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УДК: 351.746.1 Інформаційні технології 

 

ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КОЛОНОЮ ТЕХНІКИ 

 

Боровик О.В., 

професор кафедри комп’ютерної інженерії  

та системного програмування 

Ніколаєв І.П., 

студент факультету  

програмування та комп’ютерних  

і телекомунікаційних систем 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

Застосування резервів прикордонного відомства, підрозділів швидкого 

реагування, загалом, і прикордонної комендатури швидкого реагування (ПКШР), 

зокрема, передбачає переміщення значної кількості сил і засобів, яке в основному 

здійснюється автомобільною та бронетанковою технікою (технікою). Техніка 

відіграє вирішальну роль у забезпеченні своєчасного прибуття підрозділів у 

визначений район. 

Протягом останніх десятиріч існуючий порядок оцінки стану техніки, 

організації її експлуатації та оцінки ефективності військових перевезень значних 

змін не зазнав. 

Ускладнення обстановки на державному кордоні, особливо в умовах 

проведення операції об’єднаних сил на сході країни, спонукає до підвищення вимог 

щодо терміновості та надійності перевезення резервів, особливо у складних 

дорожніх умовах. Незважаючи на значне оновлення парку техніки перевезення 

здійснюються шляхом застосування як технологічно нових зразків, так і застарілих 

зі значною відмінністю основних тактико-технічних характеристик. Усе це 

обумовлює необхідність комплексного вирішення задач формування раціональ-

ного складу колони техніки та вибору доцільних маршрутів її руху. На даний час 

авторами розв’язані наведені задачі незалежно одна від іншої. Однак ці задачі 

доцільно розглядати в комплексі. Це пояснюється наступним. Складність 
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маршруту, тип дорожнього покриття впливають на вибір типів і марок техніки, 

обраних до складу колони, і навпаки тактико-технічні характеристики обраної 

техніки обмежують її прохідність за певних дорожніх умов. Отже, формування 

складу колони техніки та вибір маршруту руху є базовими заходами організації 

перевезень, які потребують комплексного вирішення. 

Аналіз можливих шляхів відшукання розв’язку комплексної задачі дозволив 

зробити висновок про те, що він пов’язаний із застосуванням механізмів оцінки 

ефективності зазначених перевезень. Це обумовлює необхідність застосування 

такої методики оцінки ефективності перевезень колоною техніки, яка б дозволила 

запропонувати механізми вирішення задачі оптимізації перевезень за рахунок 

комплексного урахування показників, що характеризують окремі вище сформульо-

вані задачі. Питанням обґрунтування показників ефективності перевезень 

приділялася увага в ряді робіт. У більшості з них передбачена оцінка ефективності 

однорідних перевезень, а в якості цільової функції розглядається максимізація 

прибутку від перевезень. 

Головною відмінністю перевезень резервів є те, що до складу колон входить 

не тільки автомобільна, а й бронетанкова техніка, тобто умова однорідності втрачає 

зміст. При цьому, задача перевезення розглядається не з позиції максимізації 

прибутку від перевезень, а з позиції забезпечення виконання поставлених бойових 

завдань, завдань оперативно-службової діяльності, проведення навчань, тренувань 

особового складу та завдань забезпечення діяльності органів охорони державного 

кордону. 

Тому під час оцінки ефективності таких перевезень слід насамперед застосо-

вувати ті показники, які характеризують не лише економічну, а й тактичну (військо-

ву) та технічну складові перевезень. А це, в свою чергу, включає в себе такі складові 

як своєчасність доставки вантажів, цілісність і безпечність їх доставки, а також 

доставки особового складу, технічний стан і готовність техніки до подальшого 

використання, витрати на перевезення тощо. При цьому, з урахуванням положень 

авторських робіт, необхідною для прийняття до уваги є умова своєчасного прибуття 

підрозділу в повному складі у визначний район у повній бойовій готовності.  
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Аналіз існуючих підходів до оцінки ефективності перевезень вказує на те, 

що у запропонованому вигляді жодна з них для вирішення досліджуваної в 

авторській постановці задачі військових перевезень незастосовна. Саме цим 

пояснюється актуальність пошуку відповідної методики. 

Література: 

1. Ачкасова Л.М. Оцінка ефективності процесу перевезення вантажів / 

Л.М. Ачкасова. // Збірник наукових праць «Економіка транспортного 

комплексу». – 2014. – №24. – С. 117-124. 

2. Квитко Х.Д. Эффективность использования грузовых автомобилей / 

Х.Д. Квитко. – М.: Транспорт, 2003. – 174 с. 

3. Математична модель задачі формування складу транспортної колони 

прикордонної комендатури швидкого реагування та її програмно-алгоритмічна 

реалізація / О. В. Боровик, Л. В. Рачок, Л. В. Боровик, В. В. Купельський. // 

Збірник наукових праць військового інституту Київського національного 

університету. – 2017. – №55. – С. 17-30.  

4. Розмічення графа мережі доріг при розв’язуванні задачі вибору 

оптимального маршруту руху колони техніки прикордонної комендатури 

швидкого реагування / О.В. Боровик, В.В. Купельський. // Збірник наукових 

праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2018. – 

№2 (76). – С. 244-255. 

5. Multiple Criteria Evaluation of transportation performance for selected 

agribusiness companies / J. Baran, J. Zak // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 

– 2014. – № 111, pp. 320–329, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.065 

6. Evaluation of various means of transport for urban areas / H. Brunner, M. 

Hirz1, W. Hirschberg, K. Fallast // Energy, Sustainability and Society. – 2014. № 3, 

pp. 1–11. https://doi.org/10.1186/s13705-018-0149-0 

7. The transport performance evaluation system building of logistics enterprises 

/ X. Wang, Y. Chen, L. Zhang // Journal of Industrial Engineering and Management. – 

2013. Vol 6, № 4. https://doi.org/10.1186/s13705-018-0149-0 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.065
https://doi.org/10.1186/s13705-018-0149-0
https://doi.org/10.1186/s13705-018-0149-0
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D. Marchese D., Keisler, J.M., Seager, T. and Linkov, I. // Science Advances. – 2017. 

– №3. – Р. 1–8. https:// DOI: 10.1126/sciadv.1701079 

9. FU J. Evaluating and Improving the Transport Efficiency of Logistics 

Operations / J. FU – Stockholm, 2017. – 61 с. available at: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1083891&dswid=8230 
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J. Zhang, Z. Di // Scientific Reports. – 2016. – Vol 6, № 26377. https://www.natu-

re.com/articles/srep26377, https://doi.org/10.1038/srep26377 

11. Highway Transportation Efficiency Evaluation for Beijing-Tianjin-Hebei 

Region Based on Advanced DEA Model / Z. Li, L. Zhao, Z. Yuan // International 

Review for Spatial Planning and Sustainable Development. – 2016. – № 4, P. 36-44. 

https://doi.org/10.14246/irspsd.4.3_36 

12. Determinants of urban public transport efficiency: case study of the Czech 

Republic / H. Fitzová, M. Matulová, Z. Tomeš // European Transport Research Review. 

– 2018. – №10. https://doi.org/10.1186/s12544-018-0311-y, https://etrr.spring-

eropen.com/articles/10.1186/s12544-018-0311-y  

____________________________________________________________________ 

УДК 681.3:658.56                                                                 Інформаційні технології 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 

НА ПРИКЛАДІ LMS MOODLE 

 

Войченко О.П. 

Науковий співробітник 

Міжнародний науково-навчальний центр  

інформаційних технологій та систем  

НАН та МОН України,  

Київ, Україна 

Останні роки характеризуються бурхливим розвитком технологій 

дистанційного навчання (1). Технології ці не нові, вони розвиваються більше 20 

років. За цей час пройдено шлях від повністю автономних програмних 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1083891&dswid=8230
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1083891&dswid=8230
https://www.nature.com/articles/srep26377
https://www.nature.com/articles/srep26377
https://doi.org/10.1038/srep26377
https://doi.org/10.14246/irspsd.4.3_36
https://doi.org/10.1186/s12544-018-0311-y
https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-018-0311-y
https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-018-0311-y
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комплексів з закритим кодом і внутрішніми форматами навчального контенту, 

який ніким більше не підтримується, до МООС (2), на яких навчаються мільйони 

людей. В процесі вдосконалення і еволюції дистанційного навчання було 

розроблено величезну кількість всіляких рішень і, як наслідок, постало питання 

сумісності різних систем щодо можливостей обміну і повторного використання 

навчального контенту. 

Для вирішення даної проблеми було розроблено ряд міжнародних стандартів, 

найпоширеніші з яких SCORM (3) та IMS QTI (4). Основний сенс стандартизації 

полягав у тому, що навчальний контент, розроблений відповідно до цих 

стандартів в рамках однієї сумісної LMS або засобу розробки, міг бути 

імпортований в іншу сумісну LMS або модифікуватися за допомогою іншого 

сумісного засобу розробки. Якщо подивитися на список LMS, що підтримують 

стандарт SCORM, то він досить широкий. 

Однак, в той час, як всі перераховані системи дозволяють здійснювати імпорт 

навчального контенту в форматі SCORM, з експортом контенту в цьому форматі 

виникають певні проблеми. Зокрема, багато SCORM-сумісних LMS (5) мають 

обмежені або взагалі відсутні засоби для експорту свого контенту в SCORM-

форматі. Отже, в рамках таких систем зовнішній навчальний контент в SCORM-

форматі може використовуватися, в той час як контент, створений засобами 

розробки цих систем частково або повністю не може бути експортований у 

SCORM-формат. 

На сучасному ринку LMS існує серйозна конкуренція, в рамках однієї 

організації можуть послідовно, а в деяких випадках і паралельно використову-

ватися кілька різних LMS і таким чином забезпечення інтерорперабельності 

контенту є важливим завданням. Аналогічно, освітні організації, які генерують 

велику кількість навчального контенту, зацікавлені в його якомога більш 

можливому поширенні, в наслідок чого проблема інтероперабельності для них є 

так само актуальною. 

В Україні на сьогоднішній день найбільш популярною LMS є MOODLE (6). 

Ця LMS має надзвичайно широкий спектр можливостей для створення і 
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використання різних типів навчального контенту. Крім того, MOODLE 

забезпечує підтримку системної інтеграції з зовнішніми сервісами через 

розвинений механізм інкорпорування плагінів від сторонніх розробників. 

Що стосується сумісності з міжнародними стандартами інтероперабельності 

навчального контенту, зокрема, SCORM, то ситуація не така однозначна: 

MOODLE підтримує імпорт зовнішніх SCORM об'єктів, але не дозволяє 

експортувати в цьому форматі навчальний контент, створений внутрішніми 

засобами розробки. При цьому позиція розробників MOODLE така, що 

експортувати конвент з MOODLE в формат SCORM або IMS неможливо з тієї 

причини, що наявний функціонал MOODLE набагато ширший того, що 

підтримується даними стандартами, тобто проблема експорту контенту з 

MOODLE в такі формати в загальному випадку не вирішується. 

Така ситуація може бути проблемою у разі, коли є необхідність створювати 

навчальний контент для MOODLE і при цьому також використовувати його за 

межами системи, в іншій LMS, напр. в ILIAS (7). 

Як вирішення проблеми пропонується підхід по гібридизації процесу 

розробки навчального контенту. Основним моментом даного підходу є спільне 

використання вбудованих і зовнішніх засобів розробки. 

Реалізація даного підходу здійснюється у вигляді послідовності етапів: 

1. Аналіз актуальності використання проектованого навчального контенту за 

межами LMS MOODLE; 

2. Фрагментація контенту на ключові і додаткові фрагменти; 

3. Генерація ключового контенту у вигляді одного або більше SCORM-пакетів за 

допомогою зовнішніх засобів, наприклад пакета eXeLearning; 

4. Створення додаткових фрагментів контенту вбудованими засобами розробки 

в середовищі MOODLE; 

5. Імпорт ключових SCORM-пакетів і їх вбудовування в структуру навчального 

курсу у LMS MOODLE. 

Висновки: запропонований підхід дозволяє ефективно вирішувати проблему 

інтероперабельності навчального контенту в LMS MOODLE, дозволяючи, з 
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одного боку, забезпечити перенесення і повторне використання ключових 

фрагментів в іншій SCORM-сумісній LMS, але при цьому курс, розгорнутий в 

MOODLE, може використовувати потенціал LMS в повній мірі. 
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даними за заздалегідь відомими алгоритмами. Проте в тих випадках, коли 

завдання не піддається формалізації, а вхідні дані неповні, зашумлені або 

суперечливі, застосування традиційних комп’ютерів стає неефективним. 

Альтернативою їм стають спеціалізовані комп’ютери, що реалізовують 

нетрадиційні нейромережеві технології. Штучні нейронні мережі є моделями 

нейронної структури мозку, який здатен сприймати, обробляти, зберігати та 

продукувати інформацію.  

Актуальність даної статті полягає в тому, що адаптивні системи на основі 

штучних нейронних мереж дозволяють з успіхом вирішувати проблеми 

розпізнавання образів, виконання прогнозів, оптимізації, асоціативної пам'яті і 

керування. Сильною стороною цих систем є нестандартний характер обробки 

інформації. Вона кодується і запам’ятовується не в окремих елементах пам’яті, а 

в розподілі зв’язків між нейронами і в їх силі, тому стан кожного окремого 

нейрона визначається станом багатьох інших нейронів, пов’язаних з ним. Втрата 

одного або декількох зв’язків не робить істотного впливу на результат роботи 

системи в цілому, що забезпечує її високу надійність [1]. 

Мета дослідження – систематизувати наукові дані щодо напрямків 

використання нейронних мереж у різноманітних системах обробки й аналізу, 

розпізнавання мови, адаптивному передбаченні тощо. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

З появою сучасної електроніки, почались перші спроби апаратного 

відтворення процесу мислення людини. Перший крок був зроблений у 1943 році з 

виходом статті нейрофізіолога Уоррена Маккалоха та математика Уолтера Піттса 

про роботу штучних нейронів і представлення моделі нейронної мережі на електрич-

них схемах. Паралельно з прогресом в нейроанатомії і нейрофізіології психологами 

було створено моделі людського навчання. У 1950-ті – 1960-ті роки група дослід-

ників, об’єднавши ці біологічні та психофізіологічні підходи, створила перші штучні 

нейронні мережі за керівництва Натаніеля Рочестера [2, c.54]. 

Штучні нейромережі конструюються з базового блоку - штучного нейрону. 

Іншою властивістю нейромереж є величезна кількість зв'язків, які пов'язують 
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окремі нейрони. Об'єднуючись у мережі, штучні нейрони утворюють систему 

обробки інформації, яка забезпечує ефективну адаптацію моделі до постійних 

змін з боку зовнішнього середовища. В процесі функціонування мережі 

відбувається перетворення вхідного вектора сигналів у вихідний. Конкретний 

вид перетворення визначається архітектурою нейромережі, характеристиками 

нейронних елементів, засобами керування та синхронізації інформаційних 

потоків між нейронами. 

