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ВСТУПНЕ СЛОВО

Щиро вітаю всіх учасників науково-практичної конференції студен-
тів і молодих вчених!

Шановні колеги! Проблеми освіти, науки і духовності у кожного
народу є засадничими. В історії нашого народу чітко виділяються дві тен-
денції. З одного боку, наш народ постійно виявляв великі природні обдаруван-
ня і потужні духовні сили. Результатом цього стало формування гост рого
і проникливого розуму, багатого емоційно-почуттєвого світу, високої
моральності, глибокого демократизму, масового героїзму у боротьбі з во -
рогами своєї свободи, прагнення і вміння жити за законами краси, добро-
ти, гостинності, самобутнього українського гумору та ін.

З іншого боку, у того ж самого нашого народу ми бачимо егоїстичний
індивідуалізм, надмірний ідеалізм і довірливість, низьку суспіль но-
політичну і національну свідомість, пасивність і недостатню національну
будівничу, національно-державницьку діяльність, невміння об’єднатися,
забезпечити згуртованість всього народу тощо. Тому вдосконалення якос-
тей національного характеру, набуття морально-духовної інтелектуаль-
ної потуги вищого рівня убезпечать нас від державотворчих невдач і пора-
зок. Іншими словами, нам необхідно зробити рішучі кроки в напряму
формування державницького світогляду українського народу, в основі
якого лежать загальнолюдські цінності. 

І тому Університет «Україна» був створений як інклюзивний за клад
вищої освіти, покликаний забезпечити як високоякісну підготовку фахів-
ців, так і виховання їх патріотами. Крім цього, він широко відкрив двері
для навчання і виховання людей з інвалідністю, дітей із соціально-незахи-
щених сімей і дітей сиріт. У цьому його унікальність.

Упродовж 22-х років свого існування Університет «Україна» реалізовує
принципи інклюзії й найкращі світові практики доступного навчання та
має 37 підрозділів по всій території України. За цей час підготовлено біль-
ше 175.0 тис. фахівців, в т.ч. понад 10.0 тис. із числа людей з інвалідністю.

У центрі уваги нашого ЗВО завжди були освіта, наука і духовність
молоді.

Підтвердженням цьому є те, що в Університеті «Україна» стало
доброю традицією проводити науково-практичну конференцію студентів
і молодих учених. Започаткували цю традицію в рік п’ятиріччя нашого
закладу і з того часу такі заходи проводяться щороку. Конфе ренція охоп-
лює щоразу широкий загал учасників і за 18 років стала значною подією
для студентів і молодих учених. 

Конференція передбачає засідання 15 секцій: економічні перспективи Ук -
раїни в сучасних умовах; документознавство та інформаційна діяльність:
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сучасні проблеми та перспективи розвитку; українознавство – основа
філологічної освіти та формування духовності: історія та сучасність;
актуальні проблеми сучасного перекладознавства та методики викла-
дання іноземних мов та літератур; засоби масової інформації: відгук на
виклики сьогодення; редакційно-видавничі процеси: теорія та практика
використання в системі масової комунікації; туризм як багатогранне
суспільне явище; сучасні технології зміцнення здоров’я людини; соціальний
розвиток особистості в контексті соціальної роботи; соціально-психоло-
гічні проблеми самореалізації студентської молоді; правове регулювання
господарської діяльності; суспільно-політичні та соціокультурні аспекти
розвитку українського суспільства; інформатика та комп’ютерні техно-
логії; сучасні інженерні технології: пошук та перспективи; природа, меди-
цина, здоров’я.

ХVІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і мо -
лодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» — Університет «Ук раїна»
проводить спільно з Міністерством освіти і науки України, Всеукра їн ською
молодіжною громадською організацією студентів з ін валідністю «Гаудеа -
мус» і Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і мо -
лодих вчених. Мета заходу – активізувати науково-дослідну роботу
молоді, залучити її до творчого пошуку, генерації нових наукових ідей.

Цього року для участі у Конференції зареєструвалось близько 400 чо -
ловік. Серед них учасники з різних куточків України: Київ, Карпати, Він ни -
ця, Житомир, Івано-Франківськ, Біла Церква, Полтава, Рівне, Терно піль,
Миколаїв, Мелітополь, Луцьк, Нова Каховка.

Учасники представляють не тільки Університет «Україна», а і 15 ін -
ших навчальних закладів, установ і партнерів.

До публікації було отримано 551 тез доповідей здобувачів вищої освіти,
науковців, викладачів, вчителів які будуть опубліковані у Збір нику тез
Конференції.  

Проведення ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» є резуль-
татом великої праці студентів, викладачів, організаторів. Вона стане
серйозним стимулом для подальшого розвитку і вдосконалення всього на -
вчально-виховного комплексу в Університеті «Україна», а також спри -
ятиме активізації просвітницької роботи в українському суспільстві.

І я щиро бажаю всім учасникам нашого онлайн-зібрання успіхів у роботі.
Щиро дякую за увагу!

Петро ТАЛАНЧУК
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СЕКЦІЯ XIII

ІНФОРМАТИКА 
ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Бойчук A. О.

група КІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерна інженерія» 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Самрай В. П., к. т. н., с. н. с.

Анотація. Інформаційна система, як система управління, тісно
пов’язується, як з системами збереження та видачі інформації, так і
з іншої — з системами, що забезпечують обмін інформацією в процесі
управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дозволя-
ють користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відіб-
рану інформацію. 

