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УДК 004.738.1(043.2)       Інформаційні технології 

 

ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕННЯ ВЕБ-ДИЗАЙНУ 

 

Жовтобрюх Б. С., 

студентка факультету економіки  

менеджменту та права 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного  

торговельно-економічного університету 

м. Вінниця, Україна 

Графічний дизайн сьогодні повсюди, проникаючи у всі сфери життя, як 

жодний інший вид творчої діяльності, він реагує на потреби суспільства, 

зокрема естетичні, і розвиток технологій. Результатом цього можна вважати 

зростання соціальної відповідальності дизайнера за продукт. 

Впродовж останніх років графічний дизайн неодноразово був об’єктом 

мистецтвознавчого аналізу. Було захищено кілька кандидатських дисертацій, 

присвячених різним аспектам розвитку цього виду проектно-художньої 

діяльності, зокрема, О. В. Ганоцькою «Дизайн споживчої упаковки в Україні: 

стандарт та ексклюзив» (2008 р.), О. М. Северіною «Екологічний плакат: 

становлення та розвиток (за матеріалами міжнародних трієнале «4-й БЛОК»)» 

(2010 р.), В. В. Криштопайтісем «Класична типографіка друкованих видань в 

умовах цифрового набору: функціональні та естетичні аспекти» (2011 р.), 

І. Є. Павловим «Фотографія у графічному дизайні: засоби художньо-образної 

виразності» (2011 р.), О. А. Калашниковою «Зображальний аспект візуальної 

мови графічного дизайну (на матеріалі плаката) (2011 р.) тощо. [1, с.56] 

 Дослідники розглянули певні аспекти графічного дизайну, але наукові 

завдання їх робіт не передбачали виявлення ще деяких проблем, які виникли в 

процесі науково-технічного прогресу та зміни моди. 

Серед інший видів практичної діяльності, графічний дизайн зазнав 

значних змін у зв’язку з переходом від ручного (традиційного) малювання з 

використанням олівця і паперу до безпосередньо графічного проектування. Як 
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результат, змінилися не тільки інструменти дизайну, радикальних змін зазнало 

також й мислення дизайнерів та адресатів їх розробок. Використання нових 

сучасних технологій, безперечно, відкрило нові необмежені можливості перед 

графічним дизайном, в плані створення і обробки зображення і шрифту, а також 

виявило проблему унікальності дизайнерського продукту. 

Безперервна зміна дизайн-процесу, його збагачення новими інструмента-

ми і технологіями сприяли підвищенню вимог комунікативного середовища до 

якості дизайну і виникнення нових проблем, зокрема, «засмічення» візуального 

простору і, пов’язану з цим, проблему ефективності дії інформації на адресата, 

а також соціальної відповідальності дизайнера.[1, с.53] 

Останнім часом, особливо гостро зосереджується увага на протиріччі між 

повноцінним, кваліфікованим дизайнерським проектуванням, які будуються на 

знанні принципів і правил побудови композиції; створюється з дотриманням 

правил колірної гармонії, роботи з шрифтом, маркетинговому аналізі цільової 

частини і вимог ринку, особливу увагу варто приділяти новинкам графічного 

дизайну. Це протистояння школи і реального «вуличного» дизайну вважається 

одна з найгостріших проблем сучасного стану професії, що спонукає 

професіоналів до пошуку нових підходів  створення та поширення якісного і 

ефективного продукту, в осередку суспільства. 

Шляхи пошуку компромісних рішень між протистоянням такого виду, 

можна вважати пріоритетними, особливо, зважаючи на те, що мається на увазі 

графічний дизайн як стилістичний авангард дизайнерської. Пошуки елементів 

частин візуальної ідентифікації країни, які могли б гідно презентувати імідж 

держави на міжнародній арені, повинні засновуватися на творчому, критичному 

переосмисленні та детальному аналізу етнічного матеріалу, тобто досягнень 

народної культури, і розуміння так званого менталітету українців. 

 «Цю ментальну своєрідність можна трансформувати засобами художньої 

виразності у такий собі людино відповідний, ліричний, дотепний, часом 

жартівливий та й у цілому художньо-насичений дизайн», – пише В.Я. 

Даниленко [2, с. 130]. 
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Отже, основна проблематика становлення веб-дизайну полягає в швидкій 

зміні смаків споживача, що зумовлено науково-технічним прогресом. 

Сьогодення диктує свої тренди, зокрема: нові (унікальні) види анімації, 

перенасичення кольорами та звичайно зручність у використанні. Також варто 

зазначити, що ефективність веб-сайту, тобто його практичність, залежить від 

виконання певних умов та завдань, до яких можна віднести: логічне 

структурування та композиційну градацію всіх елементів на веб-сторінках 

відповідно їх значимості, для досягнення чого визначена необхідність 

застосування модульної сітки; проектування інтерфейсу веб-сайту зручним 

чином, щоб користувач міг зрозуміти, де саме він знаходиться і як потрапити 

туди, куди йому потрібно в межах даного сайту; створення візуального образу 

сайту з врахуванням такої композиції, яка відповідає змісту, характеру і 

призначенню сайту; витримання загального тематики на всіх сторінках веб-

сайту, для того, щоб він сприймався цілісно, послідовно і гармонійно. 

Література: 

1. Принципи проектування ефективних веб-сайтів Компанєєтс М.О.. 

Київський національний університет культури і мистецтв. 

2. Даниленко В. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, 

Україна / В.Я. Даниленко. – Харків: Колорит, 2007. – 197 с.: іл. 

3. Графічний дизайн України початку ІІІ тисячоліття: проблеми та 

перспективи розвитку. Сбітнєва Н.Ф. канд. мистецтвознавства. Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв, 2011. 

4. Електронний ресурс. Режим доступу: [https://idg.net.ua/blog/trendy-

web-dizajna-2016]. Тренди веб-дизайну 2016: позитивні та негативні тенденції. 

5. Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного в 

інформаційно-культурному  просторі  Рижова І.С. (м. Запоріжжя), 2009. 
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УДК   Інформаційні технології 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВИКЛАДАЧА – ІНCТРУМЕНТ  

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кириченко І.Л., 

викладач інформатики,  

спеціаліст І кваліфікаційної категорії 

ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж  

імені І.Я. Франка»Житомирської обласної ради, 

м.Коростишів, Україна 

Сучасний світ – це світ, де основним джерелом інформації найчастіше є 

Інтернет. Сьогодні практично для кожного є звичним отримання інформації за 

допомогою пошукових систем, соціальних мереж, форумів, використання 

електронної пошти, сервісів миттєвих повідомлень та багатьох інших ресурсів 

віртуального простору, які стали невід’ємною частиною сучасного суспільства. 

Інтернет-ресурси та технології розкривають нові можливості для спілкування, 

освіти, праці, відпочинку, творчої самореалізації у будь-якій сфері діяльності. 

Освітні заклади та їх працівники, насамперед викладачі, повинні йти пліч-

о-пліч із сучасністю, бути комп’ютерно-грамотнимними, готовими до 

використання новітніх технологій у своїй діяльності. Модернізація освіти 

вимагає від педагогів перегляду підходів до навчання молодих спеціалістів, 

зміни уявлень про методи викладання, форми взаємодії зі студентами. На 

допомогу організаторам навчального процесу приходять засоби новітніх 

інформаційних технологій, які забезпечують створення й використання 

персональних сайтів у навчальній діяльності. [1, с.52] 

Для викладача мати власний сайт – це вимога сучасного інформаційного 

світу, що відкриває для педагогічної діяльності нове середовище і нові 

можливості, інтегрує педагога в єдиний освітній простір.  

На сьогоднішній день проблемою майже кожного ВНЗ є недостатня 

кількість необхідної літератури для забезпечення повноцінного навчального 

процесу, брак коштів для забезпечення бібліотечного фонду новою 
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літературою. Навіть якщо потрібна література в бібліотеці є в необхідній 

кількості, то або вона застаріла згідно з оновленим стандартом освіти, або 

матеріал розміщений у різних підручниках. [2, с.301] 

Персональний сайт викладача є цінним помічником для багатьох учасників 

навчально-виховного процесу. Він може стати робочим інструментом, який допо-

може викладачу вдосконалити, урізноманітнити форми та методи роботи зі сту-

дентами; опублікувати власні навчально-методичні комплекси з дисципліни, 

посилання на електронні матеріали, що знаходяться в мережі Інтернет і необхідні 

для організації навчального процесу; обмінятися досвідом із колегами, підвищити 

власну кваліфікацію та значно покращити викладання навчальної дисципліни.  

Власний сайт може стати «візитівкою» педагога, яка розкриє відомості 

про різні аспекти його діяльності, професійний розвиток тощо. 

У наш час будь-який викладач може створити особистий сайт, обравши 

спосіб створення відповідно до рівня володіння навичками роботи на ПК, і 

постійно підтримувати його продуктивну роботу.  

Основні способи створення сайту: 

1. На мові розмітки гіпертекстових документів – HTML (але це вимагає 

від розробника знання цієї мови й особливостей роботи з HTML-документами).  

2. За допомогою конструктора сайтів – програми, яка забезпечує 

створення персонального сайту на основі готових шаблонів. Такі програми 

безкоштовні, та їх можливості з оформлення сайту досить обмежені. 

3. На створений сайт встановити системи управління контентом – CMS. 

Це програма, яка в цілому керує інформацією на сайті в режимі on-line і має 

деякі безкоштовні послуги для створення професійного сайту. 

4. Використання засобів і сервісів Web 2.0 – технологій, які не потрібно 

встановлювати на комп’ютер користувача: вони вже розміщені на віддаленому 

сервері. Така технологія має переваги як для користувачів, так і для самих 

розробників цих засобів. Не потрібно перейматися процесом своєчасного 

оновлення програми, сумісністю її роботи в операційних системах, немає 

потреби витрачати кошти на розповсюдження своїх розробок тощо. [3, с.6] 
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Розгляньмо вимоги щодо створення будь-якого сайту: 

1. Сайт повинен мати привабливу, виразну і зрозумілу структуру, щоб 

кожен відвідувач міг без проблем знайти необхідну інформацію.  

2. Персональний сайт має бути належним чином художньо й естетично 

оформленим, відповідати принципам логічності, простоти та послідовності 

викладу матеріалу, бути легким до сприйняття, без граматичних помилок.  

3. Обов'язково потрібно вказати можливі способи зв'язку з власником 

(адміністратором). Усі контакти повинні бути реальними.  

4. Сайт не повинен містити застарілої інформації, тому викладач 

зобов’язаний постійно корегувати та оновлювати її. 

Сьогодні в мережі можна відшукати безліч створених викладачами персона-

льних сайтів, що відрізняються за змістом, структурою та сприяють розвитку інфо-

рмаційно-комунікаційних компетенцій не тільки студентів, але й самих педагогів.  

Наприклад, персональний сайт викладача Кириченко І.Л. створений на 

основі відомого безкоштовного сервісу Google Sites за класичною версією і 

призначений для інтерактивно-інструктивної та самостійної роботи студентів із 

потрібними навчальними матеріалами.  
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Сайт, що аналізується, є одночасно і портфоліо викладача, адже містить 

короткі відомості про педагога, розклад занять, консультацій, його досягнення: 

сертифікати, грамоти, дипломи, які підтверджують участь у конкурсах чи 

конференціях.  

На сайті розміщено деякі навчальні матеріали з дисциплін «Методика 

навчання інформатики», «Практичний курс інформатики (з елементами програ-

мування)», «Комп’ютерні мережі та Інтернет». Зокрема, чинні підручники та 

зошити з інформатики для початкової школи, інструкції до виконання 

лабораторних і практичних робіт, відеоматеріали, цікаві вправи, тестові 

завдання, теми для курсових робіт, перелік питань до екзамену з дисциплін, 

корисні посилання. 

Сайт використовується для проведення веб-квестів – «Видатні постаті в 

інформатиці», «Винаходи в інформатиці», «Цікава інформатика». 