Працює штучна нейронна мережа наступним чином: на входи нейронів 

надходять сигнали, які сумуються. При цьому враховується синаптична маса, 

тобто значимість кожного з входів. Далі, вхідні сигнали одних нейронів 

надходять на входи інших нейронів. Маса кожного такого зв’язку може бути 

позитивною( збуджуючі зв’язки ) або негативною( гальмівні зв’язки). Вони 

визначають обчислення нейронної мережі, а значить її пам’ять та поведінку. 

Принцип дуже схожий на роботу нашого власного процесору – мозку [3]. 

Найпоширеніші застосування нейронних мереж: 

- Розпізнавання образів та класифікація. В якості образів можуть 

виступати різні за своєю природою об’єкти: символи тексту, зображення, зразки 

звуків і т. д. При навчанні мережі пропонуються різні зразки образів із 

зазначенням того, до якого класу вони відносяться. Коли мережі пред’являється 

якийсь образ, на одному з її виходів повинна з’явитися ознака того, що образ 

належить цьому класу. У той же час на інших виходах повинна бути ознака того, 

що образ  до даного класу не належить. 

- Прийняття рішень та управління. Це завдання близьке до задачі 

класифікації. Класифікації підлягають ситуації, характеристики яких надходять 

на вхід нейронної мережі. На виході мережі повинна з’явитися ознака рішення, 

яке вона прийняла. 

- Кластеризація. Під кластеризацією розуміється розбиття множини 

вхідних сигналів на класи, при тому, що ні кількість, ні ознаки класів заздалегідь 

не відомі. Після навчання така мережа здатна визначати, до якого класу належить 

вхідний сигнал. 
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- Прогнозування. Здібності нейронної мережі до прогнозування 

безпосередньо випливають з її здатності до узагальнення та виділення 

прихованих залежностей між вхідними та вихідними даними. Після навчання 

мережа здатна передбачити майбутнє значення якоїсь послідовності на основі 

декількох попередніх значень або якихось існуючих зараз чинників. 

- Стиснення даних і асоціативна пам’ять. Здатність нейромереж до 

виявлення взаємозв’язків між різними параметрами дає можливість висловити 

дані великої розмірності більш компактно, якщо дані тісно взаємопов’язані між 

собою. Зворотній процес – відновлення вихідного набору даних з частини 

інформації – називається асоціативною пам’яттю. 

На сьогоднішній день відомо вже більше 200 різних парадигм нейронних 

мереж. Сучасні технології досягли того рубежу, коли стало можливим 

виготовлення технічної системи з 3.4 млрд. нейронів (саме така кількість їх в 

мозку людини). Проте їх з’єднання продовжує залишатися проблемою. 

Висновок. Вже зараз зрозуміло, що в майбутньому штучні нейронні 

мережі стануть помічниками для людей, допомагаючи в медицині та сфері 

безпеки, автоматизуючи багато різних процесів заради досконалого 

консультування та надання дрібних послуг людям. 
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Входження України в єдиний інформаційний простір, швидкий розвиток ком-

п’ютерної техніки, впровадження сучасних інформаційних систем, використання 

нових інформаційних технологій обробки економічної інформації, безумовно, є 

позитивним моментом сьогодення. Проте необхідно зазначити, що так само швидко 

і на більш високому технологічному рівні спостерігається зростання зловживань та 

правопорушень у сфері створення, передачі, обробки та використання інформації. 

Серед усіх автоматизованих інформаційних систем особливої уваги потре-

бують АІС промислових підприємств і організацій, чільне місце за значущістю і 

поширеністю в яких займають бухгалтерські автоматизовані інформаційні системи. 

Бухгалтерський облік є джерелом інформаційних ресурсів для аналізу, прогнозуван-

ня та управління господарюючим об’єктом, і ці процеси є найбільш ефективними у 

випадку використання сучасних інформаційних технологій. Невпинне їх 

удосконалення сприяє зростанню оперативності передачі інформації, підвищенню 

якості та оперативності послуг у сфері бухгалтерського обліку. Одночасно з цими 

перевагами спостерігаються і недоліки при автоматизації бухгалтерського обліку, 

пов’язані з навмисним псуванням, спотворенням даних для отримання незаконних 

доходів чи завданням іншої шкоди підприємству, витоком чи втратою конфіденцій-

ної інформації. Завдані при цьому збитки можуть перевищувати отриманий пози-

тивний ефект від використання автоматизованих систем, що зумовлює актуальність 

наукових досліджень у сфері використання інформаційних технологій. 

Значний внесок у дослідження проблем інформаційної безпеки в автоматизо-

ваних системах та забезпечення достовірності інформації   здійснили  такі вітчиз-
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няні   науковці, як Ф.Ф. Бутинець, О.С. Височан, В.В. Євдокимов, В.П. Завгородній, 

А.Г.  Загородній, С.В. Івахненков, Ю.А. Кузьмінський, В.Д. Шквір та інші. 

Основна мета дослідження – визначення та систематизація проблем 

інформаційної безпеки в автоматизованих комп’ютерних системах бухгалтерсь-

кого обліку в умовах застосування інформаційних технологій, класифікація 

основних правопорушення при роботі в інформаційних системах на базі 

локальних комп’ютерних мереж та в корпоративних системах бухгалтерського 

обліку, надання пропозицій щодо методів боротьби з цими правопорушеннями, 

узагальнення відомостей про методи та способи використання біометричних 

технологій запобігання несанкціонованого доступу до інформації. 

Питання інформаційної безпеки при веденні бухгалтерського обліку з 

використанням комп’ютерних технологій доцільно розглядати у двох аспектах: 

запобігання зловживань чи ненавмисних порушень працівниками підприємства 

(внутрішній аспект) та створення належної інформаційної безпеки для 

запобігання несанкціонованому доступу, пошкодженню комп’ютерних програм 

чи даних вірусами, комп’ютерному саботажу (зовнішній аспект). 

Працівники бухгалтерії можуть навмисне або через халатність, недогляд, 

низький рівень фахової підготовки спотворити облікові дані у первинних 

документах чи зведених регістрах. Це досягається шляхом модифікації обліко-

вих проведень, встановленням знижок на ціну товару, маніпуляції з переоцінкою 

товарно-матеріальних цінностей, підміною нових комплектуючих чи запчастин на 

зношені. Основними правопорушеннями є: 

• комп’ютерне шахрайство – введення, виправлення, коригування, знищення 

даних у комп’ютерних базах з метою впливу на кінцевий результат для отримання 

незаконного прибутку та завдання підприємству майнового чи фінансового збитку; 

• комп’ютерна підробка – втручання до процесів обробки інформації з 

метою фальсифікації даних та програмного забезпечення; 

• надання конфіденційної інформації конкурентам; 

• розголошення відомостей про характер та зміст співпраці між 

учасниками договірних відносин. 
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Для запобігання цим зловживанням необхідно: 

по-перше, передбачити в програмному забезпеченні спеціальні засоби 

блокування введення даних при пропуску реквізитів чи намаганні внести 

очевидно неприпустимі дані; 

по-друге, передбачити засоби ідентифікації особи, що працює з комп’ю-

тером. Для забезпечення відповідальності персоналу надати кожній особі, що 

здійснює операції з даними, електронний ключ, який відкриває і завершує 

автоматичне відображення масових операцій, які доступні лише цій особі; 

визначити склад осіб, що мають доступ до конкретних операцій, та 

обмежити доступ інших осіб. При необхідності періодично проводити 

виведенням на друк документів з внесенням інформації про дату обробки, зміст 

виконаної роботи, код працівника, що провів обробку інформації. Передбачити 

доступ працівника лише до певних даних і програм, надавши йому спеціальні 

паролі доступу, вести спеціальний журнал хронологічної реєстрації осіб, які 

працювали з інформацією, та видів виконаних робіт. 

По-третє, передбачити організаційні та адміністративні заходи. 

Необхідний належний підбір кадрів, постійна робота з персоналом. Доцільно 

забезпечити фізичну безпеку бухгалтерів, охорону приміщень та документів, 

постійний нагляд за діями персоналу, встановити відеоспостереження та 

одночасно запобігати можливим акустичним прослуховуванням приміщення 

бухгалтерії сторонніми особами, встановленням несанкціонованих пристроїв 

зняття та передачі інформації в комп’ютерах, комп’ютерних мережах. 

Необхідно видати спеціальні внутрішні накази, інструкції та довести їх до 

відома персоналу про особливості доступу до даних та програм кожного 

фахівця, обмежити доступ сторонніх осіб, встановити порядок перевірки звітної 

інформації, що виходить за межі підприємства, на предмет відсутності зайвих 

даних, не передбачених законодавством чи угодою з користувачем звітності. 

Функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку доцільно, по 

можливості, організувати на базі локальної комп’ютерної мережі без під’єднання її 

до мережі Інтернет для запобігання несанкціонованого доступу ззовні. 
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Додаткові проблеми виникають при організації автоматизованого обліку з 

використанням корпоративних інформаційних систем, коли необхідно забезпе-

чити доступ до даних віддаленим користувачам (зовнішній аспект). До 

внутрішніх загроз додаються: 

• несанкціонований доступ – протиправний доступ до даних та програм з 

порушенням режиму секретності, що досягається пошкодженням системи 

безпеки комп’ютерів та комп’ютерної мережі. Іншими словами, порушується 

принцип, що лише авторизовані особи мають право читати, записувати, 

створювати та знищувати інформацію; 

• пошкодження комп’ютерних програм і даних – знищення, пошкодження 

чи приховування даних і програм, що здійснюється, як правило, комп’ютерними 

вірусами; 

• комп’ютерний саботаж – пошкодження програм і даних для перешкоди 

функціонуванню комп’ютерів та телекомунікаційних мереж. 

Таким чином, з упровадженням в організацію бухгалтерського обліку 

інформаційних технологій зберігаються традиційні проблеми захисту інформації  

та додаються нові, пов’язані із створенням нових  джерел та шляхів витоку 

інформації. Тому дослідження методів, способів боротьби з можливими 

зловживаннями при комп’ютерній обробці бухгалтерських даних потребують 

подальшого вивчення. 

Важливим елементом захисту від несанкціонованого доступу є авторизація 

користувачів інформації. Найпростішим і найбільш вживаним є метод 

ідентифікації особи за допомогою введення паролю. Проте в наш час все 

більшого розповсюдження набуває так зване біометричне розпізнавання 

користувача, суть якого полягає в порівнянні фізіологічних чи психологічних 

особливостей особи з його еталонним зразком, що зберігаються в базі даних 

системи. Головна мета біометричної ідентифікації полягає в створенні такої 

системи, яка б давала допуск легітимним користувачам і одночасно повністю 

усувала несанкціонований доступ до інформації. Порівняно з паролями така 

система забезпечує більш надійний захист, оскільки ідентифікує людину за 

рисами, притаманними їй як біологічному об’єкту. 
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Будь-яка біометрична система дає можливість розпізнати певний шаблон і 

встановити автентичність конкретних фізіологічних або поведінкових особли-

востей користувача. Така система складається з двох  логічних  модулів:  

реєстрації  та  ідентифікації. 
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Анотація — робота присвячена розгляду методики оцінки захищеності 

комп’ютерних мереж на основі тестування на проникнення (пентесту).  В роботі 

розглянута актуальність пентесту, його методика, а також практичні аспекти 

(мета тестування  і які вразливості може виявити).  
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Ключові слова — атака, загроза, інформація, маршрутизатор, мережа, 

операційний день банку, комерційна таємниця, банківська таємниця. 

Вступ 

Проблема захисту комп'ютерних мереж від несанкціонованого доступу 

набула особливої гостроти. Розвиток комунікаційних технологій дозволяє 

будувати мережі розподіленої архітектури, що поєднують велику кількість 

сегментів, розташованих на значній відстані друг від друга. Все це викликає 

збільшення числа вузлів мереж, розкиданих по усім світі, і кількості різних ліній 

зв'язку між ними, що, у свою чергу, підвищує ризик несанкціонованого 

підключення до мережі для доступу до важливої інформації. Особливо 

неприємною така перспектива може виявитися для банківських або державних 

структур, що володіють секретною інформацією комерційного або будь-якого 

іншого характеру. У цьому випадку необхідні спеціальні засоби ідентифікації 

користувачів у мережі, що забезпечують доступ до інформації лише у випадку 

повної впевненості в наявності в користувача прав доступу до неї.  

Інформація й підтримуючі її процеси, системи й мережі - важливі ділові 

активи. Конфіденційність, цілісність і доступність інформації можуть бути 

істотними аспектами для підтримки конкурентноздатності, грошового обігу, 

прибутковості, юридичній гнучкості й комерційному іміджу. 

Організації і їхні інформаційні системи й мережі в усі зростаючій мері 

зіштовхуються з загрозами безпеки із широкого діапазону джерел, включаючи 

комп'ютерне шахрайство, шпигунство, саботаж, вандалізм, пожежу або повінь. 

Джерела ушкодження, такі як комп'ютерні віруси, злом комп'ютера й нападу 

типу відмови в обслуговуванні, стають більше звичайними, більше амбіційними 

й усе більше й більше складними. 

Залежність від інформаційних систем і послуг означає, що організації усе 

більше уразливі до загроз безпеки. Взаємодія суспільних і приватних мереж і 

спільне використання інформаційних ресурсів збільшує труднощі керування 

доступом. Тенденція до розподілених обчислень послабляє ефективність 

центрального керування, здійснюваного фахівцем. 
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Постановка проблеми 

Обстежити існуючу інфраструктуру компанії й визначити вихідні дані 

для проектування системи інформаційної безпеки; 

Визначити мінімальні вимоги на основі потреби в інформаційній безпеці; 

Провести аналіз сучасних програмних і апаратних засобів захисту 

корпоративних мереж; 

Розробити рекомендації з побудови захищеної корпоративної мережі 

компанії. 

Основна частина 

Основи пентесту 

[1] Фази взлому :  

Reconnaissance (Розвідка): це перша фаза, коли хакер намагається зібрати 

інформацію про ціль. Вона включає визначення цілі, виявлення діапазону IP-

адрес цілі, мережі, DNS-записів тощо.  

Scanning (Сканування): на цьому етапі використовуються інструменти, 

такі як сканери портів, мережевих карт, та сканерів уразливості, що дають змогу 

отримати IP-адреси та облікові записи користувачі, версії ОС, інформацію про 

встановлені сервіси тощо.  

Gaining access (Отримання доступу): Виконується експлуатування знай-

дених вразливостей та проникнення в систему. На цій фазі виконується різні 

техніки ескалації привілегій, тобто отримання вищих прав доступу до системи. 

Maintaining Access (Підтримка доступу): як тільки хакери отримують 

доступ, вони хочуть зберегти його для майбутньої експлуатації та атак 

(Створення бекдорів, встановлення троянів тощо). 

Clearing Tracks (Очищення слідів): Очищення логів, заміна MAC адреси 

(до атаки) тощо. 

Типи пентесту: 

Black box – Без попередніх знань про інфраструктуру, що тестуватиметься. Це 

так званий сліпий тестинг.  
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White box – Передбачає повне знання інфраструктури, що тестуватиметься. 