Abstract. The information system, as a management system, is closely
connected with the systems of storage and issuance of information, and on the
other — with the systems that provide information exchange in the manage-
ment process. It covers a set of tools and methods that allow the user to col-
lect, store, transmit and process selected information.

Фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних систем
Основними факторами, які впливають на впровадження інфор-

маційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також
наявність відповідних засобів для їх формування. Найсуттєвіше на
розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі
комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж.



До основних напрямків автоматизації інформаційно-управ-
лінської діяльності в організаційних структурах відносять:

– автоматизацію обробки документів шляхом впровадження
систем для обробки тексту, автоматизацію обміну інформаці-
єю через різноманітні види комунікацій (які включають АТС
підприємства, відеотермінальні системи, локальну ком п’ю -
тер ну мережу, телекопіювальні апарати, відеоінформаційні
системи);

– автоматизацію діяльності менеджерів на базі комп’ютерних
систем комплексних інформаційних систем, які надають
допомогу в прийнятті рішень, та електронних секретарів, що
дозволяє підвищити рівень організації праці менеджерів на
якісно вищий щабель.

Сучасний стан розвитку інформаційних систем
Для сучасних умов характерне застосування високоефективних

внутрішньофірмових систем інформації, що грунтуються на вико-
ристанні найновіших інформаційних технологій, зокрема єдиної
локальної комп’ютерної мережі. 

Сучасна інформаційна система в заданій сфері діяльності орга-
нізації дозволяє забезпечити вирішення таких завдань:

1) прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту
(точну інформацію про хід виробничого процесу в просторі
та часі);

2) ефективну координацію внутрішньої діяльності та оператив-
не розповсюдження різноманітних повідомлень;

Гальмуючі фактори впровадження інформаційних систем
Складний стан з впровадженням інформаційних систем в орга-

нізаціях у нашій країні пояснюється наступними причинами:
I. Важке економічне становище обумовлює відсутність достат-

ніх коштів на їх розробку;
II. Погане фінансування науки та освіти не може сприяти пер-

винним вітчизняним розробкам;
III. Колишні розробки інформаційних систем в переважній

більшості випадків показали неефективність їх застосування.

6
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ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Буяло Д.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Розглянуто методи тестування програмного забезпе-
чення. Їх основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпо-
пулярніші методи тестування програмного забезпечення. Вибрано
найоптимальніший з розглянутих методів.

Abstract. Methods of software testing are considered. Their main differ-
ences, advantages and disadvantages. The most popular methods of software
testing are highlighted. The most optimal of the considered methods is chosen.

Чому потрібне тестування програмного забезпечення?
Подумати логічно… тестувати програмне забезпечення варто з

наступних причин:
Тестування дозволяє перевірити, чи правильно реалізовані усі

вимоги до ПЗ, що розроблялось.
Тестування також демонструє, що створене ПЗ працює відпо-

відно до специфікацій і відповідає визначеним вимогам до продук-
тивності.

Тестування гарантує зацікавленим сторонам, що продукт пра-
цюватиме так як передбачено і як того бажається.

Тестування допомагає у виявленні дефектів, помилок. Та забез-
печує розпізнавання критичних помилок, їх вирішення — ще до
етапу розгортання програмного забезпечення.

Тестування допомагає перевірити належну інтеграцію та взає-
модію кожного компонента в системі.

Фактично, тестування економить час розробки ПЗ, виявляючи
проблеми та вузькі місця ще на ранніх етапах розробки.

Як правило: дефекти, виявлені на початкових фазах SDLC,
призводять до меншої вартості та використання ресурсів для
корекції.

Тестування запобігає потраплянню неякісного програмного
продукту до кінцевого користувач, уникнення ризику отримати
погану репутацію чи відгук компанії розробнику.

Команда із тестування, на відміну від команди розробників
дивиться під іншим кутом зору на процес розробки ПЗ, тим самим
виступає у ролі неупередженого арбітра.

комп’ютерні технології Секція 13



Принципи тестування
Принцип 1. Тестування виявляє присутність дефектів.
Тестування виявляє, що дефекти присутні, але не може запев-

нити, що дефекти відсутні. Тестування зменшує ймовірну кількість
незнайдених дефектів, та якщо дефектів не знайдено, це не гаран-
тує їхньої відсутності.

Принцип 2. Вичерпне тестування неможливе.
Тестування всього (усіх комбінацій введень і передумов) є

неможливе за виключенням тривіальних випадків. Замість нама-
гань, протестувати все, використовується аналіз ризиків та пріори-
тетів, що допомагає провести цілеспрямоване тестування.

Принцип 3. Раннє тестування.
Тестування розпочинається так швидко як це можливо і фоку-

сується на визначенні цілей.
Принцип 4. Групування дефектів.
Зусилля тестування фокусуються пропорційно до очікуваної і

отриманої густини дефектів по модулях. Декілька модулів зазвичай
містять більшість дефектів, знайдених під час дорелізного тестуван-
ня, або повязаних в основному з недосконалостями операційних
систем.

ПАТТЕРНИ В ПРОГРАМУВАННІ

Василик В. Л.

IІІ курс, група ПІ-18-1-if, 
спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Іляш Ю. Ю., к. т. н., доцент

Наявність великого класу програмних продуктів з різноманіт-
ною програмною реалізацією та відкритим програмним кодом
дозволяє переймати програмний досвід від провідних вахівців
індустрії розробки програмного забезпечення.

