cases to nystatin. Polyene antibiotics are used 

to treat the 50s and therefore it is not surprising that many authors point to the 

resistance of Candida species to these drugs. 

 Analysis of literary sources suggests that C. albicans in mucous membranes are 

present in the form of biofilms. These biofilms consist of a mixture of yeast and 

filamentous cells immersed in the matrix of exopolymers, which serves as a reservoir 

for the infiltration of agents. The complex structure of biofilms of microorganisms 

can provide protection against antimicrobial mechanisms of the immune system and 

the action of antimicrobial agents. The greater the degree of maturity of the biofilm, 

the more resistance C. alibicans to antifungal and antimicrobial agents such as 

amphotericin B, nystatin, chlorhexidine and itraconazole. 
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Хомицкий Н. Е. 

канд. мед. наук, доцент каф. психиатрии, психотерапии,  

общей и медицинской психологии, наркологии и сексологии,  

Запорожский государственный медицинский университет, Украина 

В течение последних десятилетий эволюция представлений о 

психических заболеваниях приводит к усложнению и расширению их 

нозологической систематики, что требует от клиницистов более тщательного 

дифференциального подхода при квалификации наблюдаемых 

психопатологических расстройств. Точность клинической диагностики имеет 

определяющее значение как для выбора адекватной программы лечебно-

реабилитационных мероприятий, так и для дальнейших прогнозов в отношении 

социальной, профессиональной и личностной состоятельности пациентов. 

Ярким примером тому служит дифференциальная диагностика шизофрении и 

шизоаффективного расстройства (ШАР). Отечественные и зарубежные авторы 

указывают на размытость и неоднозначность диагностических критериев для 

данных нозоформ наряду со схожестью их психопатологических проявлений. 

Несмотря на значительное сходство психопатологической структуры 

психотических эпизодов в обеих нозологических группах, их медикаментозная 

терапия, психокоррекционные и реабилитационные мероприятия имеют 

существенные отличия и в случае их несоответствия нозологии могут 

приводить к учащению экзацербаций, ухудшению качества ремиссий, 

усилению выраженности нежелательных побочных явлений, нарастанию 

специфического дефекта, ухудшению социальной адаптации, инвалидизации, 

повышению риска социально опасных действий. 
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Однако исследовательский интерес к указанной проблеме остается 

невысоким, а имеющиеся отдельные сообщения по данной теме в большей мере 

относятся к эпидемиологической и статистической сторонам данного вопроса, 

оставляя клинический аспект патоперсонологических трансформаций при ШАР 

неохваченным. Данное обстоятельство обусловливает актуальность поиска 

новых подходов к дифференциальной диагностике ШАР и шизофрении.  

Цель исследования 

Проведение сравнительной оценки личностных особенностей у 

пациентов, страдающих шизофренией и шизоаффективным расстройством. 

Материалы и методы исследования 

На базе Запорожской областной клинической психиатрической больницы 

(ЗОКПБ) нами было обследовано 172 пациента (80 мужчины и 92 женщины) 

психиатрического стационара, страдающих эндогенными психозами, в возрасте 

от 22 до 59 лет. Средний возраст по выборке составил 39,4±9,2 лет. Группу 1 в 

настоящем исследовании составили 76 пациентов (34 мужчины и 42 женщины) 

с диагнозом ШАР, а группу 2–96 пациентов (46 мужчин и 50 женщин) с драгно-

зом параноидная шизофрения с эпизодическим типом течения и присутствием 

выраженного аффективного компонента в клинической картине обострений.  

Комплексная оценка личностного профиля, включающего индивидуаль-

ные персонологические, конституциональные, характерологические и 

поведенческие особенности, проводилась на основании результатов 

прохождения тестирования по методике Минессотского многопрофильного 

личностного опросника (MMPI). Результаты и их обсуждение 

Согласно результатам применения методики MMPI среди пациентов 

группы 1 были выявлены следующие характеристики профилей. Наиболее 

характерной особенностью, определяемой у 34 пациентов (44,7%), стало 

сочетание пиков на 3-й и 9-й шкалах, иллюстрирующее высокий уровень 

эгоцентризма, эмоциональную незрелость, склонность к вытеснению 

негативного опыта. Данные признаки были объединены в инфантильный 

паттерн. Несколько реже, у 24 пациентов (31,6%), выявлялось повышение 



64 
 

профиля на 2-й и 6-й шкалах, что свидетельствовало о склонности к 

депрессивным реакциям и повышенной тревожности, сформировавшим 

аффективный паттерн. Профили 16 пациентов (21,1%), страдающих ШАР, 

характеризовались также изолированным пиком на 0-й шкале, отражая 

нарушение межличностного взаимодействия в сторону аутизации и состояние 

внутренней дисгармонии. Тенденция к проявлению асоциальных, неадекватных 

форм поведения, а также игнорированию общественно значимых норм и правил 

прослеживалась у 8 исследуемых (10,5%) первой группы и выражалась в виде 

сочетания повышений по шкалам 4 и 9. В совокупности склонность к аутизации 

и асоциальные проявления представили дезадаптивный паттерн. 

Профили MMPI пациентов группы 2 характеризовались следующими 

отличительными чертами. Как показатель аутизации выступало изолированное 

– в 22 случаях (22,9%) или сочетанное – в 38 случаях (39,6%) повышение 

значений по 0 и 8 шкалам. Резкий пик по 4-й шкале определялся у 18 пациентов 

(18,7%) второй группы, указывая на психопатизацию, импульсивность 

личности, конфликтность, причем 4 случая (4,2%) повышения по 4-й шкале 

сочетались с пиковыми значениями 2-й шкалы, что свидетельствовало о 

высокой суицидальной готовности у пациентов. Данные асоциальные 

тенденции в совокупности с проявлениями аутизации идентифицировались 

нами как дезадаптивный паттерн. Высокие значения 6-й и 7-й шкал при 

снижении профиля по 2-й шкале у 26 пациентов (27,1%) говорило в пользу 

наличия псевдоневротических бредовых переживаний (псевдоневротический 

паттерн). Примечательно также, что профили 8-и пациентов (8,3%) 

обнаруживали высокое отрицательное значение разницы по шкалам F-K, 

указывающее на стремление к диссимуляции имеющихся болезненных 

переживаний (диссимулятивный паттерн). 

Целесообразно также полагать, что формирование анозогнозически-

паранойяльного типа отношения к болезни наиболее характерно для тех 

пациентов, чьи профили MMPI указывали на высокую вероятность 

диссимуляции болезненных переживаний (ч
2
=23,564; р<0,01). 
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Выводы 

При шизофрении структура личностного профиля более часто 

ассоциирована с паранойяльным, невротическим радикалом, чем при ШАР. 

Вместе с тем в персонологическом портрете пациента с ШАР чаще встречаются 

акценты на шкалах депрессии и гипомании и низкий уровень зрелости 

эмоциональных реакций. Бредообразование при шизофрении тяготеет к 

существованию предрасполагающего тревожно-невротического фона, тогда как 

при ШАР осуществляется преимущественно на фоне аффективных колебаний. 

Очевидно также, что в основе нарушения психической адаптации при данных 

заболеваниях лежат различные причины. Так, в случае ШАР дезадаптация в 

большей степени адресуется к интерперсональным взаимодействиям, тогда как 

при шизофрении первичный конфликт возникает внутри самой личности 

больного. 
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