Відомості надаються компанією замовником за договором. 

Gray box – Обмежені (неповні) знання інфраструктури, що має бути 

протестована.  

Согодні популярними є методики пентесту з відкритим кодом. Це 

методики, які створені групами зацікавлених осіб чи організаціями і доступні у 

відкритому виді. Наприклад: Open Source Security Testing Methodology Manual 

(OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), Open 

Web Application Security Project (OWASP) , Top Ten Web Application Security 

Consortium Threat Classification (WASC-TC) тощо. 

Насамперед замовники пентесту переслідують таку мету як отримати 

картину реальної захищеності критичної для бізнесу інформації від загроз і 

вразливостей для подальшого планування заходів щодо захисту інформації. 

Друга мета - перевірити реакцію існуючих процесів, засобів захисту ІТ 

інфраструктури та персоналу на можливі інциденти (так як атаки на системи 

реальні), тобто, по суті, оцінити їх ефективність. Третя мета - виконати вимоги 

міжнародних і галузевих стандартів.  

В реальних умовах тест на проникнення виявляє такі вразливості як: 

надмірна і безпричинна кількість відкритих портів (сервісів), неправильна 

складена топологія мережі (пісочниці або сервери що «дивляться у світ» 

розміщені в тих же сегментах мережі, що і критичні для організації ресурси, 

інформація), відсутність системи управління інформаційною безпекою, 

вразливий вихідний код ПЗ (найчастіше відсутність валідації вхідних даних), 

вразливість Web додатків до атак SQL injection, Cross Site Scripting, Cross-Site 

Request Forgery, і найбільша вразливість – людський фактор, який легко 

експлуатується за допомогою технік соціальної інженерії (наприклад: фішинг, 

крадіжка пропусків, підглядання/підслуховування паролів тощо ). 

Висновки 

Було визначено, що важливими інформаційними ресурсами є: платежі, 

бухгалтерський облік , касові документи, рахунки, баланс банку, облік клієнтів 
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банку. При цьому всі інформаційні ресурси банку слід розглядати в якості 

комерційної та банківської таємниці. 

В рамках роботи була зовнішня корпоративна мережа банку, її структура та  

функції та інші питання. 

Виявлено, що до переліку основних загроз безпеки інформації слід віднести: 

- перехоплення інформації зловмисниками; 

- дешифрування зашифрованої інформації, що становить банківську та 

комерційну таємницю; 

- заміна коректної інформації на дезінформацію. 

У роботі проаналізовано основні принципи проектування корпоративної 

банківської мережі та основні сучасні засоби захисту інформації. 

Основна увага у роботі відведена питанням безпеки від зовнішніх атак, взаємодії 

із віддаленими філіями. 
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Національної академії Служби безпеки України  

Навчально-наукового інституту  
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У XXI столітті, в період розвитку соціальної активності в мережі інтернет, 

шкідливі дії в кіберпросторі стали досить безпечними і вигідними злочинними 

діяннями, оскільки дають змогу приховати справжнє обличчя зловмисника і 

завдавати шкоди віддалено . 

BotNet (укр. ботнет) [1] - комп'ютерна мережа, що складається з певної 

кількості хостів з запущеними ботами - автономним програмним забезпеченням. 

Найчастіше бот у складі ботнет є програмою, яка приховано встановлюється 

на пристрій жертви і дозволяє зловмиснику виконувати якісь дії з використанням 

ресурсів зараженого комп'ютера. Зазвичай використовуються для нелегальної 

діяльності - розсилки спаму, перебору паролів на віддаленій системі, атак на 

відмову в обслуговуванні. 

Шкідливе ПЗ здатне здійснювати напади і взламувати фінансові системи, від-

повідно воно має свою вартість, як і будь-який інший товар. Так званий «Пастух» 

(керуючий ботнет-ом) використовує шкідливі програми для зараження комп’ютер-

них систем та інтернет мереж для  отримання контролю над іншими комп'ютерами. 

Соціальні мережі [2, ст 10] також стають сценою для соціального активіз-

му. Наприклад, в мережі Facebook є додаток під назвою «Сauses» (англ. «мотив, 

ідея»), де можуть збиратися і вести діяльність зацікавлені сторони. В одному з 

опублікованих прикладів якийсь веб-сайт закликав «добровольців» боротися за 

свою ідею. Бажають «підключитися до боротьби» повинні були всього лише 

завантажити надається на сайті програму, і програма зробить все інше. Насправді 

користувач погоджувався підключити свій комп'ютер до ботнету. 
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Соціальні мережі дають людям зі схожими інтересами можливість набору 

рекрутів в добровольчі «армії кібервоїнов». Цей процес вкрай простий: для цього 

потрібно всього лише виконати письмові інструкції або завантажити якесь 

шкідливе ПЗ. 

Література: 

1. Ботнет [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: https://ru.wi-

kipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1% 82 

2. Бутрімас В. Тривожна тенденція [Електронний ресурс] / Вітаутас Бутрі-

мас - Режим доступу до ресурсу: http://www.marshallcenter.org/mcpublic-

web/mcdocs/files/College/F_Publications/perConcordiam / pC_V2N2_ru.pdf 

____________________________________________________________________ 

УДК 004 Інформаційні технології 

 

ЗАХИЩЕНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ 

 

Цвєтков А.І. 

студент інституту  

комп’ютерних інформаційних технологій 

Національний авіаційний університет 

м. Київ,Україна 

Вступ Зворотною стороною впровадження ІТ в усі галузі діяльності 

суспільства та щоденного користування інформаційно-комунікаційними систе-

мами стали кібератаки - навмисні дії в кіберпросторі, виконані за допомогою 

засобів електронних комунікацій та спрямовані, зокрема, на порушення 

конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів.  

Актуальність Зловмисники удосконалюють існуючі або створюють нові 

зразки шкідливого програмного забезпечення з метою нанесення збитків  

підприємствам та установам. Середня сума втрат від дій кіберзлочинців у світі 

за останній рік зросла майже на 30%, а за прогнозами експертів до 2021 року 

збитки можуть досягти 6 трильйонів доларів. [1]  

Постановка завдання Функціональні можливості шкідливих програм, 

серед іншого, передбачають стеження за діями користувачів, втручання в 
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процеси операційної системи, перехоплення трафіку, що може призвести до 

заволодіння зловмисником службової документації, призначеної для обмеженої 

кількості користувачів та її підміни. 

Мета - проаналізувати особливості криптографічних алгоритмів та 

існуючих концепцій документообігу. 

Документообіг - система створення, інтерпретації, передачі, прийому та 

архівування документів, а також контролю за їх виконанням і захисту від 

несанкціонованого доступу. 

Електронний документообіг (ЕДО) - сукупність автоматизованих 

процесів по роботі з документами, представленими в електронному вигляді, з 

реалізацією концепції «безпаперового діловодства». 

Діловодство - комплекс заходів з організації документообігу підприємства 

або організації.[2] 

Переваги ЕДО перед паперовим документообігом: 

• Економія часу 

• Адекватне використання фізичного простору та техніки 

• Прозорість роботи підприємства 

• Гнучкість щодо фізичного розташування співробітників 

• Автоматизація резервного копіювання 

• Зниження фінансових втрат на обробку паперової 

документації (наприклад, поштові витрати) 

• Оптимізація робочого процесу 

Класифікація ЕДО 

Системи діловодства. Використовуються в організаціях із жорстко фор-

малізованими правилами документообігу і вертикальною структурою керування. З 

їх допомогою можна вирішити кілька основних завдань: упорядкувати роботу з 

кореспонденцією; оптимально організувати рух внутрішніх документів в компанії; 

налагодити роботу зі зверненнями клієнтів; організувати внутрішній електронний 

архів документів. Є прямими спадкоємицями паперового діловодства. 

Електронні архіви. Системи структурованого зберігання документів, що 

забезпечують надійність зберігання, розмежування прав доступу, зручний і швидкий 

пошук. Впровадження систем такого типу пов'язано із потребою структурування 
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електронної інформації, незалежно від виду документів - текстовий, графіка, 

мультимедіа. Завдяки впровадженню архіву можна скоротити час доступу до 

інформації, знизити ризики втрати важливих документів, підвищити рівні 

інформаційної безпеки. Електронні архіви зазвичай існують в складі СЕД і окремо 

використовуються досить рідко. 

Workflow-системи (англ. WorkFlow – потік робіт) забезпечують 

автоматизацію не окремих функцій, а бізнес-процесів компанії. Система Workflow 

чітко визначає процес: що, хто, коли і як робить, звідки отримує і куди відправляє. 

Співробітник не зможе неправильно заповнити документ, пропустити якісь 

терміни, в системі передбачені нагадування, а також повідомлення керівника про 

те, що на конкретному етапі у конкретного користувача процес обробки документа 

порушений. Є можливість оцінити причини допущення помилок і своєчасно їх 

усунути. Workflow-системи в основному встановлюють в компаніях з високим 

ступенем формалізації бізнес-процесів, документообіг в яких при простій структурі 

має масовий характер. Мінусом таких систем є складність і тривалість 

застосування. Крім того, вони не можуть замінити електронний архів, оскільки 

зберігають не всі документи, а тільки використовувані в процесі роботи.  

Захищений документообіг полягає у використанні в обробці і зберіганні 

документів технологічної системи, що забезпечує безпеку інформації на будь-

якому типі носія. За рахунок цього досягається можливість контролю конфіден-

ційної інформації в її джерелах і каналах поширення. Захист документтованої 

інформації досягається одночасним використанням як дозвільних (обмежу-

вальних) заходів, так і комплексом технологічних процедур і операцій, які 

входять в систему обробки і зберігання документів, що забезпечує перегляд, 

виконання, використання і рух документів. 

 Криптографія (від грец. kryptos - прихований і grapho – пишу) – сукуп-

ність методів перетворення даних, необхідна для захисту цих даних від 

несанкціонованих користувачів.[3] 

Розрізняють два основних способи шифрування: канальне шифрування і 

кінцеве (абонентське) шифрування 
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При обміні даними мережею виникає проблема автентифікації автора 

документа і самого документа, тобто встановлення дійсності автора і перевірка 

відсутності змін в отриманому документі. Для автентифікації даних застосо-

вують код автентифікації повідомлення (імітовставка) та електронний підпис. 

Висновки  

Документообіг в будь-якій формі (паперовій чи електронній) є важливою 

частиною всіх підприємств. Використання електронного документообігу 

дозволяє полегшити робочий процес співробітників підприємства та підвищує 

прозорість роботи з метою аудиту. З рахунок засобів шифрування є можливість 

захистити інформацію, що обробляється, зберігається та передається, а також 

створити механізм автентифікації для користувачів. 
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Людям властиво захищати свої секрети. Розвиток інформаційних 

технологій, їх проникнення в усі сфери людської діяльності призводить до того, 

https://www.anti-malware.ru/analytics/Threats_Analysis/2018-cybersecurity-statistics
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що проблеми інформаційної безпеки з кожним роком стають все більш і більш 

актуальними і водночас складнішими. Відтак актуалізувалися наукові 

дослідження цієї проблеми як в українському, так і в зарубіжному просторі.  

Дійсно, універсальних методів захисту не існує, багато в чому успіх 

побудови механізмів безпеки для реальної системи залежатиме від її 

індивідуальних особливостей, тому часто інформаційну безпеку розглядають як 

деяку сукупність неформальних рекомендацій щодо створення систем захисту 

інформації того або іншого типу [1]. 

Аналізуючи актуальні засоби захисту інформації, варто відзначити 

програмний засіб захисту інформації “Vindicator” компанії Honeywell 

International, що розроблявся згідно з контрактом, що був укладений з  

Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки. Цей сертифікований в 

США комплекс використовується для захисту енергосистем, засобів урядового, 

федерального та військового зв’язку. Більше того, він широко застосовується в 

комерційних цілях (захист стратегічних фабрик, заводів, портів).  

У цей комплекс входять такі комоненти:  

1. Моніторинг для оператора 

2. Захищена система передачі даних 

3. Система контролю доступу 

4. Система виявлення вторгнень 

Це гнучка, надійна та масштабована система, яка зарекомендувала себе з 

позитивного боку. [2] 

З широким розповсюдженням Інтернету Речей (Internet of Things - IoT), 

постало питання захисту цієї відносно нової концепції мережі, оскільки IoT дуже 

тісно переплітається з усіма сферами людського життя.  

Для прикладу розглянемо апаратну систему захисту “Bitdefender BOX”  від 

команії Bitdefender. Усі пристрої в мережі під’єднуються до цієї системи, яка 

захищає від всеможливих DDoS атак, шкідливих експлоїтів та інших видів атак. 

Водночас процес захисту ніяк не впливає на продуктивність та швидкодійність 

пристроїв в мережі, завдяки аналізу зашифрованого трафіку TLS. Також серед 
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переваг, варто відзначити одну з найбільших баз загроз, швидке налаштування 

та автоматичну фільтрацію шкідливого контенту для дітей [3]. 

Актуальною є проблема захисту інформації в технології блокчейн, яка з 

кожним роком все більше використовується в приватному і державному 

секторах. Гарним прикладом слугує проект PRIViLEDGE компанії Guardtime.  

Поточні технології розподілених реєстрів (DLT) не відповідають сучасним 

вимогам конфіденційності багатьох потенційних додатків, які оперують 

комерційною та державною таємницями. Тому метою проекту PRIViLEDGE є 

реалізація криптографічних протоколів, що підтримують конфіденційність, 

анонімність та ефективний децентралізований консенсус для DLT. [4] Це 

забезпечується чотирма основними рішеннями: 

1. Перевірене онлайн-голосування 

2. Валідація та виконання контрактів 

3. Диплом університету для розподіленого реєстру 

4. Оновлення механізму для переповнених реєстрів  

Підсумовуючи, можна сказати, що на сьогодні існує достатня кількість 

якісних продуктів захисту комп’ютерних систем для великої кількості різно-

манітних технологій, починаючи від IoT і закінчуючи технологією блокчейн. 
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           Гіперліпідемія і гіперхолестеринемія є важливими факторами ризику 

розвитку атеросклерозу. В даний час профілактика атеросклерозу судин стала 

більш важливою, ніж лікування хвороби. З цієї причини запобігання факторів 

ризику, включаючи гіперхолестеринемію, є вельми важливим.   

            Флавоноїди - це група природних з'єднань, які містяться в рослинах, 

зазвичай споживаних людиною. Ці фенольні сполуки, особливо що містяться в 

фруктах і овочах, володіють багатьма біологічними та фармакологічними 

активностями, такими як інгібування ферментів, видалення вільних радикалів, 

протизапальна та антиоксидантна активність та інгібування розвитку пухлини 

[1,2]. Про це повідомлялося в епідеміологічних дослідженнях. Довгострокове 

споживання флавоноїдів з їжею знижує частоту виникнення атеросклерозу і 

смертності від цього захворювання. З іншого боку, було висловлено припу-

щення, що флавоноїди мають антиатеросклеротичну активність за допомогою 

інгібування окремих стадій утворення атероматозних бляшок [3]. 