Аналіз наявних продуктів показує певну схожість в реалізації
подібних задач, архітектур чи проектних рішень. На даний час
виробились певні програмні стандарти для реалізації шаблонних
рішень. Тому для розробки нового продукту можна скористатись
вже готовими реалізаціями. У цих випадках на допомогу приходять
патерни. 
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Патерни об’єднюють в собі реалізації завдань, які вже вирішу-
валися раніше і до яких снують добре продумані елегантні рішення,
складені експертами. Всі ці рішення описані і систематизовані в
каталоги, і є доступними менш досвідченим розробникам, які змо-
жуть використовувати їх як шаблони або зразки для вирішення
завдань подібного класу. Патерни покликані і описати ті рішення,
які найчастіше повторюються при розробці програмного забезпе-
чення.

Концепція створення програмного забезпечення з використан-
ням патернів, безсумнівно, дуже важлива, але відносно молода,
можливо, тому до цих пір немає чіткого визначення, що ж таке
патерн. 

Основними перевагами патерну є:
Перевірені рішення. Витрачається менше часу, використовую-

чи готові рішення, замість повторної розробки програмного коду. 
Стандартизація коду. Виробляється менше прорахунків при

проектуванні, використовуючи типові уніфіковані рішення,
оскільки всі приховані в них проблеми вже давно знайдено.

Загальний словник програмістів. Поняття патерна та його кон-
кретної класифікації відразу характеризує архітектуру рішення без
жодних додаткових пояснень

Завдання кожного патерну — дати чіткий опис проблеми та її
рішення у відповідній області. Для цього можуть використовувати-
ся різні формати описів від художньо-описового до суворого, ака-
демічного. У загальному випадку опис паттерна завжди містить такі
елементи:

Назва патерну. Являє собою унікальне смислове ім’я, що одно-
значно визначає цю задачу або проблему і її рішення.

Можна вирішити завдання. Тут дається розуміння того, чому
розв’язувана проблема дійсно є такою, чітко описує її межі.

Рішення. Тут вказується, як саме таке рішення пов’язане з про-
блемою, наводиться шляхи її вирішення.

Результати використання патерну. Зазвичай наводяться перева-
ги, недоліки і компроміси.

Таким чином для ефективного вибору патерна, перш за все
потрібно виділити всі використовувані сутності і зв’язки між ними
та абстрагувати їх до конкретної ситуації. Потім відбувається ана-
ліз, чи вписується абстрактна форма вирішення завдання в певний
патерн. Наприклад, суть розв’язуваної задачі може полягати у ство-
ренні нових об’єктів. В цьому випадку, можливо, варто скориста-
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тись породжуючими патернами. Причому краще не відразу взяти
якийсь певний патерн, а подивитися на кілька споріднених патер-
нів з однієї групи, які вирішують одну і ту ж задачу.

При цьому важливо розуміти сенс і призначення патерну, явно
представляти його абстрактну організацію і його можливі конкрет-
ні реалізації. Один патерн може мати різні реалізації, і чим частіше
стикатися з цими реалізаціями, тим краще буде розуміння сенсу
патерну.

ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PHOTOSHOP

Вітановський В. А.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Розглянуто векторна та растрова графіка. Їх основні
відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпопулярніші редак-
тори комп’ютерної графіки. Вибрано найоптимальніший з розгляну-
тих редакторів. 

Abstract. Vector and raster graphics are considered. Their main differen-
ces, advantages and disadvantages. The most popular computer graphics
editors are highlighted. The most optimal of the considered editors is selected. 

Актуальність
Для редагування зображення, використовують програми такі

як: Photoscape, Adobe Photoshop, Paine.net і т.д. На мою думку, кра-
щий редактор зображення, це Adobe Photoshop.

Adobe Photoshop — надзвичайно потужний професійний гра-
фічний редактор. Ним користуються дизайнери, любителі, худож-
ники, розробники текстур 3D-графіки і просто ті, хто знає толк в
створенні фотореалістичних зображень. Уміння грамотного рету-
шування зображень, або створення веб-дизайну в цій програмі
високо цінується в наш час. Тут немає певних ефектів, ви обмежені
лише вашими вміннями, знаннями і фантазією, тому що комбі-
нуючи той чи інший ефект / фільтр, ви створюєте щось абсолютно
нове.

Можливості
• Окрема робота з кожним шаром, створення груп і інших еле-

ментів цифрового шарів, прикріплення до них масок мистецтва;

10

Секція 13 Інформатика та 



11

• Накладення фільтрів, розмиття, стилів, шуму в реальному
часі;

• Зміна непрозорості і режиму шарів;
• Велика кількість автофигур, ліній, стрілок, здатність їх ство-

рення;
• Автоматичне виділення і ручне за допомогою різних інстру-

ментів;
• Управління за допомогою миші, тачпада або графічного

планшета;
• І багато іншого.
Перевага
• Власний 3D-редактор, що підтримує накладення UV-чарту;
• Будь-який елемент в інтерфейсі Photoshop можна зменшити /

збільшити, перемістити, відкріпити / прикріпити, додати або вида-
лити;

• Можна додавати свої варіанти візерунків, текстур, кистей і т.д.;
• Підтримка операційних систем Microsoft на 32 і 64 bit;
• Друк зображень в одному або декількох екземплярах;
• Є модифікації програмного забезпечення для iOS і Android;
• Відсутність серйозних альтернатив зі схожим рівнем функціо-

нальності і інструментарію;
• Покращена робота з hdr в нових версіях редактора;
• Розширена інтеграція з хмарним сервісом;
• Програма Adobe Photoshop CC розповсюджується за перед-

платою в Adobe Creative Cloud, через нього ж приходять оновлення
продуктів.