Одна із вкладок сайту присвячена позанавчальній діяльності та містить 

плани виховної роботи зі студентами групи, а також фотозвіти участі в різних 

заходах. 

Досліджуючи роботу представленого веб-сайту, можна сказати, що 

матеріали, які він вміщує, постійно використовуються студентами для 

підготовки до занять.  

Оскільки Інтернет є найпопулярнішим інформаційним ресурсом і, без-

перечно, залишиться таким у найближчому майбутньому, то одним із завдань 

викладачів є показати студентам можливості використання мережі не лише для 

спілкування в соціальних групах, перегляду відео, прослуховування музики та 

пошуку необхідних рефератів, а й для розв’язання навчальних завдань, 

полегшення процесу навчання та засвоєння знань. [4, с.18] 

Сайти створюють яскравий імідж сучасних навчальних закладів, стають 

прообразом електронного портфоліо викладача, його візитною карткою. Саме 

тому створення та використання персонального сайту – це не просто вимога 

часу, а необхідність для плідної роботи будь-якого педагога, який працює над 

упровадженням новітніх технологій у навчальний процес. 
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 «Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Виявлення контурів – процес ідентифікації та локалізації різких розривів 

у зображенні. Під розривами маються на увазі різкі зміни інтенсивності 

пікселів, які характеризують межі об'єктів на зображенні. Класичні методи 

виявлення контурів являють собою згортку зображення за допомогою 

оператора, який є чутливим до великих градієнтів у зображенні, але повертає 

значення нуля в однорідній області. Існує дуже велика кількість операторів 
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виявлення контурів, кожен з яких чутливий до певних типів контурів. Змінні, 

що беруть участь у виборі оператора виявлення країв, включають в себе 

орієнтацію контурів, шумове середовище та структуру контурів. Геометрія 

оператора визначає характерний напрямок, в якому він найбільш чутливий до 

країв. Оператори можуть бути оптимізовані для пошуку горизонтальних, 

вертикальних або діагональних країв. Виявлення країв у зашумлених 

зображеннях є складним, оскільки і шум, і контур містять високочастотний 

вміст. Спроби зменшити шум призводять до розмиття і спотворення країв. 

Оператори, що використовуються на шумних зображеннях, зазвичай мають 

більший обсяг, тому вони можуть набрати достатньо даних для скидання 

локалізованих шумних пікселів. Це призводить до менш точної локалізації 

виявлених контурів. Не всі контури зумовлені зміною ступеня інтенсивності. 

Такі ефекти, як рефракція або погане фокусування, можуть призвести до того, 

що контури будуть визначатися поступовою зміною інтенсивності [1]. 

Оператор повинен бути обраний таким чином, щоб відповідати таким 

поступовим змінам у цих випадках. Загалом, існують проблеми виявлення 

фальшивих контурів, невиявлення справжніх контурів, локалізації контурів, 

трудомістких обчислень і проблеми пов'язані з шумом тощо. Існує багато 

способів для виявлення країв. 

Методи на основі градієнту виявляють контури, шукаючи максимум та 

мінімум у першій похідній зображення. 

Оператор Собеля. Оператор складається з пари 3×3 ядер згортки, як у 

формулі. Одне ядро просто повертається на 90°: 

   [
     
     
     

],           [
      
   
      

] 

де    та    – ядра для орієнтації   та   відповідно. 

Ці ядра розроблені так, щоб максимально реагувати на контури, що 

розташовуються вертикально і горизонтально відносно сітки пікселів, одне 

ядро для кожної з двох перпендикулярних орієнтацій. Ядра можуть бути 
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застосовані окремо до вхідного зображення, щоб окремо вимірювати градієнт в 

кожній орієнтації (назвемо їх Gx і Gy). Потім вони можуть бути об'єднані 

разом, щоб знайти абсолютну величину градієнта в кожній точці і орієнтацію 

цього градієнта [3]. Величина градієнта задається як: 

| |  √        

де   – величина градієнта. 

Як правило, наближена величина обчислюється за допомогою: 

| |  |  |  |  | 

Це досить відчутно спрощує розрахунки. 

Кут орієнтації контуру (відносно піксельної сітки), задається: 

          
  

  
  

де   – кут орієнтації контуру. 

Оператор Робертса. Перехресний оператор Робертса виконує просте, 

швидке обчислення суми квадратів різниць між діагоналлю і суміжними 

пікселями плоского дискретного зображення. Одне ядро просто повертається на 

90° [4]. Це дуже схоже на оператор Собеля. Оператор складається з пари     

ядер згортки, як показано у формулі: 

   [
   
   

],     [
   
   

] 

Ці ядра розроблені так, щоб максимально реагувати на контури, що 

розташовані під кутом 45° до піксельної сітки, одне ядро для кожної з двох 

перпендикулярних орієнтацій. Ядра можуть бути застосовані окремо до 

вхідного зображення, щоб окремо вимірювати градієнт в кожній орієнтації 

(назвемо їх    і   ). Потім вони можуть бути об'єднані разом, щоб знайти 

абсолютну величину градієнта в кожній точці і орієнтацію цього градієнта. 

Величина градієнта задається: 

Кут орієнтації контуру (відносно піксельної сітки), задається: 

        (
  

  
)  
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Оператор Прюітта. Оператор Прюітта [5] подібний оператору Собеля і 

використовується для виявлення вертикальних і горизонтальних контурів у 

зображеннях: 

   [
     
     
     

],     [
      
   
      

] 

Алгоритм Кенні. Алгоритм виявлення контурів Кенні відомий багатьом 

як оптимальний детектор контурів. Намір Кенні полягав у тому, щоб покра-

щити методи виявлення контурів, які вже були відомі на час його роботи. Він 

був дуже успішним у досягненні своєї мети і його ідеї і методи можна знайти в 

його роботі [6]. У своїй роботі він дотримувався переліку критеріїв для вдоско-

налення сучасних методів виявлення країв. Першим і найбільш очевидним є 

низький рівень помилок. Важливо, щоб контури, не були пропущені, і щоб не 

було хибних виявлень. Другий критерій полягає в тому, що крайові точки 

повинні бути добре локалізовані. Іншими словами, відстань між краями 

пікселів, знайденими детектором, і фактичним краєм повинна бути 

мінімумальною. Третій критерій полягає в тому, щоб виявляти одне ребро лише 

один раз. Цей критерій було сформульовано, оскільки перші два не були 

достатніми для того, щоб повністю виключити можливість багаторазових 

виявлень одного й того ж контуру. 

Виходячи з цих критеріїв, алгоритм Кенні спочатку згладжує зображення 

для усунення і шуму. Потім він знаходить градієнт зображення для виділення 

областей з великими похідними. Потім алгоритм відстежує ці області і виклю-

чає будь-який піксель, в якому не досягається локальний максимум (приду-

шення немаксимумів). Далі масив градієнтів далі зменшується за рахунок 

подвійної порогової фільтрації. Виділення контурів Кенні використовує два 

пороги фільтрації: якщо значення пікселя вище верхньої межі – він приймає 

максимальне значення (межа вважається достовірною), якщо нижче – піксель 

пригнічується, точки зі значенням, що потрапляють в діапазон між порогів, 

приймають фіксоване середнє значення (вони будуть уточнені на наступному 

етапі). Чим менше поріг, тим більше контурів буде знаходитися, але тим більш 
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сприйнятливим до шуму стане результат, виділяючи зайву інформацію з зобра-

ження. І навпаки, високий поріг може проігнорувати слабкі контури або отри-

мати контур фрагментами. І на фінальному етапі, пікселі що отрмали проміжне 

значення на попередньому етапі групуються по принципу сусідства. Два пікселі 

належать до однієї групи, якщо вони межують в одному з восьми напрямків. 
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Дацюк О.А.  
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«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

Навчальний план є нормативним документом навчального закладу, який 

визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі 

спеціальності (напряму підготовки). Навчальні та робочі навчальні плани 

складаються окремо для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня і за кожною 

формою навчання [1, с.3].  

Навчальний план (НП) складається на підставі освітньо-професійної 

програми (ОПП) і визначає: графік навчального процесу; зведений бюджет 

часу; перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін та 

послідовність їх вивчення; види навчальних занять та їх обсяг; обсяг часу, 

передбачений на самостійну роботу студентів; форми проведення семестрового 

контролю; види, обсяги і терміни проведення практик; форму проведення 

державної атестації[2, с.4]. Схема розроблення змісту освіти і навчання подана 

на рисунку. 

Аналіз навчальних планів проводять у дох напрямках:  

 відповідність ОПП (освітньо-професійній програмі) та узгодженість 

структурно-логічної схеми порядку викладання дисциплін [3, с.1]; 
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 а також перевірка коректного розподілу навчальних годин, 

рівномірність завантаженості студентів. 

 

Рисунок 1 – Схема розроблення змісту освіти і навчання  

Часто аналіз навчальних планів оцінюють за якістю засвоєння матеріалу 

студентами. Якість підготовки фахівців передбачає підбір навчального 

матеріалу зі спеціальних дисциплін та змісту виробничої практики. 

В автоматизованих системах ведення навчальних планів інформація 

традиційно зберігається в реляційних базах даних (БД). Такі системи 

дозволяють складати навчальні плани, працюють з блоками дисциплін, 

підраховують та контролюють дані по годинам, кредитам, семестрам, тощо. 

Але навчальний план – складна структура з великою кількістю структурно-

логічних залежностей, які часто випускають  при описі структури даних в 

реляційних БД. 

Для опису складних інформаційних структур сьогодні часто використо-

вують онтологію. Онтологія — це формалізація знань предметної області в 

загальну концептуальну схему. В інформаційних технологіях онтологія є 

певним описом об’єктів і термінів предметної області і відношень між ними. 

Онтології дозволяють відокремлювати знання предметної області від даних та 

аналізувати знання предметної області. [4, с.3] 

На рисунку подана розроблена в рамках даної роботи онтологія 

навчального плану.  
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Рисунок 2 – Зв’язок дисципліни з кафедрою та спеціальністю 

В даній онтології наведені основні класи, які описують структурні 

елементи навчального плану, їх характеристики та зв’язки між класами. Так, 

наприклад, за допомогою ObjectProperty створені зв’язки, які пов’язують 

індивіди різних класів. Таким чином можна відтворити предмет і кафедру, на 

якій він читається та навпаки, а також список предметів, які викладаються на 

певній спеціальності. Відобразивши, кожен предмет як окремий індивід, стало 

можливим додавати характеристики (DataProperty).  

Для роботи з цими даними та для їх фільтрації застосовуються запити. 

Використовуючи мову запитів SPARQL, вводимо необхідні для пошуку 

значення, та знаходимо необхідну інформацію. Приклад наведено на рисунку 2. 

За допомогою таких та подібних запитів можна дізнатись: назви 

дисциплін, що викладаються на певному курсі, назви кафедр, що їх викладають, 

спеціальність, до якої належить дисципліна, кількість кредитів, годин, лекцій, 

практик, лабораторних занять та годин індивідуальної роботи студента; які 

дисципліни читає кафедра; підрахувати кількість дисциплін, кафедр чи 

спеціальностей, які задовольняють необхідні умови пошуку. 
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Рисунок 3 – Запит на дисципліни, що викладаються у 7 семестрі 

Дана онтологія створена в середовищі Protege-5.5.0. 

Використання онтологічної моделі для опису схеми навчального плану 

дає наступні переваги: 

 гнучка та наглядна структура; 

 можливість написання пошукових запитів; 

 можливість порівняння ; 

 можливість створення схеми порядку викладання дисциплін; 

 можливість підрахунку об’єму навчальних годин та порівнянна їх з 

рекомендованими нормами; 

 можливість простого підключення запитів до іншої онтології; 

 функції порівняння навчальних навчальних планів, блоку дисциплін 

або дисципліни з іншими НП та отримання інформації про їх 

невідповідності, а також у разі необхідності автоматичне приведення їх у 

відповідність з порівнюваним.  
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Отже онтологія дозволяє визначати структурні компоненти навчального 

плану та дозволяє створювати гнучкі пошукові запити для аналізу коректності  

навчальних планів, як в числовому так і в структурно-логічному аспекті. 