          Очищена мікронізована флавоноїдна фракція діосміну. Це потужний 

венотропний препарат, який довгий час використовувався при лікуванні 

хронічних венозних захворювань. Він підвищує венозний тонус, покращує відтік 

лімфи, зменшує кількість жирових клітин, пригнічує активацію лейкоцитів, 

інгібує секрецію простагландину, зменшує запальну реакцію, пригнічує синтез 

вільних кисневих радикалів і діє як поглинач цих вільних радикалів; таким 
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чином, це покращує проникність капілярів і опір капілярів, які розширюються за 

рахунок вільних радикалів кисню [4, 5]. Крім того, в різних експериментальних 

дослідженнях було відзначено, що цей потужний агент запобігає пошкодженню 

віддалених органів при реперфузійній ішемії, зменшує окисне пошкодження 

через гіперглікемію і пригнічує утворення внутрішньочеревної адгезії. [5, 6] 

          У цьому дослідженні ми прагнули вивчити вплив терапії діосміном на 

ліпідний профіль і окислювально-антиоксидантну систему у щурів, які 

отримували дієту з високим вмістом холестерину протягом трьох місяців. 

 Методи дослідження 

          Тридцять шість щурів породи Wisma вагою від 220 до 280 г були отримані 

в інституті фізіології ім. О.О Богомольця. Тварин окремо містили в клітинах з 

нержавіючої сталі в кімнаті з контрольованою температурою (22-24°С) і 

освітленням (чергуючи 12-годинний період світла і темряви). Дослідження 

відповідало Керівництву по догляду та використанням лабораторних тварин, 

опублікованому Національним інститутом охорони здоров'я США (Публікація 

NIH № 85-23, переглянута в 1996 році). Шестимісячні щури були випадковим 

чином розділені на три групи (n = 12 в кожній групі). Тварин в контрольній групі 

(група 1) протягом трьох місяців годували звичайним комбікормом. Тварини 

групи 2 (група з високим вмістом холестерину) і групи 3 (група з діосміном і 

високим вмістом холестерину). Випробування тривало протягом трьох місяців. 

Склади раціону наведені в таблиці 1. Крім того, щурам групи 3 вводили 100мг/кг 

Діосміну за допомогою орогастральної трубки. Тваринам давали їжу і дистильо-

вану воду в достатній кількості протягом всього експериментального періоду. 

          В кінці експериментального періоду тварин анестезували кетаміном 

(10мг/кг) і ксілазіном (3 мг/кг). Зразки крові були взяті з стегнової артерії для 

визначення ліпідних профілів плазми і окисного статусу. Зразки крові 

центрифугували при 4000 об/хв протягом 10 хвилин. Всі зразки зберігали при -

70 ° С до дня аналізу. 
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Таблиця 1. Склад атерогенної та нормальної  дієти 

Продукти 
Нормальна дієта 

% 

Дієта з підвищеним 

вмістом холестерину 

% 

Пшениця 23 14 

Соєве борошно 28 18 

Кукурудза 18 12 

Соняшникове насіння 11 10 

Ячмінь 10 6 

Соєва олія 2 2 

Кістковий порошок 4 4 

Цукровий буряк  2 2 

Вітаміни і мінерали 1 1 

Бавовняна олія 0 30 

Визначення вмісту ліпідів в плазмі крові щурів. 

           Рівні холестерину в плазмі визначали з використанням комерційного 

набору (Dade Behring Co., Німеччина). Тести на загальний холестерин, ліпо-

протеїди високої щільності (ЛПВЩ) і тригліцериди вимірювали з використанням 

автоаналізатора Behring RXL (Dade Behring Co., Німеччина). Ліпопротеїди дуже 

низької щільності (ЛПДНЩ) розраховували з використанням співвідношення 

триглицерид / 5 і холестерину ліпопротеїдів низької щільності.  

Визначення окисного статусу в плазмі крові щурів. 

          Аналіз малонового диальдегіду. Рівні альфондиальдегіда в плазмі 

вимірювали спектрофотометром. Реакційна суміш містила 0,1 мл. зразка, 0,2 мл. 

8,1% додецилсульфату натрію, 1,5 мл. 20% оцтової кислоти і 1,5мл. 0,8% водного 

розчину тіобарбітурової кислоти. рН суміші доводили до 3,5 і, нарешті, обсяг 

доводили до 4,0 мл. дистильованою водою і додавали 5,0 мл. суміші н-бутанолу 

та піридину (15: 1, об. / Про.). Суміш енергійно струшували. Після 

центрифугування при 4000 об / хв протягом 10 хвилин вимірювали поглинання 

органічного шару при довжині хвилі 532 нм. 
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           Аналіз активності супероксиддисмутази: супероксиддисмутазу 

визначали, як описано Фрідовичем [7]. Цей метод використовує ксантин і 

ксантиноксидазу для виділення супероксидних радикалів, які реагують з 2- (4-

йодфеніл) -3- (4-нитрофенол-s-феніл). тетразолия хлорид) з утворенням 

червоного барвника формазану. Супероксиддисмутазу вимірюють при 505нм. за 

допомогою спектрофотометричного ступеня інгібування цієї реакції. 

Середовище для аналізу містить 0,01 молярний фосфатний буфер і буфер CAPS 

[3- (Циклогексиламін) -1-пропансульфоновой кислоти]. Ксантин 0,05 мм, 0,025 

мм INT [2- (4-йодфеніл) - 3 (4-нитрофенол) -5-фенілтетразолій хлорид] і 

ксантиноксидазу (80 од/л) використовували в якості субстратів. Всі зразки були 

розраховані відповідно до стандартної кривої, а активність супероксиддисмутази 

(СОД) виражена в од /мг креатиніну. 

Результати дослідження 

          Тварини набрали приблизно 20-25% ваги в кінці експериментального 

періоду. Було встановлено, що рівні загального холестерину, холестерину 

низької щільності і тригліцеридів були вище в групі 2, ніж в групі 1. Ці рівні 

також були вище в групі 3, ніж в групі 1, але нижче, ніж в групі 2. Однак 

статистично не було істотна різниця між групами. Було виявлено, що рівні 

холестерину ліпопротеїдів високої щільності були нижче в групі 2, ніж в групі 1. 

У групі 3 рівні холестерину ЛПВЩ були вище, ніж в групах 1 та Результати 

наведені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. Рівні загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності, холестерину ліпопротеїнів високої щільності і 

тригліцеридів в сироватці крові 
 

Контрольовані 

параметри 

Група 1 

(моль/мл) 

Група 2 

(моль/мл) 

Група 3 

(моль/мл) 

Зміни 

Загальний 

холестерин 

55,8 62,5 58,5 Н/з 

ЛПНЩ 19,7 24,8 21,5 Н/з 

Тригліцериди 62,4 80,2 67,6 Н/з 

ЛПВЩ 24,5 23,7 29,3 З/з 
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Рівні малонового диальдегіду (проявляють окисне пошкодження) були вище в 

групах 2 і 3, ніж в групі 1. Хоча між групами 1 і 2  не було значних відмінностей 

у ставленні рівнів (GPX) глутатіонпероксидази, СОД і(виявляють 

антиоксидантний статус), було виявлено, що ці рівні значно вище в групі 3, ніж 

в групах 1 та 2 (р <0,05). Не було значущої різниці між групами щодо рівнів 

каталази. Результати наведені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. Рівні малонового диальдегіду, глутатіонпероксидази, 

супероксиддисмутази і каталази в плазмі. 
 

Контрольовані 

параметри 

Група 1 

(моль/мл) 

Група 2 

(моль/мл) 

Група 3 

(моль/мл) 

Зміни 

 Малоновий 

діальдегід 

0,9 1,3 1,2 Н/з 

Глутатіонпероксидаза 18,1 19,9 26,0 З/з 

Супероксиддисмутаза 94,5 93,6 111,7 З/з 

Каталаза 90,4 88,1 90,5 Н/з 

     

Висновки дослідження 

          Флавоноїди, що зазвичай зустрічаються в рослинах, є фенольні сполуки, 

які надають антитромбічну, протизапальну і вазорелаксаційну дію. Вони є 

поглиначами супероксидних, гідроксильних і пероксидних радикалів. 

інгібіторами декількох ферментів, які відіграють істотну роль у синтезі 

супероксидних радикалів [8]. Флавоноїди також можуть знижувати 

прооксидантну активність, зв'язуючи іони металів [9, 10]. Таким чином, вони 

можуть допомогти підтримати антиоксидантний захист організму від вільних 

радикалів. Дослідження проведене на лабораторних щурах показало, що рівні 

загального холестерину, ЛПНЩ і тригліцеридів в сироватці були вище у щурів, 

які отримували дієту з високим вмістом холестерину, ніж у щурів, які 

отримували нормальну дієту. Стійкість щурів до атеросклерозу може пояснити 

ці незначні зміни ліпідного профілю навіть у присутності дієти з високим 

вмістом холестерину. При лікуванні щурів, які отримували дієту з високим 

вмістом холестерину, Діосмином, рівні загального холестерину,  ЛПНЩ і 

тригліцеридів незначно знижувалися, але, що цікаво, рівні холестерину ЛПВЩ 
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значно збільшилися. Збільшення рівня холестерину ЛПВЩ після  лікування 

діосміном можна пояснити збільшенням рівнія сироваткової пароксонази 1 

людини (PON1). Фермент пароксоназа 1, захищає ЛПВЩ від окислення, 

інактивується при окислювальному стресі. Якщо окислювальний стрес 

пригнічений, рівні PON1 збільшуються, і це забезпечує  захист холестерину 

високої щільності від окислення. Пароксоназа 1 також знижує окислення 

холестерину ЛПНЩ шляхом гідролізу перекисів ліпідів  [11, 21].     

           Передбачається, що антиоксиданти можуть пригнічувати розвиток артері-

альних захворювань, зберігаючи функцію ендотелію [4]. Вплив високих рівнів 

реактивних метаболітів кисню порушує гемостатичний баланс, що призводить до 

дисфункції ендотелію [13]. Аорти щурів з гіпертонічною хворобою, які отримували 

флавоноїди, показали гарну релаксацію у відповідь на ацетилхолін, флавоноїди 

викликали зниження артеріального тиску, і виявлено, що при лікуванні гіпертоніч-

них тварин флавоноїдами зберігається ендотеліальна функція судин. 

Як результат мого дослідження, можна зробити висновок про те що рівні 

антиоксидантів були підвищені при лікуванні Діосміном і це зберегло функції 

ендотелію на початковій стадії розвитку атеросклерозу шляхом пригнічення 

окислення  ЛПНЩ. Діосмін може зупинити розвиток атеросклерозу за рахунок 

підвищення рівня  ліпопротеїдів високої щільності та антиоксидантного захисту, 

незважаючи на відсутність значних відмінностей в рівні ліпідів в сироватці крові.  
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У структурі стоматологічних захворювань хвороби пародонта займають одне 

з основних місць і по соціально-економічній значущості належать до найбільш 

актуальних проблем стоматології. За даними світової літератури, поширеність 

патології  тканин пародонта становить 85-100%, а їх наявність зумовлює низку 

біохімічних, імунологічних і функціональних порушень, мікроциркуляторних та 

метаболічних розладів, розвиваються порушення практично всіх видів обміну 

речовин: білкового, ліпідного, мінерального, вуглеводного, що призводить до 

прогресуючої деструкції тканин ротової порожнини [1, с.39]. 

Така висока поширеність захворювань пародонта, недосконалість ефектив-

них методів діагностики, профілактики та лікування, а також їх тісний взаємозв’я-

зок із соматичною патологією, зумовлюють медико-соціальну значущість цієї 

проблеми. Наявність супутньої соматичної патології, зокрема,серцево-судинних, 

ендокринологічних, ревматологічних  захворювань є вагомим фактором, що 

визначає перебіг і прогноз захворювань тканин пародонта [2, с.76; 3, с. 38].  

Упродовж останнього десятирічя в Україні спостерігається неухильний 

ріст ревматологічних захворювань, зокрема, подагри. Подагра - системне 

захворювання, що характеризується появою запальної реакції в місцях 

відкладання кристалів моноурату натрію в осіб з гіперурикемією, яка зумовлена 

зовнішніми чинниками і (або) генетичними факторами [4, с.35]. Під подагрою, 

з одного боку, патофізіологічно, розуміють аутозапальний синдром внаслідок 

активації інфламасом, з іншого - метаболічне порушення, що характеризується 
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накопиченням уратів, як наслідок гіперурикемії, з  їх артикулярною та 

екстраартикулярною кристалізацією та хронічним запаленням. Подагра є 

важливою соціально-економічною проблемою у світі, що зумовлює зниження і 

втрату працездатності, обмеження професійної діяльності, погіршення якості 

життя хворих [5,с.49]. Підвищення рівня сечової кислоти у крові є провідним 

лабораторним маркером подагри. Сьогодні подагру діагностують приблизно в 

4% населення, а гіперурикемію, яка є основним фактором ризику подагри, у 

понад 20 %. У наш час вік пацієнта на момент першої атаки подагри суттєво 

менший, ніж у попередні десятиліття. Так, у дослідженні С.F.Кuo та  K.H. Yu 

(2015; n=1095) середній вік учасників становить 43 роки, 23% включених було 

до 30 років [6, с.1520]. 

У пацієнтів із подагрою часто відзначають розвиток супутньої патології, такої 

як кардіоваскулярні захворювання (зокрема, артеріальна гіпертензія), цукровий 

діабет та хронічна хвороба нирок, а також стоматологічні захворювання [7, с.201].  

Література: 

1. Борисенко А.В. Современные классификации заболеваний пародонта // 

Современная стоматология. 2007. № 4. С. 38–44.  

2. Вейсгейм Л.Д., Люмкис Е.В. Состояние вопроса о влиянии соматических 

заболеваний на клинику и лечение пародонтитов // Новое в стоматологии. 2004. № 

6. С. 75–76.   

3. Гончарук Л. В., Косенко К.Н., Гончарук С.Ф. Взаимосвязь воспалитель-

ных заболеваний пародонта и соматической патологии // Современная 

стоматология.  2011.  № 1.  С. 37–40. 

4. Кондратюк В.Є., Тарасенко О.М. Гіперурикемія та подагра: сучасний 

стан проблеми // Український ревматологічний журнал. 2016. №3. С. 30-37. 

5. Данюк І.О. Метаболічні порушення в чоловіків із первинною подагрою 

та синдромом артеріальної гіпертензії. Запорожский медицинский журнал. 2015. 

№3.С.48-50. 