Методика досліджень
Практичне використання і порівняння різних редакторів зобра-

ження.
Основні результати
Розглянуті переваги та способи використання растрової графі-

ки у галузі обробки та оздоблення продукції. Розглянутий редактор
Adobe Photoshop.

Висновки
Adobe Photoshop є найкращим і легким редактором зображень.

Література

1. Олександр Заїка «Photoshop для начинающих» 2018
2. Скриліна Софія Миколаївна «Adobe Photoshop CC. Самое необходи-

мое» 2011
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РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ЇЇ ВИДИ

Голубець Б. Р.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Більшість з нас чули про Paint і Photoshop, а багато ще
й вміють працювати в цих програмах. А з чого починалася комп’ютер-
на графіка, якими можливостями мали перші графічні редактори, які
види існують зараз?

Abstract. Most of us have heard of Paint and Photoshop, and many more
know how to work in these programs. And where did computer graphics start,
what were the capabilities of the first graphics editors, what types exist today?

З чого почалася історія комп’ютерної графіки?
Колись давно перші ЕОМ не могли працювати з графікою окре-

мими засобами, проте, вже тоді комп’ютери могли використовува-
тися для отримання зображення і його обробки. Пам’ять перших
машин закладалася на матриці ламп, які мали певну послідовність
візерунків. А перша графіка в сучасному розумінні з’явилася в 1961
році, коли програміст Рассел за 200 годин роботи створив гру
«Космічні війни». Графіка була дуже примітивна, але гра була попу-
лярною серед програмістів.

Однак найбільший прогрес був попереду і пов’язаний він з
можливістю комп’ютерної графіки запам’ятовувати зображення і
виводити їх на монітор. Поступово графіка, створена за допомогою
машин, увійшла в життя звичайної людини і стала предметом
комерційного інтересу. Сьогодні технології комп’ютерної графіки
включають в себе графічні інтерфейси, візуальні ефекти в кіно,
цифрове телебачення і анімацію, цифровий живопис і фотографію,
лазерну графіку, комп’ютерні ігри, візуалізація наукових проектів і
багато, багато іншого.

Векторна графіка
За допомогою цієї графіки зображення передається як набір

геометричний фігур-примітивів. Найчастіше це крапки і окруж-
ності, але бувають прямокутники і сплайни n-порядку. Всім об’єк-
там присвоюються якісь характеристики або атрибути: колір, тов-
щина тощо. Малюнок зберігається в пам’яті комп’ютера як набір
координат цих примітивів, а так само їх векторів і інших даних.
Якщо якісь об’єкти перекривають один одного, то при цьому вра-
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ховується їх порядок і прозорість. Вважається, що векторні зобра-
ження мають більше можливостей для редагування, тому для робо-
ти з фотографією використовують саме векторний редактор.
Фактично на місці старого зображення будується нове, однак,
математично малюнок залишається колишнім зі зміною тільки
коефіцієнтів у примітивів. Такі складні програми як Adobe
Photoshop для масштабування використовують формули інтерпо-
ляції, за якими вираховується колір пікселів виходячи з сусідніх
даних.

Растрова графіка
Але далеко не всяке зображення ми можемо уявити як кінцевий

набір примітивів з деякими характеристиками. У растровій графіці
використовується двовимірний масив з пікселів, кожен з яких має
власне значення кольору, яскравості, прозорості та комбінацій цих
параметрів. Растровий образ, який зберігається в пам’яті комп’юте-
ра, є заповненою таблицю з рядків і стовпців. Недолік растрової
графіки полягає в тому, що при масштабуванні в більшу сторону
неможливо зберегти деталізацію – деякі пікселі зникнуть назав-
жди. Таким чином, якщо збільшити растрову картинку, то вона буде
являти собою деяке зображення з пікселів того кольору, якого вони
були до масштабування. Так само зображення растрової графіки
багато «важать», тобто займають великий обсяг пам’яті.

МЕРЕЖЕВІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ: 
СПЕЦИФІКА ВИБОРУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

Голубчик О. М.

IV курс, група КІ 41, 
спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Бундак О. А.

к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

До основних ресурсів, управління якими здійснює ОС, відно-
сяться процесори, основна пам’ять, таймери, набори даних, диски,
накопичувачі на магнітних стрічках, принтери, мережеві пристрої і
деякі інші. Ресурси розподіляються між процесами. Для вирішення
завдань управління ресурсами різні ОС використовують різні алго-
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ритми, особливості яких, кінець кінцем, і визначають зовнішність
ОС.

Найбільш важливими підсистемами ОС є підсистеми управлін-
ня процесами, пам’яттю, файлами і зовнішніми пристроями, а
також підсистеми призначеного для користувача інтерфейсу, захис-
ту даних і адміністрування.

Термін «мережева операційна система» використовується в двох
сенсах: по-перше, як сукупність ОС всіх комп’ютерів мережі і, по-
друге, як ОС окремого комп’ютера, здатного працювати в мережі.