Література: 
1. Рекомендації щодо розроблення навчальних планів [Текст] / Уклад. 

В.П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 28 с.  

2. Освітні програми: Рекомендації до розроблення [Текст] / Уклад. 

В. П. Головенкін. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 39 с. 

3. Абрамов, В.О. Мережева модульно-логічна модель навчального плану 

спеціальності в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / В.О. Абрамов // 

Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Ін-т інноваційних технологій і 

змісту освіти. — К., 2007. — С. 8. 

4. Noy N.F. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First 

Ontology / Noy N.F., McGuinness D.L. // Knowledge Systems Laboratory Technical 
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Персоналізація електронної комерції означає показ індивідуальних пропо-

зицій, рекомендацій продукту та іншого вмісту відвідувачам на основі їх 

попередніх дій, демографічних даних та інших особистих даних. Персоналіза-

ція також гарантує, що ваші пропозиції є актуальними. Неможливо переоцінити 
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важливість персоналізації в електронній комерції. Останні тенденції персона-

лізації електронної комерції свідчать про те, що відвідувачі хочуть більше 

особистого контенту та пропозицій.  

Одним з методів досягнення ефективної персоналізації є те, що відвідувачі 

сайту заповнюють форми інформаційними полями, які заповнюють базу даних. 

Потім веб-сайт використовує базу даних, щоб відповідати потребам користувача 

на продукти або інформацію, надану на сайті, при цьому проміжне програмне 

забезпечення полегшує процес, передаючи дані між базою даних і веб-сайтом. 

Розглянемо приклад Amazon.com, який використовується для 

зареєстрованих користувачів – це пропозиція книг залежно від їхньої 

попередньої історії покупки або його інтересів, захоплених під час перегляду 

веб-сторінок. Клієнти, як правило, купують більше, коли точно знають, що є на 

сайті, і їм не доведеться полювати. Веб-персоналізація також досягається 

шляхом спільного використання спеціального програмного забезпечення для 

формування сегментів користувачів, на основі їх інтересів, звичок перегляду 

залежно від різних параметрів, таких як типи сторінок, які вони відвідують, 

кількість часу, який вони витрачають на сторінку тощо. Програмне 

забезпечення для сегментації порівнює отриману інформацію з поведінкою 

одного користувача щодо даних про інших клієнтів з подібними інтересами. 

Таким чином, користувачі отримують рекомендації, такі як: «Замовники, які 

купили книгу X, також купили інші книги Y і Z». Основна проблема в 

персоналізації полягає в тому, щоб віддати відвідувачеві суб-графік, який не 

тільки містить відповідні елементи змісту, та ще організовує їх узгодженим і 

значущим чином [1]. Підхід ґрунтується на припущенні, що найкращим 

способом вказати взаємозв'язок між певною парою сторінок є показати шлях 

між ними, який був найбільш популярним у минулих відвідувачів. Методи 

інтелектуального аналізу даних зазвичай використовуються для побудови 

профілів клієнтів. Система створює персональні профілі, засновані на 

транзакційних історіях клієнтів, а потім використовує методи інтелектуального 

аналізу даних для виявлення набору правил, що описують поведінку клієнтів, і 
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залучає експертів у перевірці правил. Це ефективний метод для захоплення 

загальних профілів користувачів на основі виявлення асоціативних правил та 

кластеризації на основі використання.  

Однією з невід’ємних частин для аналізу поведінки та категоризації 

споживачів є сегментація клієнтів. Сегментація клієнтів – це популярна 

методика розбиття клієнтської бази на зовнішні і внутрішньо однорідні групи з 

метою створення різноманітних маркетингових стратегій для орієнтування 

кожної групи відповідно до її характеристик. Використовуючи методи 

кластеризації, клієнти з подібними засобами, уподобаннями та поведінкою 

групуються разом у однорідні кластери. Сегментація клієнтів допомагає у 

виявленні різних груп клієнтів, які по-різному мислять, функціонують і 

дотримуються різноманітних підходів у своїх витратах і придбаннях. Клієнти 

відрізняються за поведінкою, потребами, побажаннями і характеристиками, і 

основною метою методів кластеризації є ідентифікація різних типів клієнтів і 

сегментація клієнтської бази на кластери подібних профілів, щоб процес 

персоналізації можна було виконувати більш ефективно. Виходячи з того, що 

загальний набір клієнтів може бути розділений і згрупований в кластери на 

основі їхньої поведінки, частоти, демографії, замість того, щоб вивчати 

кожного клієнта індивідуально, штучний інтелект може групувати подібних 

клієнтів разом, щоб їхні потреби могли бути краще зрозумілі. 

Кластеризація, яка також називається кластерним аналізом, є важливою 

темою в системах штучного інтелекту. Набір даних розбивається на деякі групи 

і точки даних в кожній групі, тобто кластер більше пов'язаний один з одним, 

ніж з іншими кластерами. Ці точки даних об'єднуються шляхом виявлення 

відповідностей згідно до атрибутів, знайдених у вихідних даних, однак 

основною метою є знайти відповідне число кластерів, які є актуальними, а 

також проникливими для цілей аналізу. Цей процес є повторюваним і 

ітеративним завданням, де величезна кількість необроблених даних сканується 

на подібність і закономірності. Неорганізовані дані розшукаються для знань, які 

є важливими, а потім призначаються точки даних. Існують різні алгоритми 
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кластеризації, які відрізняються один від одного з точки зору підходу, який 

вони виконують для групування об'єктів відповідно до їх характеристик. 

Методи кластеризації виявляють внутрішньо однорідні і зовні гетерогенні 

групи. Клієнти відрізняються за поведінкою, потребами, побажаннями і 

характеристиками, і основною метою методів кластеризації є ідентифікація 

різних типів клієнтів і сегментація клієнтської бази на кластери подібних 

профілів, щоб процес персоналізації можна було виконувати більш ефективно. 

Як ієрархічні, так і неієрархічні алгоритми кластеризації широко використо-

вуються у сегментації клієнтів, серед яких найбільш помітними є K-Means та 

Agelerative Hierarchical Clustering [2]. Алгоритми K-засобів і ієрархічних 

кластерів корисні для кластеризації даних і знаходять широке використання в 

сегментації клієнтів. 

Література: 
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2005. – P. 22-24 

2. Dourish, P. What we talk about when we talk about context // Personal and 

Ubiquitous Computing – 2004. – P.19-30. 
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В XXI столітті розвиток інформаційних і комунікативних технологій має 

великий вплив на освітній процес, дані технології можуть ефективно застосо-

вуватися не тільки в процесі передачі знань, а й в управління професійної 

освітньої організацією в цілому. 
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Розробкою практичних і теоретичних основ комунікації, проблемами 

управління комунікаційними процесами займалися такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені: Д. Адаір, М. Василик, Ф. Котлер, Н. Морозова, Т. Орлова, М. Федотова, 

В. Шепель та ін. До проблем комунікації у процесі управління освітніми 

закладами зверталися у своїх дослідженнях Л. Карамушка, Н. Черненко та ін. 

Метою статті є дослідити особливості організації ефективної комунікації 

у закладах освіти. 

На сьогоднішній день світове освітнє співтовариство базується на 

інформаційно-комунікативних технологіях, під їх впливом складається сучасне 

інформаційне суспільство. Інформаційно-комунікаційна культура стає части-

ною повсякденного життя. Інформатизація суспільства, формування нової 

інформаційно-комунікаційного середовища вимагають модернізації системи 

освіти. Сьогодні вкрай необхідно не просто підвищення рівня освіченості 

людей, а й формування нового типу інтелекту, способу мислення, що визначає 

ставлення людей до швидко змінюваних економічних, технологічних, соціаль-

них та інформаційних реалій навколишнього світу [1, с. 24]. 

Велика кількість нових документів Уряду України, присвяченому 

перспективам розвитку освіти і країни в цілому, обов'язково фігурує питання 

інформатизації освіти та створення доступного і відкритого інформаційно-

комунікативного середовища в закладах освіти. Одним із найважливіших 

завдань визначено «розширення використання інформаційних і телекомуніка-

ційних технологій для розвитку нових форм і методів навчання, в тому числі 

дистанційної освіти і медіаосвіти, створення системи безперервної професійної 

підготовки в області інформаційно-комунікаційних технологій. 

Сам термін «інформатизація освіти» в різних джерелах має різне 

наповнення, трансформуючись від «процесу оснащення закладів освіти та 

органів управління комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, 

телекомунікаційними засобами» до «комплексу дій по впровадженню інформа-

ційних технологій в усі види і форми освітньої практики, трансформація на цій 

основі існуючих і поява нових освітніх моделей» [2, с.78]. 
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І.В. Роберт визначає цей термін наступним чином: інформатизація освіти 

- процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та 

оптимального використання інформаційних технологій, орієнтованих на 

реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання [3, с.42]. 

Під інформаційно-комунікаційним середовищем розуміється сукупність 

програмно-апаратних засобів, інформаційних мереж зв'язку, організаційно-

методичних елементів системи вищої школи і прикладної інформації з 

предметної області, що розуміється і застосовується різними користувачами, 

можливо з різними цілями і в різних сенсах [3, с. 57]. 

Дослідники Л.М. Карамушка Е.А. та Шпак Н.О. відзначають, що 

інформаційне середовище навчальної діяльності формується: 

- педагогом (він визначає зміст програми курсу, вибір навчальної 

літератури, методи викладання, стиль спілкування тощо); 

- педагогічним колективом закладу освіти (він визначає загальні вимоги 

до учнів, які зберігаються традиції даного навчального закладу, форму взаємин 

педагогічного та учнівського колективів та ін.); 

- державою як суспільним інститутом (вона визначає матеріальне 

забезпечення освіти в цілому, соціальне замовлення на формування тієї чи 

іншої системи знань і поглядів). 

Можливі різні варіанти формування освітнього середовища на основі ІКТ 

в закладах освіти в залежності від рівня готовності педагогічного колективу, 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу, оснащення технікуму засобами 

ІКТ, атмосфери творчості, створюваної в закладі освіти. [3, с. 101]. 

Під інформаційно-комунікативним середовищем розуміють сукупність 

умов, що забезпечують інформаційну взаємодію між педагогами, здобувачами 

освіти та інформаційними ресурсами предметних областей, і функціонування 

структур управління освітнім процесом. На наш погляд, доцільним є проектуван-

ня такого освітнього середовища, яка, грунтуючись на широкому використанні 

інформаційних технологій, забезпечувало б гуманізацію освіти, підвищення креа-

тивності учнів в цьому середовищі, створювало б умови, максимально сприятливі 
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для саморозвитку особистості. Таким середовищем може бути креативне освітнє 

середовище на основі інформаційно-комунікативних технологій [4,с.32]. 

Інформаційно-комунікативне середовище на нашу думку повинна 

містити: 

- систему засобів «спілкування» з загальнолюдською культурою, яка 

служить як для зберігання, структурування та подання інформації, складової 

зміст накопиченого знання, так і для її передачі, переробки і збагачення; 

- систему самостійних робіт по роботі з інформацією; 

- інтенсивні зв'язки між учасниками освітнього процесу, як вертикальні, 

так і горизонтальні. 

Ми в своєму дослідженні під інформаційно-комунікативної середовищем 

в закладі освіти будемо розуміти, багатовимірну індивідуалізовану само-

організовану цілісність, насичену усіма необхідними компонентами, в першу 

чергу інформаційно-комунікативними, що дає можливість особистості, що 

функціонує в ній, розвинути свої творчі здібності, а також забезпечити її 

самореалізацію і особистісний ріст. 

Інформаційно-комунікативне середовище закладу освіти існує у взаємо-

зв'язку з її основними компонентами - засобами ІКТ і інформаційними система-

ми, ресурсним і методичним забезпеченням, інноваційними педагогічними 

технологіями. 