6. Kuo C.F.,. Yu K.H, Valdes A.M. Familial Aggregation of Systemic Lupus 

Erythematosus and Coaggregation of Autoimmune Diseases in Affected Families. JAMA 

Intern Med. 2015 Sep;175(9):1518-26. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.3528. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuo%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26193127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26193127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valdes%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26193127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26193127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26193127


40 
 

7. Muñoz Aguilera E, Suvan J, Buti J . Periodontitis is associated with 

hypertension: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Res. 2019 Sep 24. 

pii: cvz201. doi: 10.1093/cvr/cvz201. PMID:31549149 

____________________________________________________________________ 

УДК 616.1; 51-7 Медичні науки  

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЛОГІСТИЧНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ 

РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПІДЛІТКІВ ІЗ 

СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

Кашіна-Ярмак В. Л., 

доцент кафедри  

педіатрії медичного факультету 

Кашин С.В., 

магістр факультету  

математики і інформатики 

Харківський національний університет 

 імені В. Н. Каразіна,  

м. Харків, Україна 

Рак Л.І., 

завідувач відділенням педіатрії і реабілітації 

Введенська Т.С., 

провідний науковий співробітник групи  

функціональних методів дослідження  

ДУ «Інститут охорони здоров’я  

дітей та підлітків НАМН України»,  

м. Харків, Україна 

Протягом багатьох десятирічь серцево-судинні захворювання є провідною 

причиною смерті в країнах із різним рівнем життя населення. Численними 

дослідженнями у всьому світі отримано переконливі докази того, що патологічні 

процеси, які лежать в основі серцево-судинних захворювань, починаються в 

дитячому і підлітковому віці та розвиваються упродовж життя під впливом 

чинників ризику, які призводять до порушень функціональної здатності судин 

людини (ендотеліальної дисфункції), ініціюють запальну реакцію та 

трансформацію стінок артерій. Змінена здатність артерій до розширення, яка 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31549149
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31549149
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виникає внаслідок цього процесу, розглядається як пусковий механізм 

артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності [1-3]. Інструментальні 

показники, що характеризують властивості судинної стінки, міцно увійшли до 

рекомендацій Європейського суспільства кардіологів для стратифікації серцево-

судинного ризику у дорослих пацієнтів. Дисфункція судинного ендотелію як 

патогенетичний феномен загальновизнана, для її виявлення в дитячому та 

підлітковому віці використовується неінвазивне дослідження так званої 

ендотелій-залежної вазодилатації (Flow Mediated Dilatation), яка визначається на 

рівні периферичних артерій (плечової) при проведенні допплерографічного 

дослідження до та після проби з реактивною гіперемією [4]. Нормальним, тобто 

адекватним, вважається приріст діаметру судини на 10 % і більше; недостатнім – 

на 0-9,9 %; парадоксальним – негативні показники. 

За даними науковців результати цього методу добре корелюють з 

маркерами ремоделювання органів-мішеней у дорослих пацієнтів із клінічними 

проявами ішемічної хвороби серця й атеросклерозом. Але найцікавішою сферою 

застосування методів, що оцінюють функціональну повноцінність ендотелію, є 

стратифікація ризику з метою первинної профілактики, тобто виділення пацієнтів 

залежно від ризику розвитку патологічного стану [5, 6]. Такий підхід є 

оптимальним для застосування в педіатричній практиці, коли дотримання певних 

заходів дозволяє відстрочити клінічні прояви та прогресування захворювання. 

Логістична регресія – статистична модель, яка використовується для 

прогнозування вірогідності виникнення деякої події шляхом підгонки даних до 

логістичної кривої. Дуже багато змінних у різних науках дихотомічні: зайняті 

проти безробітних, одружені проти незаміжніх, винні проти невинних, ті, які 

голосували, проти тих, що не голосували. Тому недивно, що науковці часто 

використовують регресійні моделі, у яких залежна змінна є дихотомією. Нині 

більшості дослідникам відомо, що використання звичайної лінійної регресії для 

дихотомічної залежної змінної не є доцільним, а краще застосовувати логістичну 

або пробітову регресію. Пошук факторів, які будуть найбільше впливати, при 

великій кількості заданих параметрів, можна виконувати поступово, розділяючи 
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завдання на під-завдання (використовуючи метод зворотного виключення 

backward elimination). Базовим прикладом для побудови такої моделі буде 

логістична регресія з взаємодіями на мові програмування SAS. 

З метою визначення чинників, що мають значення у розвитку ендотеліальної 

дисфункції в пацієнтів підліткового віку із незапальними захворюваннями серцево-

судинної системи, у клініці ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 

Національної академії медичних наук України» обстежено 90 підлітків з приводу 

коливання артеріального тиску (артеріальної гіпертензії, вегетативної дисфункції) і 

вторинних кардіоміопатій (на фоні ознак сполучнотканинної дисплазії серця). Усім 

хворим проведено антропометричні виміри (вага, зріст, окружності тулуба та 

кінцівок, довжина і розмах рук, розраховувалися індекс маси тіла та ваго-ростовий 

коефіцієнт), електро- та ехокардіографічне дослідження (із реєстрацією розмірів 

камер серця, діаметрів магістральних судин, функціональних показників), 

оцінювалися тип гемо динаміки та вегетативне забезпечення за результатами 

кліноортостатичної проби. За результатами доплерографічного дослідження 

плечової артерії у пробі із реактивною гіперемією всі пацієнти були розподілені на 

три групи – із нормальною (36,8 % осіб), недостатньою (46,0 %) та парадоксальною 

(17,2 %) судинною реактивністю. При проведенні статистичної обробки вдалося 

доцільним об’єднати підлітків другої та третьої груп у єдину – пацієнти з 

ендотеліальною дисфункцією. 

Враховуючи достатньо велику кількість показників для оцінки на першому 

етапі за групами досліджень відбиралися усі фактори, які за результатами 

рутинних вимірів мали імовірний вплив. У даному випадку це були довжина рук, 

розмах рук, окружність грудей, окружність талії й окружність плеча. За даними 

регресійного аналізу визначився один відібраний параметр – розмах рук, 

результати якого до того не містять одиницю в довірчому інтервалі для принципу 

максимуму правдоподібності.  

Після того, як ця процедура була проведена над усіма змінними, відібрані 

параметри збиралися разом і аналізувалися ще раз. Потім змінні знову 

перегруповувалися та повторно аналізувалися. У кінцевому підсумку залишилося 
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п’ять змінних, взаємозв’язок яких із рангом виявився досить сильним – маса 

міокарда лівого шлуночка серця і фракція викиду (за даними ехокардіоскопії), 

розмах рук, окружність талії, варіант кліноортостатичної проби.  

Після проведення повної логістичної процедури найбільшу цінність 

стосовно стану ендотеліальної функції в підлітків із патологією серцево-судиної 

системи представили два параметри – фракція викиду серця (показник насосної та 

скоротливої здатності міокарду) і розмах рук. Це можна пояснити наступними 

міркуваннями: фракція викиду лівого шлуночка серця є основним чинником, який 

забезпечує надходження крові до судин організму людини, а розмах рук – це 

антропометричний показник, який дозволяє побічно судити щодо анатомічних 

особливостей судин конкретного пацієнта. Тобто, більший розмах рук є 

характерним для людей, у тому числі й дітей, із так званим астенічним типом 

будови тіла із меншим діаметром судин, порівняно з іншими варіантами статури. 

Таким чином, аналіз результатів проведеного дослідження встановив дуже 

інтересні факти. Здавалося б, найбільший вплив на серцево-судинну діяльність 

повинні мати параметри, які мають безпосереднє відношення до функціонування 

цієї системи, як маса міокарда шлуночків серця та його скоротлива здатність. 

Виявилося, що загальновідомі та прості у визначенні антропометричні характе-

ристики можуть мати прогностичне значення щодо наявності судинних 

порушень у підлітків із патологією серцево-судинної системи, а саме такий 

параметр, як розмах рук. Цей факт не заперечує відомим даним щодо 

взаємозв’язку між фізичним розвитком людини, характеристикою якого є 

антропометричні показники, та функціональним станом його систем і органів. 

Отримані результати можна використовувати для подальших спроб з’ясувати 

значущість багатьох фізіологічних характеристик організму дитини за 

допомогою інших математичних методів. 
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Гемобластози становлять значну частку в дитячій, а саме 30% всіх 

онкозахворювань дитячого віку. Згідно з даними Національного канцер- реєстру 

України, захворюваність на гемобластози збільшилась з 1,5 випадку на 100 000 

дітей віком від 0 до 17 років у 1998 р. до 4,6 випадку у 2016 р. [1]. Найбільш 

поширеними проявами гемобластозів у дітей є гострі лейкози (майже 70 % від 

усіх форм гемобластозів). Протягом останніх 50 років було досягнуто значних 

успіхів у розвитку хіміотерапії, розроблені ефективні протоколи лікування 

гострих лейкозів залежно від морфологічних форм. На сьогодні частка 

виживання з досягненням тривалої ремісії в дітей із гемобластозами становить 

більше ніж 80%. [2]. Завдяки впровадженню міжнародних протоколів лікування 

лейкозу у дітей до 18 років досягнуто 85% позитивних результатів. 

Метою нашої роботи було скласти план лабораторного дослідження дітей 

з підозрою на гемобластоз, виділити основні клінічні ознаки, поставити 

правильний діагноз, а також, поглибити знання лікарів. 

Нами було опрацьовано міжнародні дослідницькі протоколи лікування 

гемобластозів, які використовуються в Австрії, Швейцарії, Німеччині, Ізраєлі, 

Чехії, такі як дослідницький протокол AIEOP-BFM ALL 2009, протокол COALL-

08-09, INTERFANT-06, SCTped 2012 FORUM, IntReALL SR 2010, 
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Обсерваційний клінічний дослідницький протокол ALL-REZ, клінічний реєстр 

EsPhALL – в цей реєстр потрапляють всі діти і підлітки від 1 року до повних 17 

років з гемобластозами, а саме з гострими лейкозами і з наявністю 

філадельфійської хромосоми, яких лікували за протоколом BFM, COALL або 

INTERFANT. 

Відповідно до класифікації експертів Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (2008, модифікація в квітні 2016 г.), всі пухлини з клітин гемо поетичної 

тканини (гемобластози) діляться на лімфоїдні і мієлоїдні [3, 4]. Провідне місце 

серед пухлин дитячого віку відводиться гострим лейкозам (30%), при цьому 4/5 

всіх випадків гострих лейкозів у дітей припадає на гострий лімфобластний 

лейкоз, 1/5 - на гострий мієлобластний лейкоз [5]. Як уже зазначалося, гострий 

лейкоз – найбільш частий варіант пухлин (30% від усіх новоутворень). Форми 

хронічного лейкозу і мієлодиспластичного синдрому в педіатричній практиці 

зустрічаються рідко. 

Гострий лейкоз – злоякісне пухлинне захворювання системи крові, 

первинно вражає кістковий мозок. При підозрі на ГЛ у дітей досліджують 

клінічний аналіз крові в динаміці, при якому можуть визначатися: анемія, 

тромбоцитопенія, лейкопенія, нормальний вміст лейкоцитів, лейкоцитоз, 

гіперлейкоцитоз. Практично у всіх хворих в цей період в периферичній крові 

виявляються бластні клітини. Характерним є так зване «лейкемічне злиття» – в 

лейкограмі виявляються бластні клітини і далі, при відсутності перехідних форм 

(промієлоцитів і мієлоцитів), є зрілі гранулоцити, число яких може бути значно 

знижено за рахунок збільшення вмісту лімфоцитів і бластних клітин. Наступний 

етап діагностики проводиться в спеціалізованому онкогематологічному 

диспансері. Необхідно дослідити кістковий мозок для оцінки всіх паростків 

гемопоезу, визначення кількості бластних клітин. Діагноз гострого лейкозу 

встановлюється при наявності в кістково-мозковому пунктаті більше 20-30% 

бластних клітин. Обов'язковим є цитохімічне дослідження для встановлення 

приналежності клітин до певної лінії диференціації (мієло- або лімфобластна). 

Після уточнення діагнозу необхідна верифікація імунофенотипуючого варіанту 
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захворювання, виявлення цитогенетичних пошкоджень і визначення 

молекулярно-біологічного профілю клітин лейкемічного клону [6, 7].  

Диференціальну діагностику ГЛ у дітей необхідно проводити з інфекційний 

мононуклеозом, інфекційним лімфоцитозом, лейкемоїдними реакціями, 

ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою, апластичною анемією, ревматоїд-

ний артритом, внутрішньоутробними інфекціями, остеомієлітом, СНІДом  [8]. 

Висновок. Гемобластоз у дітей – це ряд тяжких гематологічних захворювань, 

які потребують вчасної діагностики і довготривалого лікування. Тому ми 

пропонуємо такі мірі для зменшення поширення даної патології у дітей, а саме: 

профілактичний огляд дітей віком до 15 років дитячим гематологом не рідше 

одного разу на рік; загальний аналіз крові 1 раз на рік; підвищення кваліфікації 

педіатрів з проходженням курсів дитячої гематології не менше 5 годин на рік; 

участь педіатрів у наукових конференціях і симпозіумах міжнародного рівня з 

питань дитячої гематології лейкозів не менше 2 разів на 5 років. 
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Актуальність 

Дослідження репродуктивної системи  щурів недостатньо розроблені, а її 

комплексне вивчення становить одну з актуальних сучасних завдань в області 

морфології. 

Діагностика чоловічого безпліддя на даний час дуже актуальна. Сучасні 

автори вважають, що на частку чоловічого безпліддя припадає до 50% всіх 

випадків. Найважчим вважається ідіопатичне чоловіче безпліддя, поширеність 

якого в Європі сягає 31-44%. 

Мета 

Метою даного дослідження є вивчення особливостей  та сучасних методів 

дослідження морфологічних та морфометричних особливостей будови 

репродуктивної системи самців білих щурів.  

Матеріали та методи 

Матеріалом дослідження були сім’яники щурів. Для гістологічного 

дослідження зразки тканин сім’яників фіксували в 10% -му розчині нейтрального 
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формаліну. Зафіксовані зразки після промивання в проточній воді піддавали 

зневодненню шляхом приміщення досліджуваного матеріалу в спирти 

зростаючої концентрації і заливали в парафін за загальноприйнятою методикою. 

Готували гістологічні зрізи сім'яних залоз товщиною 10-15 мкм, фарбували їх 

гематоксилін-еозином і досліджували за допомогою цифрового мікроскопа. При 

оглядовій мікроскопії вивчали морфологічні особливості будови сім’яників, 

після чого визначали наступні морфометричні параметри: 

1) товщину білкової оболонки сім’яників; 

2) кількість та площа поперечного звивистого сім’яного канальця і його 

просвіту, товщину та площу сперматогенного епітелію; 

4) кількість міоїдних клітин в стінці звивистих сім'яного канальця, площа 

міоїдних клітин і їх ядер; 

5) кількість клітин Сертолі  сперматогенного епітелію звивистих сім'яних 

канальців, ширину базальної і довжину апікальної частин клітин Сертолі, площа 

клітин і їх ядер; 

6) кількість сперматогенних клітин (сперматогоній, сперматоцит та 

сперматид) в сперматогенному епітелію звивистих сім'янних канальців, площа 

сперматогенних клітин і їх ядер, ; 

7) кількість сперматозоїдів в просвіті звивистих сім'яних канальців, площа 

головки і ядра, ширину шийки і довжину хвостової частини; 

8) кількість клітин Лейдіга в ділянці інтерстиції; площа клітин Лейдіга та 

їх ядер.  