До основних функціональних компонентів мережевої ОС від-
носяться засоби управління локальними ресурсами і мережеві засо-
би. Останні, у свою чергу, можна розділити на три компоненти:
засоби надання локальних ресурсів і послуг в загальне користуван-
ня (серверна частина ОС), засоби запиту доступу до видалених
ресурсів і послуг (клієнтська частина ОС, або редиректор) і транс-
портні засоби ОС (спільно з комунікаційною системою забезпечу-
ють передачу повідомлень між комп’ютерами мережі).

Сукупність серверної і клієнтської частин, що надають доступ
до конкретного типу ресурсу комп’ютера через мережу, називаєть-
ся мережевою службою. Мережева служба надає користувачам
мережі набір послуг – мережевий сервіс. Кожна служба пов’язана з
певним типом мережевих ресурсів і/або певним способом доступу
до цих ресурсів. Мережеві служби можуть бути або вбудовані до
ОС, або реалізовані у вигляді програмної оболонки.

Залежно від того, як розподілені функції між комп’ютерами
мережі, вони можуть виступати в трьох різних ролях. Комп’ютер,
що займається виключно обслуговуванням запитів інших
комп’ютерів, грає роль виділеного сервера мережі. Комп’ютер, що
займається запитами до ресурсів іншої машини, виконує роль клі-
єнтського вузла. Комп’ютер, що суміщає функції клієнта і сервера,
є одноранговим вузлом.

Однорангові мережі складаються тільки з однорангових вузлів.
При цьому всі комп’ютери в мережі мають потенційно рівні можли-
вості. Однорангові ОС включають як серверні, так і клієнтські ком-
поненти мережевих служб. Однорангові мережі простіші в організа-
ції і експлуатації, по цій схемі організовується робота в невеликих
мережах, в яких кількість комп’ютерів не перевищує 10-20.

У мережах з виділеними серверами використовуються спеціаль-
ні варіанти мережевих ОС, оптимізовані для ролі або серверів, або
клієнтів. Для серверних ОС характерні: підтримка могутніх апарат-
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них платформ, зокрема мультипроцесорних, широкий набір мере-
жевих служб, підтримка великого числа одночасно виконуваних
процесів і мережевих з’єднань, наявність розвинених засобів захис-
ту і засобів централізованого адміністрування мережі. Клієнтські
ОС, в загальному випадку, будучи простішими, повинні забезпечу-
вати зручний призначений для користувача інтерфейс і набір реди-
ректорів, що дозволяє діставати доступ до різноманітних мереже-
вих ресурсів.

У число вимог, що пред’являються сьогодні до мережевих ОС,
входять: функціональна повнота і ефективність управління ресур-
сами, модульність і розширюваність, переносимість і багатоплат-
форменість, сумісність на рівні додатків і призначених для корис-
тувача інтерфейсів, надійність і відмовостійка, безпека і
продуктивність.

РОЗУМНИЙ БУДИНОК

Гордеев В.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Усі ми думаємо, що наш будинок – це надійне укриття
від екологічних небезпек і забрудненого середовища. Але на жаль це не
так. В звичайному будинку є купа загроз про які ми можемо навіть не
підозрювати газ в повітрі (від конфорок), ризик отруєння; ризик
пожежі; ризик затоплення; ризик пограбування;

Abstract. We all think that our home is a safe haven from environmental
hazards and polluted environments. But unfortunately this is not the case. In
an ordinary house there are a lot of threats about which we may not even sus-
pect gas in the air (from burners), the risk of poisoning; fire risk; risk of
flooding; risk of robbery;

Зараз я розповім про «розумний» будинок
Що він собою являє? Розумний дім — це система, яка об’єднує

усі електроприлади в домі єдиним розумом, що дозволяє керувати
ними, як одним цілим. 

Ще ця система здатна виконувати дії і вирішувати певні завдан-
ня без участі людини.

Електроприладами можна керувати дистанційно (ПК,смарт-
фон, пульт).
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Прилади можуть бути під’єднані до мережі Інтернет, що дозво-
ляє керувати ними з будь якої точки планети.

Усі системи і прилади діють узгоджено один з одним
Які є плюси в «розумного» будинку?
– Можливість виміру відсотку алергенів у повітрі;
– Має лише електроприлади, з вбудованими системами управ-

ління;
– Система контролює витрату води, електроенергії, тепла. Це

досягається за допомогою максимально раціонального їх викори-
стання. Дозволяє економити. Система не допустить безцільного
використання енергії.

– Керувати можна буквально чим завгодно: контроль освітлен-
ня та мікроклімату, система безпеки, керування мультимедійними
пристроями, програмування приладів для прибирання, їх запуск та
вимкнення і т.д.

– Дані які збирають датчики передається власнику будинка на
смартфон.

«Розумний» будином має передові системи контролю
Найголовнішим, центральним ядром системи розумного

будинку є — централізована система контролю. Головними компа-
ніями, що конструюють такі системи є Google Home, Apple
HomeKit та Amazon Echo. Інші компанії, наприклад такі, як
Samsung та Panasonic, також мають подібні системи керування,
проте вони можуть бути несумісні з приладами від сторонніх
виробників. Окрім смартфону, ПК, пульта, управління можна здій-
снювати за допомогою голосу

Незважаючи на те, що пристрій системи в основному складаєть-
ся з примітивних датчиків, камер, сенсорів, її вартість дуже висока.
Щоб окупити «Розумний будинок» потрібно мінімум 5 років.