Розглядаючи інформаційно-комунікативне середовище як цілісність, ми 

можемо говорити про особливий характер зв'язку її складових: зміна в змісті 

будь-якої виділеної складової веде до зміни в змісті інших, їх зв'язків між 

собою і середовища в цілому. Більш того, стійкість зв'язків усередині інформа-

ційно-комунікативного середовища і її взаємодія з інформаційно-освітнім 

процесом забезпечується понятійним апаратом, за допомогою якого зв'язки 

набувають системного характеру, що дозволяє уявити інформаційно-комуніка-

тивне середовище як метасередовище закладу освіти.  

У нашому дослідженні ми виділяємо апаратну, ресурсну, кадрову та 

методичну складові інформаційно-комунікаційного середовища. 
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Апаратна і ресурсна складова. Основна тенденція процесу інформа-

тизації - швидкий технологічний розвиток і оновлення комп'ютерної бази і 

програмного забезпечення, а також вдосконалення матеріально-технічної бази 

закладів освіти. 

Ресурсне забезпечення включає оснащення навчального процесу школи 

новими ІКТ - ресурсами - цифровим обладнанням і електронно-освітніми 

ресурсами, програмним і методичним забезпеченням. Ці та інші ресурси 

забезпечують процес інформаційної взаємодії з усіма учасниками освітнього 

процесу професійної освітньої організації, а також з іншими освітніми 

установами: постійний доступ в Інтернет, створення і підтримка сайту, 

листування з батьками, викладачами і учнями. 

Кадрова складова. Відповідний сучасним вимогам кадровий ресурс - один 

з обов'язкових елементів, необхідних для реалізації якісних стійких змін в освіті 

(середовище - кадри - технології).  

В сучасних закладах освіти виникає потреба оснащення автоматизо-

ваними робочими місцями педагога, бібліотекаря, методиста, управлінця, 

адміністратора. Автоматизоване робоче місце включає не тільки власне 

комп'ютерне робоче місце, але і додаткове цифрове обладнання, а також 

спеціальне програмне забезпечення і середу мережевої взаємодії в співтова-

ристві, що дозволяють педагогу найбільш повно реалізувати професійні 

потреби в освітньому процесі. 

Педагогічним колективам закладів освіти для успішного входження в 

інформаційно-комунікативне середовище необхідно оволодіти: 

- типовими схемами діяльності при вирішенні професійних 

педагогічних задач за допомогою компонентів інформаційно-комунікативного 

середовища (моніторинг навчальних результатів, участь в електронному 

документообігу, інформаційну взаємодію з адміністративними підрозділами, 

колегами, учнями, батьками і т.д.); 

- базовими методами аналізу і відбору інструментів ІКТ, електронних 

освітніх ресурсів відповідно до професійних педагогічних завдань; 
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- основними прийомами розробки компонентів інформаційно-методич-

ного забезпечення освітнього процесу з навчального предмета (веб-ресурси, 

прості мультимедійні об'єкти і презентації). [3, с. 135]. 

Члени педагогічного колективу повинні оцінювати рівень інтеграції своєї 

педагогічної діяльності в інформаційно-комунікативне середовище, аналізувати 

можливості інформаційно-комунікативного середовища закладу освіти, 

вибирати і використовувати інструменти ІКТ, електронні освітні ресурси 

відповідно до завдань своєї професійної педагогічної діяльності [1, с. 88]. 

Методична складова. Діяльність цифрових зон як компонентів інформа-

ційного середовища професійної освітньої організації передбачає ефективне і 

систематичне використання нових засобів ІКТ та інформаційних систем (ІС) 

для всіх учасників освітнього процесу. Позначимо цифрові зони розвитку 

професійної освітньої організації, які вимагають методичного забезпечення: 

- розвиток інформаційно-управлінської системи (ведення бази даних, 

впровадження управлінських баз даних, комп'ютерна підтримка розкладу); 

- цифрова підтримка бібліотеки і електронних освітніх ресурсів; 

- медіа підтримка виховної роботи в закладі освіти; 

- інформатизація дозвільної та позаурочної діяльності учнів: 

участь в мережевих освітніх проектах з використанням засобів ІКТ; 

- організація освітнього процесу з використанням ІКТ 

(Проведення занять з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, перехід від епізодичного до систематичного застосування ІКТ 

педагогами); 

- дистанційні форми роботи педагогів і учнів; 

- автоматизація управлінської діяльності. 

Підводячи підсумки ми прийшли до висновку, про те, що сучасне освітнє 

середовище неможливо уявити без створення інформаційно-комунікативного 

середовища і ефективного управління ним. Тому в подальших дослідженнях 

слід розглянути практичний досвід створення ефективного комунікаційного 

середовища в закладах освіти. 
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МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ У КРОВІ ТА  КОНДЕНСАТІ ПОВІТРЯ, ЩО 

ВИДИХАЄТЬСЯ, В ОСІБ, ЯКІ КУРЯТЬ 

 

Пікас О. Б.,  

професор кафедри фтизіатрії та пульмонології 

Національний медичний університет  

імені О.О. Богомольця,  

м. Київ, Україна 

Вступ. Куріння цигарок серед населення щороку зростає: у 90-их роках 

воно відмічалось у 2,6 % непрацездатних осіб, у 2020 році прогнозується його 

зростання до 19 %. Сьогодні у світі налічується біля 1,3 млрд. людей, які курять 

[3, 6], у  країнах СНД – біля 29 % дорослого населення, у країнах Європи – до 

28 %. Загалом споживання цигарок населенням за останні 10 років  збільшилося 

у 5 разів [2]. В Україні курить кожен другий чоловік і кожна п’ята жінка [3]. За 

останні роки кількість курців серед жінок в Україні зросла у 3 рази [2]. У 

третини курців стаж куріння становить більше 20 років, у 19 % - 6-10 років; 37 

% опитаних осіб викурюють 16-20 цигарок за день, 33 % - 6-10 цигарок [4].  

У димі цигарок міститься біля 1900 компонентів (зокрема, нікотин, оксид 

вуглецю, кадмій), які поступають в організм людини із кожним затягуванням 
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димом. За даними ВООЗ в результаті куріння у світі щорічно помирають близь-

ко 4-5 млн. осіб, а в Україні - більше 100 тис. осіб (13 % загальної смертності). 

Метою дослідження було – оцінити метаболізм ліпідів (за складом жирних 

кислот (ЖК)) у сироватці крові та конденсаті повітря, що видихається (КВП), у 

курців. 

 Матеріали і методи. Нами обстежено 35 (52,2 % із 67) здорових осіб, які не 

були активними чи пасивними курцями (І група, контрольна) та 32 (47,8 % із 67) 

особи, які курили цигарки (ІІ група). КВП збирали за допомогою спеціальної спі-

ральної скляної трубки-конденсатора, попередньо знежиреної у хромовій суміші, 

добре промитої дистильованою водою і просушеної у сухожаровій шафі. Склад 

ЖК фосфоліпідів визначали біохімічним методом, в основі якого лежить екстрак-

ція ліпідів із сироватки крові та КВП, виділення фосфоліпідів, метилування і газо-

хроматографічний аналіз на хроматографі серії «Цвет – 500» із плазмоіонізацій-

ним детектором. Похибка визначення показників становила  10 % [10, 11]. 

Результати й обговорення. У сироватці крові і КВП здорових осіб (І 

група) встановлено  подібне  співвідношення  сумарного вмісту  насичених, 

ненасичених і поліненасичених ЖК, що свідчить про збалансований обмін речо-

вин. Найбільшу частку склали насичені ЖК ((57,0  1,3) % у сироватці, (70,2 

 1,6) % у КВП), які забезпечували стійкість клітин крові до  процесів ПОЛ,  

меншу  –  ненасичені ЖК ((43,0  1,3)  %  у  сироватці,  (29,8  1,6)  % у  КВП), 

найменшу – поліненасичені ЖК ((18,8  1,4) % у сироватці, (8,2  1,8) % у КВП). 

Рівень пальмітинової (С16:0) та стеаринової (С18:0) ЖК у сироватці крові 

активних курців (ІІ група) достовірно зменшувався (р < 0,05) порівняно з І групо-

ю. В осіб  ІІ групи рівень пальмітинової  ЖК склав (32,6  1,7) % (при (41,9  0,9) 

% у І групі); рівень стеаринової ЖК – (8,8  0,9) %  (при (15,1  1,1) % у І групі).  

У сироватці крові в осіб  ІІ групи виявлена міристинова (С14:0) і 

маргаринова  (С17:0) ЖК (р < 0,05), чого не спостерігалось в осіб І групи. Поява 

міристинової ЖК у сироватці крові  в осіб ІІ групи ((12,6  0,7) %) свідчила про 

ендокринні зміни в їх організмі. Поява маргаринової ЖК в осіб ІІ групи ((1,2  
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0,2) %) обумовлена присутністю бактеріальної інфекції у них. У КВП  в осіб І 

та ІІ груп міристинова (С14:0) і маргаринова  (С17:0) ЖК відсутні.  

У сироватці крові в осіб ІІ групи достовірно зростав рівень лінолевої ЖК 

(С18:2) (до (25,5  1,8) % у ІІ групі, р < 0,05) порівняно з І групою, де вміст її 

склав (16,0  1,4) %. У КВП в осіб ІІ групи вміст лінолевої ЖК підвищувався не 

достовірно (до (1,71  1,35) %, р > 0,05) проти (1,29  0,81) % в осіб І групи.  

У КВП в осіб ІІ групи (курці) у 2 рази зменшувався вміст ейкозотрієнової 

ЖК (С20:3) (до (0,54  0,11) %, р < 0,05) проти (1,12  0,14) % в осіб, які не 

курять (І група) та частково підвищувався рівень арахідонової ЖК (С20:4) до 

(3,27  0,53) %, р > 0,05 (в осіб І групи – (2,78  0,69) %). 

Висновки. Куріння цигарок суттєво впливає на склад жирних кислот  у 

сироватці крові та КВП. Поява міристинової ЖК у сироватці крові  в осіб ІІ гру-

пи свідчила про ендокринні зміни, а поява маргаринової ЖК обумовлена 

присутністю бактеріальної інфекції в їх організмі. Зменшення вмісту ейкозотрі-

єнової ЖК у КВП в осіб ІІ групи є наслідком дії компонентів диму цигарок, що 

активує вільнорадикальні процеси сурфактанта і може спричиняти  розвиток 

патологічних  процесів у легенях.  

Перспективи  подальших  досліджень.   Вивчення   складу   ЖК   у 

крові чи КВП можна рекомендувати для виявлення групи ризику щодо  

бронхолегеневих захворювань, що сприятиме обгрунтованому  вибору тактики  

щодо заходів профілактики та їх лікування. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОФАЛЬКУ  У  КОМПЛЕКСІ З ХІРУРГІЧНИМ 

ЛІКУВАННЯМ У ХВОРИХ НА ПОЛІПИ  ШЛУНКА 

 

Пікас П.Б., 

асистент кафедри хірургії та трансплантології 

Національна медична академія післядипломної освіти  

імені П. Л. Шупика  м. Київ, Україна 

Вступ. Сьогодні основним способом лікування поліпів є поліпектомія, яка 

є високоефективною і безпечною [1]. Однак в окремих випадках відмічається 

повторний ріст поліпів, які є рецидивними. Особливе значення відводиться 

поліпам, які ростуть в ранні терміни після поліпектомії на місці їх первинної 

локалізації. Повторна електроексцизія таких поліпів у більшості випадків не дає 

позитивних результатів – спостерігається стійке багаторазове виникнення поліпа 

в зоні його видалення. 

Поліпи можуть малігнізуватися. Час прогресії поліпа в аденокарциному – 3,5-

11,5 років. Поліпи менші за 1 см в діаметрі малігнізуються дуже рідко [5]. 