Морфометричне вимірювання проводили при збільшенні 10 × 10, 40 × 10 

та 100 × 10. Фотозйомку препаратів виконували за допомогою цифрової камери.  

Індекс сперматогенезу розраховували за формулою: Is = Σa / N, де а - 

кількість шарів, виділених в кожному канальці (перший шар - сперматогонії, 

другий - сперматоцити, третій - сперматиди, четвертий - сперматозоїди); N - 

кількість прорахованих канальців.  

Результати: 
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При гістологічному дослідженню в тканині сіменників були виявлені зміни 

в звивистих сім’яних канальцях, а саме зменшення діаметру, базальна мембрана 

з волокнистим компонентом, канальці не мають просвіту та заповнені 

недиференційованими клітинами Сертолі з ядерцями, розташовані місцями у 

декілька слоїв. В деяких сім’яних канальцях виявляються поодинокі 

сперматогонії. В багатьох звивистих канальцях виявляються морфологічні зміни 

перитубулярного склерозу з гіалінозом, прошарки інтерстиційної тканини 

широкі. У зрізах в інтерстиції виявлені зони з вираженою проліферацією клітин 

Сертолі. 

Висновки: 

1.Сучасний етап розвитку морфології характеризується підвищенням 

інтересу до морфологічної та функціональної складової тканин, органів і їх 

систем, тому все більше визнання отримує розділ морфології. 

2.Тобто, аналіз сучасної літератури свідчить про те, що сьогодні в 

літературі недостатньо повно представленні  морфологічні методи дослідження 

будови внутрішніх органів репродуктивної системи щурів. 

3.Для отримання об’єктивної картини морфологічних досліджень 

розроблені нові методи морфометричних досліджень, які засновані на методах 

та принципах системної морфометрії. 

4.Таким чином, проведення морфометричного аналізу є не тільки 

корисним, але й необхідним для вивчення проблеми патології репродуктивної 

системи. 
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За останніми даними ВООЗ, захворювання опорно-рухового апарату 

являються провідним фактором інвалідизації у цілому світі та займають 4 місце як 

причина інвалідності [1]. За статистикою, кожний п’ятий мешканець земної кулі 

страждає від болю у спині, а частка остеохондрозу при цьому становить до 90%. 

Остеохондроз – це дегенеративно-дистрофічні зміни, які найчастіше 

відбуваються у хрящових тканинах хребта. Згодом вони провокують зміну 

структури хребців та міжхребцевих дисків, обмежуючи їх природну 

функціональність, що супроводжується порушенням обмінних процесів у м'яких 

тканинах, що оточують хребетний стовп. Хрящові й кісткові тканини отримують 

поживні речовини виключно з навколишніх м'яких тканин, відповідно порушення 

обміну речовин у останніх відразу позначається на їх стані. 

Хребці стають менш витривалими та більш схильними до травматизації, а 

міжхребцеві диски  втрачають еластичність. У результаті остеохондрозу збільшу-

ється ризик травмувань і появи серйозних захворювань хребта. Зокрема, протрузій 

та гриж міжхребцевих дисків, гриж Шморля, сколіозу та інших. Захворювання 

опорно-рухового апарату значно обмежують рухливість та моторику тим самим 

призводять до втрати працездатності [1]. Неврологічні прояви остеохондрозу 

складають від 70 до 95% від захворювань периферичної нервової системи [2]. 

Багаторічні дослідження показали що больовий синдром на рівні 
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поперекового відділу хребта 80-90% обумовлений ураженням міжхребцевих 

дисків, а в 20-30% випадків причиною неврологічних проявів стають саме  

міжхребцеві кили [3]. Однак, спостереження показують, що міофасціальний 

больовий синдром є найчастішою причиною хронічного болю. 

Дегенеративні зміни хребта у поперековому відділі призводять до 

формування неврологічних синдромів, які погіршують психоемоційний стан та 

знижують якість життя [4].  

В Україні хронічні захворювання опорно-рухової системи також є однією з 

найбільш частих проблем [5], а близько 3,5 млн осіб мають проблеми опорно-

рухового апарату, його ускладнення [6], які вимагають безперервної багаторічної 

терапії та реабілітації.  Проблема дегенеративних уражень хребта набуває усе 

більшого значення у зв’язку з тим, що остеохондроз вражає людей в молодому віці 

і є причиною тривалої втрати працездатності у 20–45 % хворих [7]. 

Фізична реабілітація осіб з дорсопатіями поперекового відділу хребта 

передбачає ЛФК, різні види масажу, фізіотерапевтичні процедури тощо.  Адже 

важливим аспектом при даній патології є нормалізація венозного кровообігу. 

Розлади кровопостачання спинномозкових корінців у більшості хворих із 

дорсопатіями пов'язані з венозним застоєм у спинномозковому каналі, що 

призводить до розвитку артеріальної гіпоксії. Нормалізація венозного тонусу 

призводить до відновлення гемодинаміки і поліпшення втрачених функцій [8]. 

Для стимуляції метаболічних процесів у нервових стовбурах рекомендують 

застосовувати фітопрепарати та апітерапію [9]. 

Апітерапія – вплив бджолиної отрути на організм людини – залишається 

недостатньо вивченою методикою, яка сприяє відновленню втрачених функцій.  

В результаті використання апітоксинотерапії при комплексній реабілітації 

пацієнтів із дорсопатіями поперекового відділу хребта посилюється активність 

клітин центральної нервової системи, активніше проводяться імпульси по 

периферичній, знижується кров'яний тиск, покращується обмін речовин, 

зменшується гемоліз еритроцитів, скорочення поперечносмугастих і гладких 

м'язів, збільшується проникність капілярів [9]. Мелітин бджолиної отрути 
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знижує тонус судин великого кола кровообігу, збільшує пульсове наповнення 

судин, покращує функціональну здатність міокарда. Завдяки вмісту в бджолиній 

отруті пептиду апаміну збільшується проникність гематоенцефалічного бар’єру, 

збуджується нервова система та активується рухова активність, пригнічуються 

гальмівні процеси у центральній нервовій системі. Іншим важливим біологічним 

ефектом бджолиної отрути є вплив на обмін серотоніну та допаміну, 

протисудомні та мієлінізуючі властивості апітоксину [10].  

У гострий період захворювання за класичною схемою реабілітації хворі 

отримують медикаментозну терапію, яка спрямована на зменшення больового 

синдрому, нормалізацію тонусу м’язів, покращення кровообігу [11].  

Малі дози апітоксину виявляють анестезуючий та протизапальний ефект. 

Тому у підгострий та відновлювальний періоди захворювання рекомендовано 

розпочинати курс реабілітації з невеликої кількості вжалень – 2-5 на 

поперековий відділ хребта (після проведення біологічних проб під наглядом 

лікаря) [12]. Поступово збільшувати кількість бджоловжалень до 12 за сеанс із 

використанням акупунктурних точок VC4, V22, VB30, V54. При іритативному 

синдромі – на проекцію сідничного нерва [12]. Зникнення болей та відновлення 

функцій спостерігається у 80% випадків [13].  

Враховуючи вищевикладене можна говорити про доцільність застосування 

апітерапії у комплексній реабілітації осіб молодого та середнього віку з килою 

міжхребцевих дисків поперекової локалізації.  

Висновки: 

1. Використання апітерапії бджоловжалюванням, яка має  місцеву та 

системну дію на організм, в комплексній реабілітації осіб молодого та 

середнього віку з дорсопатіями поперекового відділу хребта,  дозволяє знизити 

больовий синдром та виразність м’язово-тонічних порушень. 

2. Реабілітація з впровадженням методів апітерапії дозволить в коротші 

терміни покращити функціональну активність пацієнтів, нормалізувати їх 

життєдіяльність та працездатність.   
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Содержание вредных веществ в отработавших газах автомобиля при 

эксплуатации в холодный период года зависит от многих факторов, включая 

температурный режим двигателя и агрегатов трансмиссии. Определение 

оптимальной температуры  входящего в двигатель воздуха и охлаждающей 

жидкости позволяет снизить токсичность отработавших газов в условиях работы 

автомобиля при низких температурах. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, вредные вещества, 

окружающая среда, токсичность, загрязнение, двигатель, автомобиль, 

техническое состояние, экологическая опасность. 

На автомобильном транспорте наибольшее распространение получили 

двигатели внутреннего сгорания. Эти двигатели отличаются компактностью, 
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высокой экономичностью, долговечностью и  применяются  во всех отраслях 

народного хозяйства. 

В настоящее время особое внимание уделяется уменьшению токсичности 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ и снижению уровня шума работы 

двигателей . 

Автомобильный транспорт является одним из главных источников 

загрязнения окружающей среды. Действующие в настоящее время нормативные 

документы регламентируют содержание вредных веществ в отработавших газах 

автомобилей при определенных условиях проведения испытаний, которые могут 

существенно отличаться от реальных условий эксплуатации. 

К числу реальных условий эксплуатации , оказывающих существенное 

влияние на уровень токсичных выбросов , можно отнести: 

- условия движения автомобиля (режимы работы двигателя), 

- угол опережения зажигания, 

- техническое состояние автомобиля, 

- температуру окружающей среды. 

Температура окружающей среды существенно влияет на организацию 

эксплуатации, хранения автомобилей и на их технико-экономические и экологи-

ческие показатели. Поэтому, рассматривая вопросы величины экологического и 

экономического ущерба от автомобилей, следует учитывать климатические 

условия с целью увеличения надежности автомобилей при их эксплуатации и 

уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. 

Техническое состояние транспортных средств оказывает заметное влияние 

на выброс вредных веществ. Отказы по основным агрегатам, влияющие на 

выбросы автомобиля, распределены следующим образом: система питания – 38 

%, двигатель – 26 %,система зажигания – 21 % и трансмиссии – 15 %. В зимний 

период времени эти показатели увеличиваются. Из этого следует, что для 

снижения экологического и экономического ущерба автотранспорт должен 

находиться в технически исправном состоянии вне зависимости от 

климатических условий, а для этого проанализируем, как воздействуют факторы 
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среды на системы и агрегаты автомобиля. Как показал проведенный анализ, 

основным показателем, характеризующим климатические условия, является 

температура наружного воздуха, оказывающая непосредственное влияние на 

физико-химические свойства эксплуатационных материалов, а следовательно, на 

пусковые качества и работу двигателей и других агрегатов автомобилей, и их 

воздействие на экологию окружающей среды. 

Выводы. 

В результате проведенных работ установлено, что у двигателей одной 

модели, установленных на автомобилях различных марок, содержание вредных 

веществ и расход топлива при изменении условий эксплуатации изменяются в 

различной степени. Это различие наблюдается также на автомобилях одной 

марки и модели при использовании различных утеплительных средств, других 

эксплуатационных и конструктивных особенностей, влияющих на формирова-

ние температурного режима двигателя, агрегатов и систем автомобиля, а также 

на температуру входящего в двигатель воздуха.  

Рассмотрено влияние низкотемпературных условий эксплуатации автомо-

билей на содержание вредных веществ в отработавших газах и разработаны 

рекомендации по установлению и поддержанию оптимальной температуры 

двигателя и скоростного режима движения автомобиля. 
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Вважається, що «війна струмів», яка мала місце наприкінці 19 сторіччя, 

завершилася перемогою змінного струму. Так званим «батьком» трифазної 

системи змінного струму був видатний вчений  М.О.Доліво – Добровольський, 

який майже тридцять років  віддав рішенню цієї проблеми. Але геніальність цієї 

людини полягає в тому, що він не дивився на свій винахід як єдино можливий 

для людства.  

І в той час, коли електрична енергія трифазного змінного струму вже 

передавалась на великі відстані ( сотні кілометрів мережі при напругах до 100кВ 

та потужності до 50000кВт) М.О.Доліво – Добровольський замислюється над 

аналізом її досконалості. 

26 листопада 1918р. в Германії, в переповненому конференц – залі 

Електротехнічного товариства М.О.Доліво – Добровольський виступив з 

докладом на тему: « Про межі використання змінного струму для передачі енергії 

на великі відстані»[1, с.79] 
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На початку свого докладу М.О.Доліво – Добровольський сказав: «Я ставлю 

питання то те: чи залишиться система трифазного струму високої напруги для 

майбутніх електропередач єдино правильною. Іншими словами: чи стоїмо ми на 

правильному шляху, чи залишається нам тільки вдосконалювати деталі та 

збільшувати розміри, щоб «завоювати світ»? Думаю – ні… Я бачу можливість 

реваншу для постійного струму, який багато чому навчиться у техніки змінного 

струму.» [ 2, с.189] 

Такий висновок доповідач обгрунтовував тим, що найближчим часом 

виникне необхідність передачі електричної енергії на великі відстані. «Чи 

можемо ми, новатори культури, обмежувати своє розглядання малою 

протяжністю європейської Германії? Чи можна жити лише сьогоденням, 

підготовляючи сьогодні лише те, що ми будемо використовувати завтра?» - пише 

М.О.Доливо – Добровольський в своїй статті [2, с.190]. 

М.О.Доливо – Добровольський робить висновок, що зі збільшенням 

довжини лінії змінного струму буде зростати ємнісний струм лінії, особливо у 

випадку передавання енергії при високій напрузі. Зниження частоти мережі 

змогло б зменшити ємнісний струм, але це негативно відобразиться на роботі 

електричних машин та освітленні. А якщо зменшувати частоту, то це наближує 

до використання постійного струму. Видатний електротехнік дійшов висновку, 

що надійність електропередачі постійного струму зростає за рахунок відсутності 

вихрових струмів, зменшення товщини ізоляції та втрат в ній при збільшенні 

величини  напруги що передається. 

Геніальність видатного вченого є в тому, що він бачить рішення проблеми 

за рахунок перетворення трифазного змінного струму в постійний за допомогою 

ртутних випрямлячів. М.О.Доливо – Добровольський пропонує наступну схему 

електропостачання: генерація енергії відбувається змінним струмом (більш 

дешевий та надійний варіант) і передача на невеликі відстані – теж трифазним 

змінним струмом, але передача на великі відстані – перетвореним за допомогою 

випрямлячів  постійним струмом високої напруги. На кінці лінії знаходиться 
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підстанція, на якій відбувається наступне перетворення постійного струму на 

змінний, який і подається споживачу. Така система використовується в наш час. 

Зараз більшість мереж – це мережі змінного струму з частотою 50/60Гц. 

Але починається будівництво високовольтних мереж постійного струму (HVDC) 

основною перевагою яких є можливість передачі великих потужностей енергії 

на велику відстань з меншим капітальним вкладенням та меншими втратами 

потужності , ніж в лініях змінного струму. 

Прикладом використання високовольтних мереж постійного струму є 

підводні кабелі (250км по Бальтийському морю між Швецією та Германією; 

600км кабель NorNed між Норвегією та Голандією; 290км Basslink між 

Австралією та Тасманією). [3, с.17] 

Велика кількість ЛЕП HVDC побудована в світі за період 2000 -2015р. 