– Ще одним мінусом є обслуговування. 
Як і будь-яка інша техніка, система може зламатися. У цьому

випадку проблему можуть вирішити тільки досвідчені майстри,
яких поки що не дуже легко знайти. До того ж поломка однієї дета-
лі може вивести з ладу ланцюжок інших пристроїв.

– І на останок — Установка.
Система дротова, тому її потрібно встановлювати або відразу

під час ремонту, або робити його під неї.
Головне при установці системи «Розумний будинок» вибрати

якісне обладнання і досвідчених працівників. Тоді вона буде
служити довго, тим самим спрощуючи життя.
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ЯКІСТЬ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Горкавенко В. В.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Перехід від штучної розробки програмних продуктів до
промислового програмування обумовило підвищення вимог до якості
створюваного ПЗ. В наш час існують декілька стандартів, пов’язаних
з оцінкою якості цих процесів, яке забезпечує компанія-розробник. До
найбільш цікавих для розгляду відносяться: міжнародні стандарти
серії ISO 9000 (ISO 9000 – ISO 9004); CMM; Процес сертифікації про-
грам на базі інформації про їх використання.

Abstract. The transition from artificial software development to industri-
al programming has led to increased requirements for the quality of software.
There are currently several standards for assessing the quality of these
processes provided by the developer. The most interesting for consideration
are: international standards of the ISO 9000 series (ISO 9000 — ISO 9004);
CMM; The process of certification of programs based on information about
their use.

Вибір показників якості
Початковими даними і вищим пріоритетом при виборі показ-

ників кількості в більшості випадків є призначення, функції і
функціональна природність відповідного програмного засобу.
Достатньо повне і коректне описання цих властивостей повинно
служити базою для визначення значень більшості інших характери-
стик та атрибутів якості. Принципіальні і технічні можливості і точ-
ність вимірювань значень атрибутів характеристик якості завжди
обмежені у відповідності з їх змістом. Це визначає раціональні діа-
пазони значень кожного атрибуту, які можуть бути вибрані на осно-
ві здорового глузду, а також шляхом аналізу прецедентів в специфі-
каціях вимог реальних процесів.

Процеси вибору і встановлення метрик і шкал для описання
характеристик якості програмних засобів можна розділити на два
етапи:

• вибір та обґрунтування набору початкових даних, які відобра-
жають загальні особливості та етапи життєвого циклу проекту про-
грамного засобу та його користувачів, кожен з яких впливає на
певні характеристики якості комплексу програм;
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• вибір, встановлення і затвердження конкретних метрик та
шкал вимірювання характеристик та атрибутів якості проекту для їх
наступної оцінки і співставлення з вимогами специфікацій в про-
цесі кваліфікаційних випробувань чи сертифікації на визначених
етапах життєвого циклу програмного засобу.

Супроводжуваність можна оцінювати повною та достовірною
документацією про стани програмного засобу та його компонентів,
всіх можливих та виконаних змінах, які дозволяють встановити
поточний стан версій програм в будь-який момент часу та історію
їх розвитку. Вона повинна визначати стратегію, стандарти, проце-
дури, розподілення ресурсів і плани створення, зміни та викори-
стання документів на програми і дані.

Оцінка мобільності – якісне визначення експертами адаптова-
ності, простоти установки, сумісності та заміщення програм, вира-
жене в балах. Кількісно цю характеристику програмного засобу і
сукупність її атрибутів можна (та доцільно) оцінити в економічних
показниках: вартості, трудоємності та довжини реалізації процедур
переносу на інші платформи визначеної сукупності програм і
даних.

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Горлінський В.

IV курс, група ПІ-17-1
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Розпізнавання об’єктів, сигналів, ситуацій, явищ —
завдання, яке людині необхідно вирішувати щосекунди. Для цього вико-
ристовуються величезні ресурси мозку, який оцінюється таким показ-
ником, як число нейронів, що дорівнює 1010. Однією з основних проблем
розвитку та застосування штучного інтелекту залишається пробле-
ма розпізнавання звукових і візуальних образів.

Abstract. Recognition of objects, signals, situations, phenomena — a task
that a person needs to solve every second. This uses huge resources of the
brain, which is estimated by such an indicator as the number of neurons
equal to 1010. One of the main problems in the development and application
of artificial intelligence is the problem of recognizing sound and visual
images.
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Система розпізнавання образів
Завдання розпізнавання (точніше, класифікації) об’єкта ста-

виться таким чином. Є певний спосіб кодування об’єктів (наприк-
лад, рукописні букви, обличчя людей, номери автомобілів, штрих-
коди, аудіозаписи тощо), що належать заздалегідь відомій кінцевій
безлічі класів C = {C1, ..., Cq}, і деяка кінцева безліч об’єктів
(навчальна множина), про кожну з яких відомо, якому класу він
належить. Потрібно побудувати алгоритм, який з будь-якого вхід-
ного об’єкту, що не обов’язково належить навчальній безлічі, вирі-
шує, якому класу цей об’єкт належить. Якість розпізнавання оці-
нюється, як імовірність, тобто частота помилки класифікації на
іншій кінцевій безлічі об’єктів із заздалегідь відомими відповідями
(тестовій множині).