Враховуючи теорії розвитку поліпів випливає потреба у застосуванні 

медикаментозних засобів у їх лікуванні. За даними попередніх наших 

досліджень було встановлено зміну складу жирних кислот (ЖК) ліпідів у 

сироватці крові у хворих із поліпами шлунка порівняно із такими показниками 

у здорових осіб [2], що свідчить про необхідність проведення їх корекції. В 



33 
 

якості медикаментозного засобу у комплексі з хірургічним лікуванням поліпів 

шлунка нами взятий закофальк (містить масляну кислоту), який відновлює 

метаболічний баланс і покращує трофічні умови слизової оболонки шлунка.  

Мета дослідження – оцінити ефективність застосування закофальку в 

комплексі з хірургічним лікуванням у хворих із поліпами шлунка (за складом 

жирних кислот у сироватці крові). 

Матеріали та методи. Було обстежено 35 (35,9 % із 97) здорових осіб та 

62 (64,1 % із 97) хворих із поліпами шлунка, у яких було встановлено більше 2-

х поліпів. Першу групу (І, порівняння) в кількості 35 (35,9 % із 97) осіб склали 

здорові особи. Другу (ІІ) і третю (ІІІ) групи склали хворі із поліпами шлунка. 

До ІІ групи входило 30 (33,0 % із 97) осіб, до ІІІ групи – 32 (31,1 % із 97) особи. 

Вік обстежених – 30-75 років. 

Хворим на поліпи проводили  ендоскопічне дослідження слизової обо-

лонки шлунка. Забір матеріалу поліпа для біопсії (для виключення чи підтверд-

ження його малігнізації) проводили під час ендоскопії (зондом) або при полі-

пектомії. Дослідження проводились на базі клініки Державної установи «На-

ціональний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН 

України, де хворі знаходились на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні. 

Пацієнтам ІІ групи призначали лише традиційне хірургічне лікування, а 

пацієнтам ІІІ групи – хірургічне лікування в комплексі з медикаментозним 

засобом закофальк. Закофальк® (Німеччина) призначали по 1 таблетці 3 рази на 

добу до їди (не розжовуючи); курс лікування – 30 днів. 

До лікування і після завершення курсу прийому закофальку у хворих обох 

груп (ІІ і ІІІ) спостерігали за змінами складу жирних кислот у сироватці крові. 

Визначення складу жирних кислот фосфоліпідів у сироватці крові 

проводили на газовому хроматографі серії ―Цвет-500‖ із плазмоіонізаційним 

детектором в ізотермічному режимі [3]. Кількісну оцінку складу жирних кислот 

ліпідів у сироватці крові проводили за методом нормування площ шляхом 

визначення піків метилових ефірів ЖК та їх частки (у %) [3, 4]. Похибка 

визначення показників склала  10 %. 
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Результати дослідження. До лікування показники жирних кислот у 

сироватці крові у хворих із поліпами шлунка ІІ групи достовірно не 

відрізнялися від таких показників жирних кислот у пацієнтів ІІІ групи, що дало 

можливість порівнювати ці групи між собою в процесі лікування. 

Після проведеного лікування швидше покращувалися показники жирних 

кислот сироватки крові у хворих на поліпи шлунка ІІІ групи порівняно з 

пацієнтами ІІ групи. 

Кількість пальмітинової (С16:0) та стеаринової (С18:0) ЖК достовірно 

підвищувалась до (38,2  1,1) % і (12,4  0,9) % відповідно у хворих IІІ групи 

(при (9,6  1,0) % і (2,8  0,3) % відповідно  до лікування, р < 0,001). У здорових 

осіб кількість пальмітинової ЖК складала (41,9  0,9) %, стеаринової – (15,1  

1,3) %. У пацієнтів ІІ групи рівень пальмітинової (С16:0)  та стеринової (С18:0) 

ЖК не нормалізувався і склав відповідно (15,1  1,0) % і (5,3  0,2) %, що 

достовірно відрізнялось від таких показників у здорових осіб (р < 0,05) та 

відрізнялось від показників жирних кислот до лікування (р < 0,05). 

В осіб ІІ групи рівень пентодеканової ЖК (С15:0) достовірно не відрізнявся 

(р > 0,05) від такого показника до лікування, в осіб ІІІ групи в процесі 

лікування пентодеканова ЖК (С15:0) зникала (р < 0,05). 

Кількість маргаринової ЖК (С17:0) у пацієнтів ІІ групи після лікування 

становила (1,0  0,2) % (до лікування – (1,2  0,3) %), що достовірно не відріз-

нялось (р > 0,05) від такого показника після лікування у хворих ІІІ групи та 

склав (1,0  0,2) %. Кількість міристинової ЖК (С14:0) у хворих IІІ групи в процесі 

лікування достовірно зменшилась (відповідно до (6,5  1,0) % при (18,5  1,0) % 

до лікування, р < 0,001). У хворих ІІ групи її рівень зменшувався не достовірно 

(до (14,0  0,9) %, р < 0,05) порівняно з таким показником до лікування. 

У хворих ІІІ групи в процесі лікування нормалізувався сумарний вміст 

насичених та ненасичених (в тому числі, поліненасичених) жирних кислот. У 

хворих ІІ групи – нормалізації показників насичених та ненасичених жирних 

кислот не було. 
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Висновки.  

1. Зміни в спектрі жирних кислот ліпідів у сироватці крові у хворих із поліпами 

шлунка обумовлюють необхідність проведення корекції їх складу.  

2. Застосування закофальку у комплексі з хірургічним лікуванням у хворих із 

багаточисленними поліпами шлунка спрямоване на швидшу корекцію змін 

складу жирних кислот ліпідів у сироватці крові, що зумовить підвищення 

ефективності лікування цих пацієнтів. 
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Бартошик І.С., 

викладач спецдисциплін  

Любешівського технічного коледжу  

Луцького НТУ 

смт Любешів, Україна 

Актуальність дослідження визначається недостатністю знань з питань 

підготовки студентів у сучасних умовах; відсутністю наукових, науково-

методичних праць, необхідних для задоволення потреб практики. 

Під змістом навчання розуміється науково-обгрунтований методичний 

та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття 

освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

У вищій освіті державні компоненти визначають структуру переліку 

напрямків і спеціальностей, за якими здійснюється освіта; професійна підго-

товка фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Галузевий 

компонент Державних стандартів освіти базується на державному компоненті, 

включає до свого складу освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ) і 

освітньо-професійну програму (ОПП). 

Зміст навчання визначається освітньо-професійними пограмами підго-

товки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою певних освітньо-

кваліфікаційних рівнів, структурно-логічною схемою підготовки, програмами 

навчальних дисциплін, іншими нормативними документами та навчально-

методичною літературою. 

Згіднo з OКX  дo пepeліку умінь  тa зaдaч діяльнocті мaйбутньoгo фaxівця 

нaпpяму підгoтoвки  6.100102  ―Пpoцecи, мaшини тa oблaднaння aгpoпpoмиcлo-

вoгo виpoбництвa ‖ віднeceнo:  

1) Кopиcтуючиcь нopмaтивнo-тexнічнoю дoкумeнтaцією, пpилaдaми, 
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oблaднaнням,    пpиcтpoями   тa інcтpумeнтoм: 

-   кoмплeктувaти   і   гoтувaти   дo   poбoти   мaшиннo-тpaктopні aгpeгaти 

-   peгулювaти мaшини і oблaднaння нa зaдaний peжим poбoти 

- викoнувaти мoнтaж нoвoгo oблaднaння і мaшин, йoгo oбкaтку і 

випpoбувaння,     кopиcтуючиcь нopмaтивнo-тexнічнoю дoкумeнтaцією 

-  викoнувaти діaгнocтичні  oпepaції пo  визнaчeнню тexнічнoгo cтaну 

мaшин і мexaнізмів. 

2) Викopиcтoвуючи нopмaтивну, плaнoву, звітну тa oблікoву дoкумeн-

тацію, кoмп’ютepну тexніку, мeтoди тa інcтpумeнтapії aнaлітичнoї poбoти 

пpoвoдити aнaліз і oцінку: 

-  opгaнізaції тa якocті тexнічнoгo oбcлугoвувaння, peмoнту тa збepігaння 

cільcькoгocпoдapcькoї тexніки; 

- нaдійнocті і тexнічнoї гoтoвнocті мaшинo-тpaктopнoгo пapку; 

- eкoнoмічниx пoкaзників poбoти мaшин; 

-  викopиcтaння мaшиннo-тpaктopнoгo пapку (МТП). 

Oзнaчeні уміння мoжнa cфopмувaти лишe під чac вивчeння диcципліни 

«Eкcплуaтaція мaшин тa oблaднaння». 

Дocить cуттєвe знaчeння для пoкpaщaння нaвчaльнoгo пpoцecу тa 

підвищeння йoгo eфeктивнocті мaє відбіp і cтpуктуpувaння зміcту нaвчaльнoгo 

мaтepіaлу. Нa відбіp зміcту нaвчaння впливaє бeзліч чинників, ocнoвними з 

якиx є: cуcпільнe виpoбництво, нaукoвo-тexнічний,  мoтиви, пoтpeби і ціннocті 

cтудeнтів і виклaдaчів; мeтoди і фopми нaвчaння. 

Під чac відбopу нaвчaльнoгo мaтepіaлу cлід викopиcтoвувaти тaкі 

зaгaльні пpинципи: нaукoвocті зміcту; дocтупнocті зміcту; ціліcнocті тa 

cиcтeмнocті відбopу інфopмaції; гумaнізaції зміcту; пpoфecійнoї cпpямoвaнocті 

зміcту нaвчaльнoгo мaтepіaлу. 

Одним з найсуттєвіших, на даний час, підходом до структурування 

змісту навчального матеріалу дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» 

майбутнім технікам-механікам є знижeння cтупeня тpуднocті самого нaвчaль-

нoгo мaтepіaлу дo дocтупнoгo для cтудeнтів pівня. Відбиpaючи нaйбільш 
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дoцільні мeтoди нaвчaння, виклaдaч, пepш зa вce, вpaxoвує cклaдніcть 

нaвчaльнoгo мaтepіaлу тa дидaктичні цілі, щo мoжуть мaти pізний xapaктep: 

oвoлoдіння cтудeнтaми нoвими знaннями; ocмиcлeння і зaкpіплeння 

нaвчaльнoгo мaтepіaлу; фopмувaння у cтудeнтів пpaктичниx умінь і нaвичoк; 

зacтocoвувaння знaнь, умінь тa нaвичoк у нecтaндapтниx cитуaціяx, poзвитoк 

пpoдуктивнoї нaвчaльнo-пізнaвaльнoї діяльнocті.  

Вaжливим під чac підгoтoвки виклaдaчa дo зaняття є відбіp зміcту тех.ніч-

ниx знaнь. Oб'єктaми тexнічнoгo знaння у куpcі "Eкcплуaтaція мaшин тa oблад-

нaння" є тexнікa, тexнoлoгія, мaтepіaли, a пpeдмeтoм - дocліджeння зв'язку будо-

ви і функціoнувaння oб'єктa нa ocнoві aнaлізу пpoцecів, щo пpoxoдять у ньoму. 

Так як у  зміcті нaвчaльнoгo куpcу "Eкcплуaтaція мaшин тa oблaднaння" 

пepeдбaчeнo вивчeння pізниx видів мaшин, aгpeгaтів і тexнoлoгічниx кoмплек-

cів, пpизнaчeниx для ocнoвнoгo тa пepeдпocівнoгo oбpoбітку гpунту; cівби; 

пpигoтувaння, нaвaнтaжeння і внeceння дoбpив; xімічнoгo зaxиcту pocлин; зби-

paння, пepepoбки тoщo. Їх pізнoмaнітнe кoнcтpуювaння тa функціoнувaння і 

дeтepмінує cклaдніcть вивчeння. Зoкpeмa, oпaнувaння плуга ПЛН-5-35 і кap-

тoплeзбиpaльнoгo кoмбaйнa КПК-2-01 пoтpeбує pізнoгo чacу. Пpичинa пoлягaє 

в тoму, щo плуг ПЛН-5-35 віднeceнo дo 1 cтупeня cклaднocті, aджe він 

cклaдaєтьcя з пpocтиx poбoчиx opгaнів тa їx дeтaлeй і є лeгкoдocтупним для 

oгляду. Нa відміну від ньoгo кapтoплeзбиpaльний кoмбaйн КПК-2-01 мaє дужe 

бaгaтo дoдaткoвиx пpиcтpoїв і мexaнізмів, які є cклaдними, вaжкoдocтупними 

для oгляду, викoнують більшe oднієї функції тoщo. Вce цe вкaзує нa дoцільніcть 

вpaxувaння oб'єктивниx дидaктичниx умoв poзвитку нaвчaльнo-пізнaвaльнoї 

діяльнocті cтудeнтів під чac вивчeння ними oб’єктів техніки. 