Зверх високовольтні лінії UHVDC є найбільш  актуальними для країн, які мають 

велику відстань  між місцями споживання та виробництва. Це такі країни як 

Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна африканська республіка. Відстань від 

великих річок, які є джерелами що поновлюються, до великих промислових 

мегаполісів в цих країнах вкладає 2000км та більше. [3, с.17] 

В Китаї діє програма з будівництва 14 ліній UHVDC ±800кВ. За цією 

програмою вже введено в експлуатацію ЛЕП потужністю 6400МВт від 

тибетської ГЕС Сянцзяба  до Шанхаю довжиною майже 2000км. Самою довгою 

(більше 2500км) в цій програмі відведено стати лінії Іркутськ – Пекін. Аналогічні 

проекти пропонуються в Бразилії (Belo Monte та Rio Madeira), Індії (Chicken 

Neck), ПАР(WestCor). [3, с.18] 

Відома електротехнічна кампанія АВВ відкриває нову главу в історії роз-

витку електротехніки: в Китаї проходять випробування трансформаторів та основ-

ного електрообладнання зверх високовольтних UHVDC напругою 1100кВ, що є 

актуальним для відстані до 3000км. Даний трансформатор  розроблено та виготов-

лено при співпраці з Державною Мережевою Корпорацією Китаю (SGCC). [4] 

Отже, використання ліній електропередач постійного струму HVDC та 

UHVDC стає все більш поширеним у світі. 
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Рибчинський Р.С. 

здобувач 

Однією з ключових культур у зерновому сегменті української галузі 

рослинництва є кукурудза, разом з тим, продовольча переробка кукурудзи в 

нашій країні, на фоні такого стрімкого зростання обсягів сировинної бази, не 

достатньо розвинута. Переробкою даної культури в крупи займається всього 

кілька крупних підприємств, а використання культури для продовольчої 

переробки не перевищує 2% від загального внутрішнього споживання. Більше 

того, в обсягах виробництва кукурудзяних круп та борошна, протягом останніх 

років, спостерігаються негативні тенденції. 

Для України основним напрямком продовольчої переробки кукурудзи в є 

виробництво круп. Відповідно до «Правил…» передбачається виробництво 
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чотирьох видів подрібнених круп та борошна. Кукурудзяна крупа у чистому 

вигляді користується невисоким попитом, і обсяги круп'яного виробництва 

здебільшого представлені крупами для подальшого виробництва більш 

популярної снекової продукції – пластівців і паличок. За обсягами виробництва 

в Україні кукурудзяні крупи займають друге місце, після гречаних, що дозволяє 

говорити про широкий споживчий інтерес до продуктів вироблених з кукурудзи 

в нашій країні. [1] 

Аналізуючі дані типового складу та досвід використання кукурудзи на 

зернопереробних підприємствах можна відмітити що найбільш 

використованими у галузі є кремениста та зубовидна кукурудза, їх широко 

використовують для виробництва продовольчих та кормових продуктів.  Аналіз 

літературних даних показує, що саме кременисті форми при використанні в 

якості сировини для виробництва круп завдяки своїй будові дають меншу 

кількість вторинних сировинних ресурсів, що збільшує ефективність існуючих 

технологічних процесів.  Для виробництва дрібної крупи для подальшого 

використання як сировини для паличок найбільш доцільно використовувати 

зубовидну та напівзубовидну кукурудзу. Для виробництва круп та пластівців 

більш раціонально використовувати кукурудзу з білим кольором, так як отримані 

при її переробленні продукти характеризуються покращеними споживчими 

властивостями в порівнянні з продуктами отриманими при переробленні жовтої 

кукурудзи. [2-5]  

За анатомічною будовою, кукурудза аналогічно до інших традиційних 

злакових культур складається з трьох основних анатомічних складових – 

оболонкових частин, ендосперму та зародкових частин, які характеризуються 

своєю структурою та вміщують різну кількість хімічних речовин.  

Найбільшу частку зерна складає ендосперм в якому розміщується основна 

масова частка крохмалю (до 98 %) та до 75 % усього білка в зерні, найбільша 

його частка розміщена у верхній частині ендосперму - алейроновому шарі, 

зародок традиційно вміщує основну масову частку жиру (до 80 %), мінеральні, 

білкові речовини та частково крохмаль, зародок вміщує до 65 % цукрів, 
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оболонкові частини – до 70 % геміцелюлози, 23 % целюлози та 0,1 % лігніну.[6-

9] 

Зерно кукурудзи характеризується наявністю масивного зародку який 

може складати до 15 % від зерна, дана частина зерна завдяки високій масовій 

частці жиру (до 80 %) та його нестабільності у круп’яній, харчоконцентратній та 

крохмалепатоковій промисловості не використовується, що спричиняє 

необхідність його вилучення.  

При переробленні зерна кукурудзи існує два основні напрями які застосо-

вують для відокремлення зародкових частин від ендосперму. Переробка зерна 

кукурудзи сухим способом, застосовується у зернопереробній при виробництві 

круп’яних продуктів, переробку зерна вологим способом використовує крохмале-

патокова промисловість при виробництві кукурудзяного крохмалю.  

В Україні при виробництві круп’яних продуктів використовується 

технологія, яка передбачає здрібнювання спеціально підготовленого зерна, 

сушіння продуктів подрібнення, етап фракціонування продуктів подрібнення, 

вилучення з отриманих фракцій зародкових частин. [1] 

Для первинного подрібнення кукурудзи на круп'яних заводах застосовують 

двороторні дробарки або дежермінатори. Сепарування продуктів подрібнення 

оболонок і зародка проводять з використанням круп'яних розсійників АІ-БРУ 

аспіраційні колонки пневмосортувальних столах. Відповідно до «Правил…» 

передбачається виробництво круп кукурудзяних шліфованих, подрібнених, а 

також круп крупних для виробництва пластівців та круп кукурудзяних дрібних для 

виробництва паличок. За своєю характеристикою всі види круп відносяться до 

подрібнених частинок зерна кукурудзи, які мають різну форму з яких проведено 

вилучення зародкових та оболонкових частин. Основними технологічними 

операціями з виробництва круп шліфованих є шліфування, сортування. Для шліфу-

вання використовують лущильно-шліфувальні машини типу ЗШН, передбачається 

чотири системи шліфування. Суміш продуктів шліфування після кожної системи 

сортують із застосуванням повітряних сепараторів та круп’яних розсійників. 

Виробництво крупних круп для пластівців і дрібних для паличок включає етап 
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сортування за крупністю, додаткове подрібнення окремих вилучених на етапі 

сортування фракцій та сортування продуктів подрібнення. Крупні крупи для 

виробництва пластівців отримують на етапі першого сортування, сходом сит Ø5,0 

мм. Прохід цього сита (більш дрібні частинки подрібненого ядра) спрямовують на 

подальше подрібнення у вальцьових верстатах, яке включає чотири системи. 

Суміш продуктів подрібнення сортують у круп’яних розсійниках на відповідних 

ситах після кожної системи подрібнення. В круп’яних розсійниках при сортуванні 

проходом металотканих сит 067 проводять вилучення кукурудзяного борошна, яке 

також є цінним харчовим продуктом. [1] 

Відомий спосіб виробництва кукурудзяної крупи швидкого приготування 

який передбачає використання саме кукурудзяного борошна як сировини. 

Відповідно до заявленого методу передбачається проведення етапу знежирення 

борошна із використанням дежермінаторів та пневмостолів, воднотеплову 

обробку та екструдування, сушіння, подрібнення, сортування.  Спосіб перед-

бачає виробництво круп трьох номерів. Крупу №3 отримують при сортуванні на 

ситах Ø2,5-2,0 мм, крупу №4 – Ø2.0-1,5 мм, крупу №5 – 1,5-0,56 мм. [10] 

В умовах зростання попиту на сучасні плющені продукти їх виробництво 

сьогодні здійснюється практично з усіх традиційних видів зернової сировини - 

пшениці, ячменю, рису, проса, гречки, гороху, при цьому враховуючи 

відсутність рекомендацій щодо виробництва з них такого виду продуктів зазичай 

переробними підприємствами розробляються і затверджуються власні внутрішні 

технічні умови. 

Відомий спосіб виробництва пластівців з кукурудзи який передбачає 

очищення зерна від домішок, замочування, сушіння ІЧ-променями, обробку ІЧ-

променями з подальшим плющенням в пластівці. Сушіння зерна ІЧ-променями 

проводиться при довжині хвилі 0,9-1,1 мкм і щільності променистого потоку 12-

14 кВт / м2 протягом 2,5-3,0 хв до вологості 30-32%, обробка зерна ІЧ-променями 

здійснюється при довжині хвилі 0,9-1,1 мкм і щільності променистого потоку 18-

20 кВт / м2 протягом 95-105 с до досягнення зерном температури 160-170 ° С з 

подальшим плющенням в гарячому стані в пластівці товщиною 0,6-0,7 мм. 
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Сушінні зерна передує замочування у воді при температурі 18-20 ° С протягом 

36 годин до кінцевої вологості 38-40%. Товщина отриманих пластівців при 

застосуванні такої технології переробки складає 0,6-0,7 мм, вихід готового 

продукту – 97-98%.[11] 

Відомий також спосіб виробництва кукурудзяних пластівців який 

передбачає використання етапу екстрадування. Даний спосіб включає 

приготування суміші з рецептурних компонентів, кондиціювання водяною 

парою суміші, обробку у варильному екструдері, транспортування екструдату до 

ріжучого пристрою, різання, формування пластівців і обсмажування. Спочатку 

здійснюють приготування рецептурної суміші, що складається з води, цукру, 

солі і солодового екстракту, приготування, розварювання і формування тіста 

здійснюють в перед кондиціонері і екструдері, причому подачу сировини 

здійснюють одночасно, додаючи до вихідних компонентів чорницю сушену 1%, 

висівки пшеничні 30% [12] 

Відомий спосіб виробництва кукурудзяних пластівців який передбачає 

використання дрібної крупи або борошна. Способом передбачається варіння 

крупи або борошна у змішувачах-пропарювачах безперервної, пресування 

отриманої після варіння маси із отриманням гранул, сушіння, кондиціювання, 

плющення, сортування плющеного ядра. Режими пропарювання: тривалість – 20-

25 хв, тиск пари – 3,5-4,0 МПа, кондиціювання проводять при температурі 50-60 

оС, тривалість 8-10 год. [13] 
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Термопластичні еластомери (ТПЕ) – це матеріали, що мають пружні властиво-

сті, подібні до гуми, однак здатні до плавлення, та мають усі характерні властивості 

термопластів. ТПЕ можуть бути сумішшю термопластичного матеріалу та еластоме-

ру, але частіше їх синтезують як блок-кополімери, макромолекулярні ланцюги яких 

складаються із почергово з’єднаних блоків мономерів різних полімерів. 

Разом із СБС також широко застосовуються блок-кополімери з 

включенням до структури макромолекул інших мономерних ланок.  

Конструкційний матеріал СЕБС – це термопластичний полімер, але за 

властивостями подібний до синтетичних каучуків, еластичний та м’який, 

достатньо термостійкий, стійкий до впливу різноманітного середовища, в тому 

числі озону, ультрафіолетового випромінювання та інших атмосферних явищ. 

Вважається, що СЕБС відносно важко піддається переробці при розплавленні, 

тому його іноді змішують із СБС та іншими полімерами. Залежно від умов 

полімеризації, СЕБС, подібно до поліетилену, може мати розгалужену або 

лінійну структуру, що впливає на густину матеріалу. 

Унікальне поєднання теплофізичних, хімічних, діелектричних властивос-

тей, здатність до повторної переробки зумовили широке використання СЕБС як 

конструкційного матеріалу та компонента різних компаундів у багатьох галузях 

промисловості. 

СЕБС – новий біосумісний матеріал для виробів медичної промисловості. 

До матеріалів, що застосовуються у медичній галузі зазвичай висуваються 
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підвищені вимоги за такими показниками, як еластичність, міцність, стійкість до 

хімічних середовищ, сумісність із кров’ю та біологічними тканинами. 

Традиційні матеріали, що використовуються у медицині – латекс, ПВХ, силікон 

мають істотні недоліки та потребують заміни. Одними із найбільш масових 

медичних виробів, у яких застосовується з’єднання полімерних деталей, є 

системи переливання крові або медичних препаратів. 

 

Рисунок 1 – Медична інфузійна система для введення розчинів ліків. 

 
Рисунок 2 – Конструкція типової інфузійної системи для подачі ліків. 

Трансфузійна та інфузійна медичні системи мають аналогічну 

конструкцію [4] і різняться тільки деякими комплектуючими елементами. Типові 

конструктивні елементи інфузійної системи наведені на рис. 2.  

Головна складова системи – крапельна камера (5), що відповідає за 

рівномірне крапельне постачання медичного розчину. В робочому стані камера 

повинна розташовуватись у вертикальному положенні, як показано на рисунку. 
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У верхній частині камери розташовано краплеутворюючий елемент (4), що являє 

собою отвір точно визначеного діаметру у поперечній перегородці. Зовні, на 

верхній частині камери, розташована голка (2) для проколювання ємності з 

ліками, канал для проходження рідини (3) та захисний ковпачок голки (1). У 

більшості сучасних медичних систем голку не розташовують безпосередньо на 

крапельній камері, а дещо віддаляють її через прозору трубку, як показано на 

рис. 3. В нижній частині, всередині камери, розташовано мембранний фільтр для 

рідини (6). Зовні, внизу камери, розташовано розтруб для приєднання медичної 

трубки (7). Довжина трубки залежить від функціонального призначення 

медичної системи, трубка проходить крізь пластиковий роликовий затискач (8), 

який дозволяє регулювати потік рідини крізь систему. З протилежного боку 

трубки розташовано ін’єкційний вузол (9), який дозволяє при необхідності 

вводити в систему додаткові ін’єкції ліків за допомогою шприца. А на кінці 

трубки міститься головка (10) зі спеціальним конусом «Луєр», призначеним для 

приєднання сталевих медичних голок та катетерів. Конус закривається захисним 

ковпачком (11). 

Основними пластифікаторами, що застосовують у виробництві ПВХ, є 

складні етери, які отримують із фталевого ангідриду (фталати). Пластифікований 

ПВХ має у складі 20-40 % фталатів, а в деяких виробах і більше. Використовують 

декілька видів фталатів, що позначаються як DBP, DIDP, DINP, DOP та DENP. 

Частка останнього – ди-2-етилгексилфталату – становить понад 50 % усього 

світового споживання пластифікаторів, оскільки він є найдешевшим [4]. 

У 1970-х роках з’явились перші відомості про шкідливу дію DENP на здо-

ров’я людини. Багато подальших клінічних досліджень довели токсичну дію 

DENP та інших фталатів на печінку, нирки, нервову та репродуктивну системи 

людини. Після тривалих дискусій у США та країнах Європейського союзу 

використання медичних виробів з ПВХ, що містить DENP, було заборонено. 