Використання нейронних мереж
Штучна нейронна мережа – це спрощена модель нейронної

мережі мозку. Вони не програмуються в звичному сенсі цього
слова, а навчаються і це одна з головних переваг нейронних мереж
перед традиційними алгоритмами. В процесі навчання нейронна
мережа здатна виявляти складні залежності між вхідними даними і
вихідними, а також виконувати узагальнення. Це означає, що, в
разі успішного навчання, мережа зможе видати вірний результат на
підставі даних, які були відсутні в навчальній вибірці.

Методи розпізнавання образів
Метод перебору. У цьому випадку проводиться порівняння з

базою даних, де для кожного виду об’єктів представлені різнома-
нітні модифікації відображення. Наприклад, для оптичного розпі-
знавання образів можна застосувати метод перебору виду об’єкта
під різними кутами, масштабами, зміщеннями, деформаціями і т. д.
Для букв потрібно перебирати шрифт, властивості шрифту і т. д. У
разі розпізнавання звукових образів, відповідно, відбувається
порівняння з деякими відомими шаблонами (наприклад, слово,
вимовлене кількома людьми).

Метод використання штучних нейронних мереж. Цей метод вима-
гає або великої кількості прикладів завдання розпізнавання при
навчанні, або спеціальної структури нейронної мережі, яка врахо-
вує специфіку даного завдання. Проте, його відрізняє більш висока
ефективність і продуктивність.

Методи, засновані на припущеннях про клас вирішальних функ-
цій. У даній групі вважається відомим вид вирішальної функції і
заданий функціонал її якості. На підставі цього функціоналу по
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навчальної послідовності знаходять оптимальне наближення до
вирішальної функції. Функціонал якості вирішального правила
зазвичай пов’язують з помилкою. Основною перевагою методу є
ясність математичної постановки задачі розпізнавання. 

ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

Горлінський В.

IV курс, група ПІ-17-1
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Штучні нейронні мережі (neural networks) є надзвичай-
но спрощеною моделлю біологічних нейронних мереж. Особливістю
нейромереж (neuronet) є те, що вони навчаються, а не програмують-
ся. Популярність нейромереж визначається декількома причинами:
Великі можливості. Нейронні мережі — потужний метод моделюван-
ня, що дозволяє відтворювати надзвичайно складні залежності;
Простота використання. Нейронні мережі навчаються на прикладах.
Користувач нейронної мережі підбирає представницькі дані, а потім
запускає алгоритм навчання, який автоматично сприймає структуру
даних.

Abstract. Artificial neural networks are an extremely simplified model of
biological neural networks. The peculiarity of neural networks is that they are
learned, not programmed. The popularity of neural networks is determined
by several reasons: Great opportunities. Neural networks — a powerful
method of modeling that allows you to reproduce extremely complex depend-
encies; Ease of use. Neural networks are learned by example. The neural
network user selects representative data and then runs a learning algorithm
that automatically perceives the data structure.

Навчання нейромереж
Для навчання нейронних мереж застосовуються алгоритми

трьох типів: кероване («навчання з учителем»), некероване («без
вчителя») і змішане.

Для керованого навчання мережі користувач повинен підготу-
вати набір навчальних даних (приклади вхідних даних і відповідних
їм виходів). Мережа навчається встановлювати зв’язок між перши-
ми і другими. Потім нейронна мережа навчається за допомогою
того чи іншого алгоритму керованого навчання.
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Некероване навчання не потребує цільового вектора для виходів
і, отже, не вимагає порівняння з ідеальними відповідями. Навчальна
множина складається лише з вхідних векторів. Навчальний алго-
ритм налагоджує вагу мережі так, щоб виходили узгоджені вихідні
вектори, тобто щоб пред’явлення досить близьких вхідних векторів
давало однакові виходи. Процес навчання виділяє статистичні вла-
стивості навчальної множини і групує схожі вектори в класи.

Збір даних для нейронної мережі
Для нейромережі необхідно зібрати дані для навчання (набір спо-

стережень, для яких вказані значення вхідних і вихідних змінних). 
Нейронні мережі можуть працювати з числовими даними, що

лежать в певному обмеженому діапазоні. Це створює проблеми у
випадках, коли дані мають нестандартний масштаб, коли в них є
пропущені значення, і коли дані є нечисловими.

З ростом кількості змінних кількість необхідних спостережень
зростає нелінійно, так що вже при досить невеликому числі змін-
них (наприклад, п’ятдесят) може знадобитися величезне число
спостережень.

Для більшості реальних задач буває досить декількох сотень або
тисяч спостережень. Для особливо складних завдань може знадоби-
тися ще більшу кількість, проте дуже рідко може зустрітися (навіть
тривіальна) завдання, де вистачило б менше сотні спостережень. 

Приклади застосування нейромереж
• Розпізнавання образів і класифікація;
• Прийняття рішень і керування;
• Кластеризація (розбиття множини вхідних сигналів на класи,

при тому, що ні кількість, ні ознаки класів заздалегідь не відомі);
• Стиснення даних і асоціативна пам’ять. 

ВИДИ ТА МОДЕЛІ ТЕСТУВАННЯ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гуркін І. С.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Розглянуто види та моделі тестування програмного
забезпечення. Їх основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені
найпопулярніші види та моделі тестування програмного забезпечення.
Вибрано найоптимальніший з розглянутих моделей.
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Abstract. Types and models of software testing are considered. Their
main differences, advantages and disadvantages. The most popular types and
models of software testing are covered. The most optimal of the considered
models is selected.