Використання зазначеної методики дозволить прогнозувати рівень 

навчально-пізнавальної діяльності студентів і надасть можливість передбачити 

для майбутніх фахівців труднощі під час вивчення курсу «Експлуатація машин 

та обладнання», а також визначити необхідні вміння і навички для опанування  

певного навчального матеріалу. 
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Solar batteries convert solar energy into electricity. This simple, at first glance, 

algorithm becomes possible through the mediation of an important mineral - silicon. 

Silicon is one of the most widespread land elements, which means that its extraction and 

reserves have a very beneficial effect on the cost of solar cells. The main advantage of 

solar energy is environmental cleanliness. Absence of any harmful emissions, radiation, 

waste. Such a source is extremely reliable. However, there is also a minus - non-

permanent nature. The gloomy weather greatly reduces generation opportunities, so 

most of the solar system works in parallel with traditional sources of electricity. 

What batteries do you have? Monocrystalline, polycrystalline or thin-film solar 

cells. 

Comparative characteristics of solar cells. 

Monocrystalline batteries have a uniform color, which is an indication that the 

output crystal consists of one grain. Another external sign is rounded corners. 

 The polycrystalline elements have a square shape, a heterogeneous structure, 

which is conditioned by different sizes and shapes of crystals, as well as the presence 

of impurities. 

 Thin-film solar panels consist of thin layers of silicon. Silicon is sprayed on 

foil or glass under vacuum conditions. These batteries may differ in material from 

layers that are formed from: cadmium telluride, amorphous silicon, organic matter, as 

well as indium, selenide or gallium. 
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 Efficiency of transformation of solar energy. This distinction is key. 

Monocrystalline elements have the highest performance rate, which is at 23%. 

This is achieved due to the high degree of silicon purification. 

 Polycrystalline counterparts boast only 18% efficiency. Significant decrease 

occurs due to the secondary raw materials used in the production of polycrystals. 

Contaminants of carbon, oxygen and other elements reduce the working space of the 

battery. 

Thin film models show an efficiency of 13%. Limits are related to the physical 

dimensions of the panels. 

Thin-film solar cell. Advantages: 

• Low cost of production in relation to mono- and polycrystal modules. Low 

cost - low cost for the end user. 

• Pleasant aesthetics formed by the uniformity of silicon spraying. 

• Resistance to heating. At high temperatures, film batteries retain their original 

performance, so they can be called stable and versatile - suitable for different 

climates. 

Disadvantages: 

• Requires more space for installation 

• Surface area. You need to install more batteries to reach the planned capacity 

of the power plant. • Additional costs. It is important to note that the content of the 

power plant of thin-film elements is not only the cost of their acquisition, but also the 

costs associated with the purchase of supporting structures, cables and other 

consumables. 

• Low operating life. 

  So, it may seem that the choice is rather difficult, but do not worry about it. 

To determine its loyalty, you just need to contact our consultant and share your 

project. It is necessary to specify: the purpose of the installation, the rated power, the 

conditions in which the power plant will be located. After that, we will be able to 

give you the ultimate rational choice board. 
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Відновлення деталей і з’єднань - найважливіше завдання ремонтного 

виробництва. Організація відновлення деталей дозволяє заощадити значну 

кількість дефіцитних матеріалів, в 2...3 рази продовжити термін служби 

деталей, зменшити випуск товарних запасних частин на заводах-виробниках і 

знизити собівартість ремонту машин і встаткування [1, с.9]. 

Працездатність і ресурс відновлених деталей становить у середньому 

60...80% від нових. Проте, у цей час відомі технологічні методи, за допомогою 

яких можна повністю відновити початковий ресурс деталей або навіть 

збільшити його. Разом з тим, існують технології, які хоч і мають ряд переваг, 

але через свої недоліки обмежується їхнє широке впровадження в ремонтне 

виробництво. Незважаючи на це, комбінація деяких методів відновлення 

деталей дозволяє досягти бажаних результатів. 

Останнім часом у ремонтному виробництві  знаходять усе більше засто-

сування нові технології ремонту деталей і встаткування за допомогою 

металополімерних матеріалів (МПМ), які мають наступні властивості [2, с.34]:  

- гарною адгезією з металом;  

- близькими до металу деформаційними характеристиками; 
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-  незначною зміною властивостей зі зміною температури; 

- мінімальною усадкою при твердінні; 

-  стійкістю до впливу зовнішніх факторів; 

- мінімальною підготовкою поверхні; 

-  тривалим строком експлуатації без зміни механічних властивостей; 

- екологічною безпекою. 

Але для досягнення гарної адгезії пластику з поверхнею оброблюваного ви-

робу необхідно створити відповідну (необхідну) шорсткість поверхні виробу, яка 

створюється спеціальним зачищенням з використанням абразивного кола, проточ-

ки, фрезерування і т.п. Слід зазначити, що повторне використання даного методу 

поступово зменшує розміри самої деталі. Для компенсації цього недоліку перед 

нанесенням МПМ пропонуємо використовувати  електроерозійне легування (ЕЕЛ). 

При використанні ЕЕЛ матеріал анода (легуючий матеріал) може 

утворювати на поверхні катода (легована поверхня) надзвичайно міцно зчепле-

ний з поверхнею шар покриття й відсутня границя розділу між нанесеним мате-

ріалом і металом основи, тобто відбувається дифузія елементів анода в катод. 

Разом з тим, основним недоліком ЭЭЛ є збільшення шорсткості поверхні 

виробів після обробки, що у свою чергу позитивно буде впливати на якість 

зчеплення  шару МПМ із оброблюваним виробом.  

У цьому випадку окремо взяті методи відновлення деталей (ЕЕЛ і 

нанесення МПМ) ні в якій мірі не знижують переваги один одного, а 

доповнюють їх і усувають недоліки властиві кожної окремо.  

 Потрапляння полімерного матеріалу в западини й мікронерівності 

відновлюваної деталі виключає ймовірність утворення корозії в цих западинах, 

не заповнених полімерним матеріалом. 

Зносостійкість, надійність і довговічність відновлених деталей вище, чим 

при відновленні, з використанням окремо взятих технологій. 

Таким чином, реалізація даної інтегрованої технології дозволить поліп-

шити якість відновлення деталей металополімерними матеріалами й відновити 

деталь із мінімальним впливом на механічні властивості матеріалу деталі. 
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В сучасній енергетиці спостерігається тенденція до переведення котелень 

на спалювання низькосортних видів палива. Існує багато різновидів низько-

сортних енергетичних палив. До них належать високозольне або високовологе 

вугілля, солоне вугілля, горючі сланці, торф, горюча частина міських відходів, 

відходи виробництв (деревообробної, целюлозно-паперової промисловості), 

сільськогосподарські відходи (солома, лушпиння, стебла соняшника, а також 

пелети з них, тощо), шлами і проміжні продукти збагачення кам’яного вугілля, 

призначені для технологічного споживання. Загальною ознакою низькосортних 

енергетичних палив є низька теплота згорання, яка переважно не перевищує  

р

нQ =10…15 МДж/кг [1, 2]. Така низька теплота згорання палив цієї категорії 

визначається насамперед високим вмістом в них баласту: золи і вологи. 
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З огляду на складну економічну ситуацію в державі і енергетичну кризу, 

пов'язану з залежністю енергетичного сектору від імпортних постачальників 

палива, все більше актуальним є ширше використання для виробництва енергії 

низькосортних видів палива, зокрема біомаси. 

Мета роботи – числові дослідження показників роботи  парогенератора Е 

- 1- 9 при спалюванні пелет з соломи. 

Для розрахунку парогенератора розроблено математичну модель, яку 

реалізовано в MSExcel. При створенні математичної моделі використано реко-

мендації наведені в [3, 4]. Математична модель теплового та аеродинамікного 

розрахунку котла  складається з 4 модулів: модуль розрахунків об’ємів продук-

тів згорання, модуль розрахунків теплообміну в топці, модуль розрахунків 

теплообміну в конвективному пучку, модуль розрахунків теплообміну в 

чавунному економайзері. 

В роботі досліджено вплив коефіцієнту надлишку повітря на показники 

роботи котла. В розрахунках прийнято, що втрати теплоти від хімічної 

неповноти згорання складають 0,5 %, з механічним недопалюванням 1 %, 

втрати теплоти в навколишнє середовище 3%. Паровидатність котла 1 т/год,  

частка продувки 2 %, температура холодного повітря 30 °С. За парогенератором 

планується також встановити чавунний економайзер.  

На рисунку 1 наведено зміну адіабатної температури в топці та темпера-

тури газів на виході з топки при різних коефіцієнтах надлишку повітря.  

Адіабатна температура при збільшенні коефіцієнта надлишку повітря при 

спалюванні пелет соломи зменшується з 1600 °С (при коефіцієнтові надлишку 

повітря α=1,3) до 1200 °С (при коефіцієнтові надлишку повітря α=1,9). 

Спостерігається також зменшення температури газів на виході з топки з 1000 

°С  до 870 °С. 

При збільшенні коефіцієнта надлишку повітря α відбувається зменшення 

коефіцієнта корисної дії.  При зміні α з 1,3 до 1,9, коефіцієнт корисної дії 

зменшується з 88 до 84 %. 
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Рисунок 1 – Зміна адіабатної температури в топці та температури газів на 

виході з топки  при різних коефіцієнтах надлишку повітря 

 

На рисунку 2 наведено залежність зміни ККД котла для різних 

коефіцієнтів надлишку повітря. 

 

Рисунок 2 – Зміна коефіцієнта корисної дії парогенератора при 

спалюванні пелет соломи з різними коефіцієнтами надлишку повітря 

 

Нами проведено порівняльну оцінку викидів шкідливих речовин в разі 

спалювання в парогенераторі відходів деревини та пелет соломи. В розрахунках 
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прийнято, що котел працює протягом опалювального періоду 189 діб. 

Розрахунки проведено з врахуванням ККД характерного для котлоагрегатів в 

разі спалювання того чи іншого палива. На рис. 3 показано очікувані викиди 

вуглекислого газу та водяної пари в разі спалювання щепи деревини і соломи. 

Як  показали розрахунки очікувані викиди парникових газів під час спалювання 

деревини дещо більші, ніж для соломи. Викиди вуглекислого газу в разі 

спалювання пелет соломи менші на 122 т/опалювальний сезон, а викиди 

водяної пари на 29 тон. Це пов'язано з тим, що відходи деревини (взяті для 

розрахунків) мають високу вологість і меншу, ніж в пелет соломи, теплоту 

згорання. Це призводить до більшої кількості спаленого палива, а, отже і до 

збільшення викидів. Слід зазначити, що до складу соломи входить сірка та зола, 

тому окрім викидів парникових газів, в навколишнє середовище будуть 

викидатись оксиди сірки у кількості 2,09 тон та зола у кількості 16 тон. 