Альтернативою, як відзначалось вище, стало використання біосумісних термо-

пластичних еластомерів, зокрема СЕБС. В Україні продукцію DENP-free 

виготовляє фармацевтична корпорація Юрія-Фарм – вітчизняний лідер серед 
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виробників інфузійних медичних систем та інноваційних інструментів для 

доставки ліків [5]. 

 

Рисунок 3 – Варіант конструкції краплеутворюючої камери  

для одноразової медичної системи 

Слід відзначити, що проблема заміни ПВХ на СЕБС повністю не вирішує 

проблему потенційної токсичності медичних інфузійних систем. Вже 

зазначалось, що з’єднання елементів корпусу краплеутворюючої камери та усі 

з’єднання медичних трубок повинні забезпечувати герметичність та 

витримувати нормовані механічні навантаження. Конструкція камери має дві 

частини:  власне корпус із фільтром у нижній частині та кришка камери із 

краплеутворювачем. З’єднання корпусу та кришки може виконуватись через 

невеликий фланець або через розтрубний вузол (рис. 3). Медичні трубки із 

натягом насуваються на штуцери, розташовані у верхній та нижній частинах 

камери. У більшості випадків усі ці з’єднання зміцнюють за допомогою клею. 

СЕБС, так само як поліетилен (ПЕ) та поліпропилен (ПП), є полімером із низькою 

поверхневою енергією та вважається матеріалом, що погано піддається склеюванню. 

Тому для з’єднання цього матеріалу використовують двокомпонентні полімерні клеї на 

основі метилакрилату (метиловий етер акрилової кислоти). Це легкозаймиста речовина, 

легша за воду, із різким запахом класифікується як мало небезпечна речовина, але при 

вдиханні у великих концентраціях справляє наркотичну дію та спричинює отруєння. В 
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медичних системах залишки метилакрилату наявні у мінімальних дозах, але для макси-

мального захисту пацієнтів слід клейові з’єднання виробів із СЕБС замінити на зварні. 

Технологія зварювання інфрачервоним випромінюванням елементів 

інфузійних медичних систем із СЕБС. 

У цій роботі ставили за мету розробку технології зварювання медичних 

виробів із СЕБС, зокрема корпусу краплеутворювача одноразової медичної 

системи з полімерною голкою (рис. 4). Зварні з’єднання повинні забезпечувати 

герметичність та нормовану механічну міцність корпусу без змін його 

зовнішнього вигляду, розмірів та геометричних форм. 

 

Рисунок 4 – Зібрана краплеутворююча камера із полімерною голкою, 

виготовлена із жорсткого СЕБС. 

Корпус краплеутворюючої камери складається з двох частин, виготовле-

них із СЕБС: видовженого полімерного стакана у формі конуса з мінімальним 

нахилом та фланця – кришки, на якому зібрані основні елементи камери. На 

фланці розташовані: полімерна голка, власне краплеутворювач у вигляді 

внутрішньої трубки – крапельниці із отвором каліброваного діаметру та боковий 

отвір із посадочним місцем для встановлення системи подавача зовнішнього 

повітря з фільтром. За конструкцією полімерна голка виконана невід’ємною від 

фланця та формується разом із ним литтям під тиском.  

Посадкове місце з’єднання фланця та стакана виконано у вигляді подвійного 

розтрубного вузла (рис. 5, ліворуч). Внутрішній видовжений циліндр фланця 

контактує із внутрішньою поверхнею стакана, забезпечує поздовжню осьову 

центрівку зібраного корпусу. Зовнішній циліндр фланця має невелику довжину та 
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контактує з вузькою кільцевою ділянкою на зовнішній поверхні стакана. Він 

забезпечує герметичність з’єднання та його додаткову механічну міцність.  

 

Рисунок 5 – Складові корпусу краплеутворюючої камери. 

Таким чином, при складанні корпусу краплеутворювача стакан із невеликим 

натягом вставляється у кільцевий паз із внутрішнім розтрубом, що розташований 

на фланці. Перед складанням стакан занурюється на невелику розраховану глибину 

у рідкий полімерний клей – розчинник. Кільцевий паз на фланці не змащується, 

оскільки це неможливо без пошкодження клеєм зовнішньої поверхні корпусу. 

Після складання у пазу фланця утворюється кільцеве клейове з’єднання складного 

профілю. За рахунок великої площини та декількох поверхонь контакту таке 

з’єднання забезпечує необхідні герметикність та міцність. Необхідно замінити це 

клейове з’єднання зварним без втрати зовнішнього вигляду та міцності. 

Для розтрубного з’єднання тіл обертання логічно було б застосувати 

зварювання нагрітим інструментом в розтруб. Однак, зважаючи на невеликі 

розміри корпусу (зовнішній діаметр стакана 15 мм, товщина стінки 1 мм) та 

складну форму кільцевого пазу на фланці, застосування розтрубного зварювання 

буде технологічно складним. Було вирішено застосувати метод непрямого 

нагріву, який не потребує безпосереднього контакту нагрівача із поверхнею де-

талей – метод зварювання з прогрівом інфрачервоного випромінювання [6, 7]. 

За обраною технологічною схемою дві частини корпусу складаються без 

застосування клею, кільцеве місце контакту деталей прогрівається зовні 
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інфрачервоним нагрівачем. Циліндричні поверхні, що контактують, частково 

розплавляються та після охолодження утворюють зварний шов. 

 
Рисунок 6 – Кільцевий безконтактний нагрівальний інструмент для 

інфрачервоного нагріву. 

Для реалізації запропонованої технологічної схеми зварювання було 

розроблено кільцевий безконтактний нагрівальний інструмент (рис. 6) у вигляді 

одного обороту ніхромової полоси шириною 3 мм, що розігрівався 

проходженням змінного електричного струму. Поздовжні ділянки полоси 

нагрівача були заправлені в керамічні трубки, які фіксувались спеціальними 

кронштейнами та утримували круглу форму робочої поверхні. На виході з 

керамічних трубок ніхромова полоса електричними проводами приєднувалась до 

регульованого джерела живлення змінного струму, що забезпечувало нагрівання 

робочої поверхні кільця до необхідної температури. Зміною положення 

керамічних трубок можливо було у деяких межах регулювати діаметр кільцевого 

нагрівача. Експериментально було встановлено, що при величині електричної 

напруги живлення у 7 вольт ніхромова стрічка нагрівається до температури 

червоного розжарювання – максимальної температури, за якої метал ще зберігає 

свою жорсткість. Тому сталу величину напруги живлення (7В) підтримували в 

усіх експериментальних зварюваннях. 

Кільце інфрачервоного нагрівального інструмента може мати відхилення від 

ідеальної форми кола, крім того кільце із металевої стрічки не суцільне, а має знизу 

рознімну частину. Отже, інтенсивність інфрачервоного випромінювання в різних 

точках орбіти кільцевого нагрівача буде різнитись. При нерухомому положенні 

всередині нагрівача кільцевого стику корпусу краплеутворювача його прогрів буде 

нерівномірним. 
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Усунути проблему нерівномірного прогріву було вирішено застосуванням в 

процесі зварювання обертання деталей, що з’єднуються, навколо поздовжньої осі. 

В процесі прогріву деталі обертались з невеликою швидкістю за допомогою 

приводу від електроінструменту. Отже, технологічна схема зварювання кільце-

вого стику інфрачервоним нагрівальним інструментом відбувалась таким чином: 

- елементи корпусу краплеутворювача збирали у розтрубний паз; 

- зібраний корпус центрували за циліндричною поверхнею фланця та 

затискали у патроні обертального інструмента; 

- встановлювали кільцевий нагрівальний інструмент у поперечній площині 

стику, вивіряли центрівку нагрівача та стику відносно поздовжньої осі, 

фіксували нагрівач для запобігання зміщень у процесі зварювання; 

- вмикали живлення кільцевого нагрівача й одночасно починали обертання 

деталей корпусу, що зварювався. Безконтактно прогрівали стик деталей 

протягом визначеного часу; 

- вимикали живлення нагрівача та давали стику охолодитись протягом 1 хв. 

Під час експериментів зі зварювання інфрачервоним випромінюванням 

змінювали діаметр кільцевого нагрівача і, відповідно, зазор між металевою 

стрічкою нагрівача-випромінювача та зовнішньою поверхнею деталей. Провели 

серію зварювань для пошуку оптимальних режимів прогрівання кільцевого 

стику. Для різних параметрів процесу оцінювали глибину проплавлення 

полімерного матеріалу деталей та стан їх зовнішньої поверхні. Швидкість 

обертання в 1 об/сек залишали незмінною в усіх експериментах. 

Критерієм якості прогрівання вважали глибину проплавлення деталей 

з’єднання. Було встановлено діапазон допустимих параметрів прогрівання, що 

забезпечували повне проплавлення зовнішніх поверхонь контакту деталей у 

кільцевому стику: 

- режим тривалого прогрівання (рис. 7) – при зазорі між нагрівачем і 

деталями у 5 мм та часі зварювання 18 секунд; 

- режим швидкого прогрівання (рис. 8)  – при зазорі між нагрівачем і 

деталями у 2 мм та часі зварювання 5 секунд. 
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Найбільш придатними були визнані режими тривалого прогрівання при 

зазорі до нагрівача у 4-5 мм та тривалості процесу 16-18 секунд. У цьому випадку 

температура інфрачервоного випромінювання трохи зменшена, отже знижується 

вірогідність деформацій і пошкодження зовнішньої поверхні деталей (рис. 9). 

Після охолодження формується рівномірний кільцевий зварний шов між 

поверхнями стакана і фланця корпусу (рис. 10) 

 

Рисунок 7 – Режим тривалого прогрівання кільцевого зварного з’єднання  

та спектр розподілу температури по ньому. 

 

Рисунок 8 – Режим швидкого прогрівання кільцевого зварного з’єднання  

та спектр розподілу температури по ньому. 

 

Рисунок 9 – Охолодження зварного з’єднання після видалення інфрачервоного 

нагрівача та спектр розподілу температури по ньому. 
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Рисунок 10 – Поперечний переріз кільцевого зварного з’єднання. 

За результатами проведених випробувань корпуси краплеутворювача 

разом із виготовленими зварними з’єднаннями витримували нормативні 

механічні навантаження – поздовжнє осьове навантаження у 15 Н (усереднені 

результати механічних випробувань на розтяг – 115 Н) та герметичність при 

внутрішньому тиску у 20 кПа. 

При збільшенні на поверхні зварних швів СЕБС ми не бачимо структурних 

елементів, характерних для традиційних аморфних та кристалічних матеріалів. 

На рис.11 видно чітку тонку лінію розмежування, що демонструє перехід від 

основного матеріалу до зварного шва.  

 
Рисунок 11 – Структура поверхні контакту між частинами корпусу 

краплеутворювача, оптичне збільшення х100. 
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Таким чином, метод безконтактного зварювання інфрачервоним випромі-

нюванням дозволяє отримувати кільцеві зварні шви корпусу краплеутворювача 

медичної інфузійної системи, виготовленої із СЕБС, що відповідають норма-

тивним вимогам на герметичність та механічну міцність. 

ВИСНОВКИ 

Отже, враховуючи значну екологічну шкоду, спричинену використанням 

звичайних полімерів, доцільно замінити їх на біосумісні. Адже їх властивості, як 

було зазначено, не мають істотних відмінностей. Також у медицині більш доціль-

ним є використання саме біосумісних матеріалів, які мають менше негативного 

впливу. Полімерний матеріал СЕБС, із якого виготовлені деталі корпусу, є 

термопластичним еластомером, що у конденсованому стані утворює просторову 

структуру, подібну до сітчастої зшитої. Тому при збільшенні на поверхні зварних 

швів СЕБС ми не бачимо структурних елементів, характерних для традиційних 

аморфних та кристалічних матеріалів. Метод безконтактного зварювання 

інфрачервоним випромінюванням дозволяє отримувати кільцеві зварні шви 

корпусу каплеутворювача медичної інфузійної системи, виготовленої із СЕБС, що 

відповідають нормативним вимогам на герметичність та механічну міцність. 
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The massive use of print media is becoming less popular. Instead of bored 

copies, released in large circulation, a unique publication is becoming more desirable 

for the user. First of all, the main difference among other products will be the 

exclusivity of the publication, its individuality. 

In many spheres of life, people use scrapbooks, tear-off publications that cannot 

be restored. Also popular editions that can be supplemented with their entries, such as 

educational, leisure, culinary topics. To resolve this issue, editions with 

interchangeable elements of the block, for example, pages, workbooks, or the whole 

block as a whole — can come to the rescue.  

On the book market of Ukraine and on the market of printing products in general, 

this type of publication is becoming more common. However, the lack of 

systematization of the designs of editions with replaceable elements of the block [1] 
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and clear technological conditions for their production leads to the reluctance of 

printing houses to introduce new technological processes into production. As a rule, in 

Ukraine the issue of such publications is limited to notebooks. 

To argue the feasibility of implementing editions, which have variable elements 

into production, the advantages and disadvantages of editions for the user were analyzed. 

According to the results of the previous studies [2, 3], the results of the analysis of the 

advantages and disadvantages of such publications are presented in the table.  

Table 

Advantages and disadvantages of types of fastening editions, which have variable 

elements in structure compared to traditional sewing threads 

 

Type of  fastening Advantages Disadvantages 

Binding with rings  The ability to replace 

individual pages. 

Insufficient bonding; 

the ability to tear pages at the point of 

attachment. 

Disc-binding 

system 

Easy to attach or split pages. 

-  

Slow replacement of elements; 

use of separate sheets only; 

the inability to change a large number of 

variables at one time. 

Binding with metal 

holders 

Multifunctional 

changing the order of 

exercise books; 

possibility of recharging the 

unit. 

The complexity of pulling individual 

notebooks from the block; 

possibility to replace only notebooks. 

Binding with 

elastics 

Interactive use. More complexity when replacing 

notebooks 

Swing clip durable Strong bonding; 

fast, easy separation; 

the ability to use as variables 

of both pages and notebooks. 

Limited amount of variable elements 

-  

Magnetic rod 

editions 

The ability to conveniently 

separate elements; 

 

quick connection 

/disconnection 

Attachment of unnecessary metallic 

objects within the limits of magnetic 

influence; 

insufficient bonding of elements. 



80 
 

Editions with a rod Easy to produce edition 

-  

Loss of the main element (core) leads to 

the destruction of the whole structure; 

the complexity of replacing the 

elements. 

Origami fastener 

system 

Easy extraction of elements; 

the ability to use as variables of 

both pages and notebooks 

Fast wear of fasteners; 

design unreliability. 

 

 

In addition to the general advantage for all these constructions, that is, changes 

in the elements of the block, the following benefits are also highlighted: change order 

notebooks; quick attachment / disconnection of items; interactive use; and 

disadvantages: limited volume of variable elements; rapid wear of origami fasteners; 

complexity of execution of manual operations; for designs with magnetic core – attach 

of extra metallic objects that are within the limits of magnetic influence; for the designs 

with a wooden rod – the loss of the main element (rod) leads to the destruction of the 

entire structure. 
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