 

Рисунок 3 – Викиди парникових газів: 1 – викиди вуглекислого газу; 2 – 

викиди водяної пари 

ВИСНОВКИ 

В роботі проведено числові дослідження показників роботи паро-

генератора Е-1-9 при спалюванні пелет соломи. Досліджено вплив коефіцієнта 

Викиди парникових газів, т/рік 

Деревина 

Пелети 

соломи 
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надлишку повітря на адіабатну температуру та температуру димових газів на 

виході з топки. Адіабатна температура при збільшенні коефіцієнта надлишку 

повітря при спалюванні пелет соломи зменшується з 1600 °С (при коефіцієнтові 

надлишку повітря α=1,3) до 1200 °С (при коефіцієнтові надлишку повітря 

α=1,9). Спостерігається також зменшення температури газів на виході з топки з 

1000 °С  до 870 °С. При збільшенні коефіцієнта надлишку повітря α 

відбувається зменшення коефіцієнта корисної дії.  При зміні α з 1,3 до 1,9, 

коефіцієнт корисної дії зменшується з 88 до 84 %. Порівняно викиди 

парникових газів в разі спалювання в парогенераторі відходів деревини та пелет 

соломи. Як  показали розрахунки очікувані викиди парникових газів під час 

спалювання деревини дещо більші, ніж для соломи. Викиди вуглекислого газу в 

разі спалювання пелет соломи менші на 122 т/опалювальний сезон, а викиди 

водяної пари на 29 тон. Це пов'язано з тим, що відходи деревини (взяті для 

розрахунків) мають високу вологість і меншу, ніж в пелет соломи, теплоту 

згорання. Це призводить до більшої кількості спаленого палива, а, отже і до 

збільшення викидів. 

Література: 

1. Боднар Л. А.  Екологічні аспекти виробництва енергії з низькосортних 
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праці Вінницького національного технічного університету. – 2012. – № 4.  
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Композиционные (композитные) материалы (KM) - конструкционные 

(металлические и неметаллические) материалы, в которых имеются 

усиливающие элементы в виде нитей, волокон или хлопьев более прочного 

материала. Комбинируя объемное содержание компонентов, можно получать 

КМ с требуемыми значениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, 

абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми 

магнитными, диэлектрическими, радиопоглощающими и другими специаль-

ными свойствами. Примером композитного материала является железобетон, 

т.е. бетон, обволакивающий стальную арматуру Связь между компонентами в 

композитах на металлической основе обеспечивается адгезией. 

Тончайшие волокна обладают высокими механическими свойствами (см. 

таблицу ниже). Свойства волокон зависят от исходного сырья и его обработки. 

Адгезия между матрицей и упрочнителями должна быть удовлетворительной. 

Сварку композитных материалов можно производить наиболее 

популярным методом для соединения полимерных материалов – сваркой 

горячим воздухом (t = 260 – 270 °С) с применением сварочной проволоки 

(припоя). При помощи сварочных аппаратов внутренний слой композита и 

сварочная проволока нагреваются и прочно соединяются. Решающими 

факторами качественного соединения являются: необходимая подготовка 
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свариваемых поверхностей, качество сварочной проволоки, горячий воздух без 

посторонних примесей, необходимые температура и давление прижима, 

скорость сварочного процесса.  

Наиболее удобной техникой сварки горячим воздухом является метод 

ускоренной сварки с использованием специального протягивающего проволоку 

приспособления – волоки. Этот метод обеспечивает равномерный нагрев 

поверхностей, необходимый для прочного сцепления, прижим и высокую 

производительность операции.  

Для достижения оптимального качества соединения перед работой 

свариваемые торцы композита должны быть скошены. Угол скоса зависит от 

профиля и ширины проволоки. После того как кромки подготовлены таким 

образом, сварку необходимо произвести в течение 24 часов. Это требование 

обусловлено возможной реакцией наполнителя с кислородом, которая может 

затруднить сварку или снизить прочностные качества сварного шва.  

Для соединения композитных панелей с полиэтиленовым наполнителем 

рекомендуется использовать мягкий полиэтиленовый припой, поверхность 

которого перед сваркой зашкуривается.  

После сварки на поверхности соединения образуется сварной наплыв. Его 

удаление производится с помощью фасонного ножа после полного остывания 

шва. Лезвие ножа при этой операции необходимо держать с максимальным 

наклоном к поверхности сваренных деталей.  

Существуют композиты, внутренний слой которых представляет собой не 

сплошной наполнитель,  а профилированный полимерный (ПЭ) тонкий лист с 

воздушными продольными секциями. Такие материалы из-за незначительной 

контактной поверхности не могут подвергаться склеиванию встык и сварке.  

Сварка горячим воздухом 

При помощи промышленных фенов пластмассовый наполнитель панели 

DIBOND и пластмассовая проволока нагреваются и свариваются. Решающим 

для хорошего качества сварки являются: 

•  Хорошо подготовленные сварочные кромки - полиэтиленовый напол-
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нитель панели на воздухе очень быстро оксидируется, необходимо проивести 

сварку в пределах 24 часов после зачистки шва/фрезеровки канавки. 

•  Качество электрода - использовать необходимо следующие качествен-

ные электроды: полиэтилен, мягкий, тип: 1800-h черного цвета, диаметр 3-4 мм. 

Непосредственно перед сваркой удалить внешний слой (оксидную пленку) 

электрода наждачной бумагой. Конец электрода скосить под 45° 

•  Чистый горячий воздух 265 °С.±5 °С. Температура должна плавно 

регулироваться, обрабатываемый материал держать на расстоянии 5 мм от 

выхода форсунки и измерять температуру ртутным термометром или 

биметаллическим измерительным прибором. 

____________________________________________________________________ 
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The thermal curtain is designed to create a certain protective barrier in the 

doorway, which does not allow the air masses to enter, and this is the cause of 

unpleasant temperature jumps. It must be remembered that the air-thermal curtain is a 

fan that can be mounted on the top of the doorway (horizontal curtain) or on the side 

(vertical) - from these two differences will depend on what kind of curtain you need, 

but about it later. It should also be noted that heat sinks are able not only to regulate 

the climate in the premises and promote heating, but also to protect people from all 

sorts of pollutants and insects. 

The principle of operation of the heat curtain 

Thermal curtain: application, operating principle, model price The thermal 
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curtain has a fairly simple working principle. Thanks to the operation of the fan, 

which is located inside the device, the air is taken out of the room. The air passes 

through the heat curtain through the perforated wall in the body. The next step is to 

heat the air mass in a special compartment by means of an electric / water heater. The 

curtain then blows the mass through a nozzle with a powerful stream, and, thus, the 

air enters back into the room. A strong jet of air, which is directed across the entire 

height of the doorway, overlays it completely, and creates a so-called air curtain that 

is invisible to the human eye and prevents drafts penetrating inside. 

It should be noted that from the principle of the design of the turbine (it is 

responsible for the air flow created by these or other characteristics) depends on how 

the heat curtain works. For jets to be uniform, you need a single turbine with an 

engine on the end, which will run across the device plane. 

It is worth remembering that manufacturers often save on this detail. It means 

that they do not want to spend big money on the production of a turbine, whose 

length exceeds 80 cm. To curse, manufacturers place the engine in the center of the 

thermal curtain, and small turbines are fastened on the sides. Such tricks are fraught 

with the fact that a device designed for protection will not perform its original 

functions. Moreover, it can prematurely fail because of the uneven flow of those 

elements that are responsible for heating. That is why, experts recommend to pay 

attention to the quality of equipment manufacturing, not to choose the cheapest 

models, and be sure to take into account the brand when choosing a heat curtain. 

There are two types of these devices - with the heating of air and without this 

function. The air curtain without heating operates on the principle of taking air from 

the room and returning it around the perimeter of the door with a powerful flow. 

Thus, the air is not heated, but the created barrier does not allow to penetrate harmful 

elements through the door, and also does not allow to change the temperature in the 

room. This installation is suitable for warehouses and similar premises, where it is 

important to control the balance not only at the entrance to the building, but also 

when it is necessary to observe different parameters for several rooms. The heated air 

curtain has the same purpose, but in addition it will serve as an additional source of 
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heating / cooling air. Or, for example, a warm hearth for home will treat you with 

warmth after being in the cold. 

It should be noted that the air curtains are also divided into such categories as 

electric and water. 

1. In electrical devices, as heating elements, tubes are used - tubular electric 

heaters. They are selected taking into account a certain length, power and the required 

speed of blowing. Note: Inside these metal tubes, heaters are most often placed in the 

form of a spiral, and on top they are covered with protected glass ceramics. 

2. In the water heat curtains, the heater is ordinary hot water, which simply 

feeds through the pipes (small connectors) into the heat exchanger. It should be noted 

that such devices are considered more economical than electric. 

The thermal curtain is horizontal and vertical 

Aerial and thermal veils can be classified according to the principle of their 

installation - that is, divided into embedded, vertical and suspended horizontal. The 

first of them is constructed of two elements - a module and a special decorative lattice. 

In this case, the flow regulator is necessarily hiding behind the suspended ceiling. 

Outside, only the lattice remains visible, which serves as a hole for air passage. 

Horizontal thermal curtains are necessarily fastened to threaded struts to 

durable ceiling constructions. However, they can be located directly on the wall 

(namely, above the door), fixed with the help of brackets. 

As already mentioned, the fittings should be positioned as close as possible to 

the openings to provide complete protection against the penetration of air masses, dirt 

and insects. 

Let's summarize. 

Thus, the purpose of the heat curtain is to create the most comfortable 

conditions for the work process - to maintain the desired temperature in the room, to 

protect employees from frequent diseases and to prevent the penetration of irritating 

mosquitoes, flies and other pests. In addition, those who have warehouses will need 

such an indispensable device to control and control different temperature regimes in 

each of the compartments. 
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When you come to the decision that you need to buy a thermal curtain, it is 

important to understand at this moment, what kind of equipment requires screw-

picking, and then the correct installation. At the first stage it seems that everything is 

simple - you need to measure the width of the door and choose a curtain of the same 

length. But in fact, you need to take into account all the gaps, correctly determine 

which type of air curtain will suit you, perform the calculation of power, as well as 

take into account the current / future system of ventilation, heating, air conditioning. 

In this case it is necessary to come up with a full measure of seriousness. After all, 

the correct selection will allow you to operate the system with the desired effect all 

year round. 

Література: 
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1 Теоретичні відомості 

1.1 Основні положення про регулювання напруги трансформатора  

Для нормальної роботи споживача необхідно підтримувати необхідний 

рівень напругу на шинах підстанцій. В електричній мережі, одним з основних 

способів підтримки напруги є зміна коефіцієнту трансформації трансформатора.  

 Коефіцієнт трансформації – це відношення первинної до вторинної 

напруги трансформатора.  
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де, w1, w2 – число витків первинної та вторинної обмоток трансформатора.  

 1.2 Регулювання під навантаженням (РПН) дозволяє змінювати кількість 

витків  трансформатора тим самим, змінювати коефіцієнт трансформації без 

розриву ланцюга. Система РПН передбачає регулювання напруги у різних 

межах, в залежності від потужності та напруги трансформатора регулювання 

здійснюється в межах  (від 10до 16 %)  приблизно по 1,5 %. 

 Регулювання проводиться на стороні високої напруги (ВН) так як, там 

менший навантажувальний струм.  

Перехід с одного відгалуження на інше, виконується, так щоб не 

розривати навантажувальний струм, та не замикати закоротко витки  обмотки. 

Це досягається в спеціальних перемикаючих пристроях з реакторами або 

резисторами.  

 2 Результати дослідження 

 2.1 Для дослідження розглядається найпростіша схема (Рисунок 1 а), яка 

включає систему та трансформатор з РПН  з наступними вихідними даними 

Рисунок 1 – Досліджуєма схема (а), схема заміщення (б) 



55 
 

 2.1.1 Параметри живлячої системи: 

 к.с.макс 5,3 кАІ   − струм КЗ системи в максимальному режимі; 

 к.с.мін 3,5 кАІ   − струм КЗ системи в мінімальному режимі; 

 с 115кВU  − середня номінальна напруга системи. 

 2.1.2 Характеристики трансформатора 

 Тип ТДН – 16000/110; 

 Схема та група з’єднання обмоток 
0
/ 11Y   ; 

 ном 16 МВАS   – номінальна потужність трансформатора; 

 номВН 115кВU   – номінальна напруга сторони ВН; 

 номНН 11кВU   – номінальна напруга сторони НН; 

 10,5 %кu   - напруга КЗ, яка відповідає середньому положенню РПН; 

 .мин 10 %кu   - напруга КЗ трансформатора, яка відповідає нижньому 

положенню РПН (регулювання в сторону зниження напруги заблоковано); 

 .макс. 11 %кu   - напруга КЗ трансформатора, яка відповідає верхньому 

положенню РПН (регулювання в сторону підвищення напруги заблоковано); 

 2.1.3 Система регулювання напруги; 

 РПН в нейтралі ВН трансформатора; 

 п=19 – кількість ступенів регулювання; 

 1,78 %U   - ступінь регулювання напруги. 

 2.2 Розрахунок параметрів схеми заміщення 

 2.2.1 В якості базисної приймається напруга ВН трансформатора; 

 2.2.2 Коефіцієнт трансформації визначається, як відношення ступені на 

якій відбулося КЗ до іншої. 

11

115
ТК  ; 

2.2.2 Система вводиться в схему заміщення двома елементами: ЕРС та 

опір системи (Рисунок 1 б) ЕРС системи визначається за формулою 

с , кВ
3

Т

сU
Е К                             (1) 
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За формулою (1) 

с

115 11
6,35 кВ

1153
Е     

Опір системи розраховується за формулою 

2с.ном , Ом
3

Т

с

с

U
х К

І



    (2) 

За формулою (2) опір системи в максимальному і мінімальному режимах 

дорівнює 

2

.

115 11
0,11 Ом

1153 5,3
с максх

 
   

  
 

2

.

115 11
0,17 Ом

1153 3,5
с минх

 
   

  
 

 Трансформатор в схему заміщення вводиться лише реактивним опорм, 

так, як активне значно менше і ним можна знехтувати.  

Опір трансформатора визначається за формулою 

2
номНН

тр

ном

, Ом,
100

к
Uu

х
S

       (3) 

За формулою (3) 

2

тр

10,5 11
0,79 Ом

100 16
х     

Тоді струм трифазного КЗ для максимального і мінімального режимів 

можна визначити за формулою 

(3) с

с тр

, кАк

Е
І

х х



       (4) 

За формулою (3) струм трифазного КЗ для максимального режиму 

(3)
к.макс

6,35
6,97 кА

0,11 0,79
І  


 

(3)
к.мин

6,35
6,61 кА

0,17 0,79
І  
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2.3 Розрахунок струмів КЗ з урахуванням положення РПН 

2.3.1 Максимальна напруга сторони ВН можна розрахувати за формулою 

 
макс.тр ном.тр

1
1

2

п
U U U

 
    

 
, кВ               (5) 

За формулою (5) 

 
макс.тр

19 1 1,78
115 1 133,4 кВ

2 100
U

 
     

 
 

Оскільки в ПУЕ вказано, що для електричних мереж класу 110 кВ, 

максимальна напруга не повинна перевищувати 126 кВ, то приймаємо 

макс.тр 126U   кВ 

2.3.2 Мінімальна напруга сторони ВН знаходиться за формулою 

 
мин.тр ном.тр

1
1

2

п
U U U

 
    

 
, кВ                               (6) 

За формулою (6) мінімальна напруга ВН становить 

 
мин.тр

19 1 1,78
115 1 96,6

2 100
U

 
     

 
, кВ 

2.3.3 Опір трансформатора на максимальному відгалужені визначається 

за формулою 

11

126
ТК   

 
2

2макс.тр.
тр.макс т

ном

, Ом,
100

к макс
Uu

х К
S

                                (7) 

За формулою (7) опір трансформатора на максимальному відгалужені 

22

тр.макс

11 126 11
0,83

100 16 126
х

 
    

 
 Ом 

2.3.4 Опір трансформатора на мінімальному відгалужені визначається за 

формулою 

11

96,6
ТК   
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2

2мин.трк.мин
тр.мин т

ном

, Ом,
100

Uu
х К

S
                               (8) 

За формулою (8) опір трансформатора на мінімальному відгалужені 

22

тр.мин

10 96,6 11
0,75 Ом,

100 16 96,6
х

 
    

 
 

Струм трифазного короткого замикання в максимальному режимі 

визначається за формулою 

(3) с
.макс

с.макс тр.мин

, кАк

Е
І

х х



                                     (9) 

За формулою (9) 

(3)
.макс

6,35
7,38 кА

0,11 0,75
кІ  


 

Струм трифазного короткого замикання в мінімальному режимі 

визначається за формулою 

(3) с
.мин

с.мин тр.макс

, кАк

Е
І

х х



                                     (10) 

За формулою (10) 

(3)
.мин

6,35
6,35 кА

0,17 0,83
кІ  


 

Відносна похибка максимального режиму 

7,38 6,97
100% 5,56%

7,38
І


     

Відносна похибка мінімального режиму 

6,61 6,35
100% 3,93%

6,61
І


     

Висновок  

У ході розрахунків було виявлено, що положення пристрою РПН 

силового трансформатора, збільшує або зменшує номінальну напругу на 

стороні ВН, тим самим збільшуючи або зменшуючи ЕРС системи, яка в свою 

чергу прямопропорційно змінює струм трифазного КЗ. Для максимального 
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режиму різниця становить 5,56%, що більше ніж допустима похибка інженер-

них розрахунків, тому положення пристрою РПН, слід обов’язково враховувати 

під час розрахунків струмів КЗ. 
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The first attempts by people to consciously streamline water supply in civilized 

zones relate to the fifth millennium BC. In ancient, culturally developed countries, for 

example, in Egypt, Babylon and China, which had large areas with a pronounced dry 

climate, irrigation of the areas used for agriculture was a  top priority element of life. 

The first large communities of people in settlements and cities inevitably faced with 

the problem of drinking water supply and the need for water supply in general. Starting 

from this moment we can talk about the beginning of the era of development of pumps. 
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Water-lifting wheel - the oldest known water lifting mechanism. The pressure 

of this device is up to 3-4 m, the maximum feed is 8-10 m
3
/h. A fire pump from 

Alexandria, built approximately 200 years BC, can be viewed in Egyptian writings as 

the first prototype of a piston pump. It's hard to imagine that all elements of the 

classic piston pump have been used in this pump, probably, which created Kttsebius. 

Consequently, pumps are hydraulic machines intended for the transfer of liquids 

(water, sludge, oils, etc.) under pressure. The pump carries out work at the expense of 

the energy received from the engine. Part of this energy is lost to overcome the 

hydraulic and mechanical resistance, the rest of it is spent on creating excess pressure, 

which provides fluid flow from the pump to its place of  consumption [1, с.114]. 

To date, we know a lot of designs of pumps that differ in many parameters. 

Therefore, to date, a large number of classification schemes of pumps is known. The 

most common classification schemes are classification by purpose, classification by 

principle action and classification by structural features. 

Basic pump parameters: 

o Feed (V; Q) is determined by the volume of liquid supplied by the pump 

to the pipeline. 

o Pressure (H) characterizes the excess energy, which is provided 1 kg of 

fluid in the pump. 

o Useful power (Nu) is a power given the pumps to the liquid. 

o The actual power (Na) is the power on the pump shaft. 

o Suction height (h) is the height at which the pump can raise the fluid 

vertically in the suction pipe. 

Gear pump is one of the types of rotary type bulkhead pumps consisting of a 

pair of gear wheels located in a hermetically sealed casing, which has a suction cavity 

and injection, and the working chambers are formed by profiles of the cavities of the 

teeth, hollows on the surface of the case and side covers.  

Gear pumps are produced with gears external engagement (pic. 1, a) and 

internal engagement (pic. 1, b). The most common type of gear pump with gears 

external engagement. 
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The gear pump consists of two gears located in the body. One of the gears is 

driven by an electric motor on the same axis, and the second is rotated from the first 

due to the tight tooth contact. When working, the liquid enters the teeth of the wheels, 

pushes to the walls of the corps and moves from the side of the suction to the side of 

injection. The liquid almost does not flow back due to the dense compression, of the 

teeth. 

The construction of a gear pump 

1 - Geared gear. 

2 - Сorps. 

3 - Top gear. 

4 - Shaft. 

А,В - Suction and injection holes. 

 

1 - Inner gear. 

2 - Moving gear. 

3 - Separator. 

4 - Shaft. 

5 - Сorps. 

А,В - Suction and injection holes. 

Pic.1 [2, с.164] 

Gear pumps are used for the pumping of oil, fuel oil, diesel fuel, hardening 

liquids (for example, bitumen, paraffin or viscose), but without mechanical 

impurities. They are widespread in mechanical engineering, oil and chemical 

industry, communal and agricultural industries, and construction. 

Most commonly used are pumps consisting of a pair of spur gears with the 

same number of teeth of involute profile. In order to increase feed, pumps with three 

or more gears located around the central gear are sometimes used. Multi-stage gear 

pumps are used to increase fluid pressure. The supply at each subsequent level of 

these pumps is less than the supply of the previous one. To remove excess fluid, each 

degree has a bypass valve, adjusted to the appropriate maximum permissible 
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pressure. The maximum pressure developed by these pumps is usually 10 MPa (100a) 

and less rare 20 MPa (200a). 

The operating volume of the pumps varies from 0.2 to 200 cm
3
. For geared 

pumps with external engagement, the working volume can be determined by the 

formula:              

   m – teeth gears clutch module; 

b – gear width; 

z – number of teeth per gear; [3, с.616] 

Advantages of gear pumps: 

 Simplicity of construction;  

 High reliability (compared to axial-piston pumps);  

 Low cost;  

 Ability to work at high speeds (can be connected directly with motor 

shafts); 

Disadvantages of gear pumps: 

 Not regular operating volume ; 

 There are problems with sealing at high pressures; 

 Unequal fluid supply (compared to plate-type pumps); 
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Since most of the energy in the building is lost in the form of heat, then the first 

condition for building an energy-efficient building is to make these losses minimal. 

Currently, there are many ways to reduce the heat loss of the house so that in a 

moderate climate it will not need a heating system. 

It is possible to achieve this with the help of new construction technologies and 

materials with increased thermal insulation properties. This is, for example, ceramic 

porous bricks, heat insulation materials made of foam plastic, porous plaster from a 

mixture of gypsum, lime, cement and water. Recently, walls with transparent thermal 

insulation have become popular, which are well captured by the heat of the sun and 

passed it inside the buildings, as well as new designs of windows with a fairly large 

resistance to heat transfer. To partially reduce heat losses is possible with the help of 

a complex of architectural and compositional measures. This may be the provision of 

rounded-out houses, the separation inside the building of the buffer-thermal zone, the 

protection of the building from the dominant cold winds, planting trees, etc. Thus, 

energy consumption can be reduced by 20-30%. 

Losses of heat in ventilation can also be reduced by the use of artificial lumped 

supply and exhaust systems with heat exchangers or heat pumps. 

A power autonomous home can meet all its energy needs at the expense of 

renewable sources, that is, using the energy of the sun and wind. For the conversion 

of solar radiation into heat heat collectors of different design are used. Their 

efficiency is quite high: up to 60% or more. Place solar collectors on the least shaded 

parts of the house. 
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To compensate for the lack of solar energy can be windy, especially in many 

regions it has a winter high. In some areas, wind resources are so large that they can 

satisfy the needs of the building with excess, selling surpluses to the external 

network. And examples of such energy-supplying houses that export energy already 

exist. 

Technically more difficult task remains until the accumulation of energy. The 

greatest importance and difficulty is the creation of seasonal batteries, which require 

energy conservation for several months to ensure the winter peak of its consumption. 

Today, the most promising way of long-term conservation of energy in the house is 

the accumulation of it in the form of hydrogen, obtained by hydrolysis of water, in 

metal hydride accumulators for further transformation into electric and thermal 

energy. In addition to relatively low cost, the metal hydride batteries are low 

explosive and low volume. 
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