Так що-ж таке тестування та які моделі і види використовують.
Тестування програмного забезпечення — процес перевірки від-

повідності заявлених до продукту вимог і реально реалізованої фун-
кціональності, здійснюваний шляхом спостереження за його робо-
тою в штучно створених ситуаціях і на обмеженому наборі тестів,
обраних певним чином. Також вірним буде твердження що тесту-
вання — це процес виконання програми з наміром знайти помилки.
Залежно від цілей які ставляться виділяють три види тестування:

• Функціональне тестування. Під час виконання якого переві-
ряють конкретність воконуваних системою функцій, перевіряється
безпека та захист від несанкціонованого доступу, а також можли-
вість взаємодії з іншими компонентами системи та відбувається
тестування сумісності.

• Нефункціональні види тестування, які перевіряють нефун-
кціональні особливості системи, такі як тестування інсталяції сис-
теми, процеси настройки, зручності використання та зрозумілості
користувацького інтерфейсу, тестування на відмову, тестування
продуктивності.

• Тестування пов’язані зі змінами. Сюди входить регресивне
тестування (спрямоване на виявлення помилок у вже протестова-
них ділянках коду), альфа-тестування – імітація реальної роботи з
системою штатних розробників, або реальна робота з системою
потенційних користувачів/замовників, бета-тестування – у деяких
випадках виконується поширення попередньою версії (іноді з
обмеженнями по функціональності або часу роботи) для деякої
більшої групи осіб з тим, щоб переконатися, що продукт містить
досить мало помилок. Іноді бета-тестування виконується для того,
щоб отримати зворотній зв’язок про продукт від його майбутніх
користувачів. 

Також виділяють три моделі тестування.
1. Тестування «чорної скрині» — це коли тестувальник не має

доступу до вихідного коду. Даний вид спрямований на роботу
виключно з зовнішнім інтерфейсом системи.

2. Тестування «білої скрині» спрямоване на аналіз внутрішньої
структури (програмного коду) системи або компонента.
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3. Тестування «сірої скрині» — це методика тестування програ-
ми з обмеженими знаннями про внутрішню роботу та будову про-
грами.

Найкращим вирішенням проблеми надійності програмного
забезпечення являється не допущення помилок із самого початку
написання коду, однак така вірогідність дуже низька. Роль тесту-
вання і полягає в тому щоб знайти невелику кількість помилок які
залишились в добре спроектованій програмі.

ЗАСІБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДАМИ МЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Давидчук В. А.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. З’ясовано особливості процесу оцінювання якості ПЗ,
тобто проаналізовано поняття якість програмного продукту як пред-
мет стандартизації, а також рівні подання моделі якості ПЗ, що
дало змогу встановити можливість її підвищення шляхом формування
відповідних вимог до критеріїв оцінювання якості, вдосконалення
моделей метричного аналізу його якості та методів кількісного її
вимірювання на всіх етапах реалізації програмного проекту.

Abstract. The peculiarities of the software quality assessment process are
clarified, ie the concept of software product quality as a subject of standard-
ization is analyzed, as well as the levels of software quality model presenta-
tion, which allowed to establish the possibility of its improvement by forming
appropriate requirements for quality assessment criteria. methods of its quan-
titative measurement at all stages of software project implementation.

Об’єкт дослідження – метричний аналіз якості ПЗ
Предмет дослідження – методи та засоби метричного аналізу

якості ПЗ, які дадуть змогу на підставі відповідних показників,
обчислених на ранніх етапах реалізації програмного проекту, розра-
хувати значення метрик якості ПЗ і визначити значення комплекс-
ного показника якості майбутнього програмного продукту. 

Мета дослідження полягає в розробленні адекватного засобу
для визначення якості ПЗ методами метричного аналізу, що дасть
змогу за допомогою показників якості розрахувати відповідні мет-
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рики і визначити значення комплексного показника якості про-
грамного продукту. 

Модель якості ПЗ має чотири рівні подання (Koval & Moroz,
2006). Перший рівень відповідає визначенню характеристик
(показників) якості ПЗ, кожна з яких відображає окрему точку зору
користувача на його якість. Згідно з наявними стандартами
(ISO/IEC 9126, ДСТУ 2844-1994, ДСТУ 2850-1994, ДСТУ 3230-
1995), в модель якості входить шість характеристик/показників
якості ПЗ (рис. 4): функціональність (Functionality), надійність
(Realibility), зручність використання (Usability), супроводжуваність
(Maitainnability), ефективність (Efficiency), переносність
(Portability). На другому рівні визначають атрибути якості ПЗ для
кожної конкретної його характеристики, які деталізують різні її
особливості. Набір цих атрибутів потім використовують в метрич-
ному аналізі якості ПЗ. Рис. 4. Модель характеристик якості ПЗ
Третій рівень призначений для вимірювання якості за допомогою
метрик, кожну з яких, згідно з стандартом ISO/IEC 9126, визнача-
ють як комбінацію методів вимірювання атрибута і шкали встанов-
лення його значень. 

Висновки 
Розроблено сучасний програмний засіб для визначення якості

ПЗ методами метричного аналізу, що дає змогу за допомогою
показників якості розрахувати відповідні метрики і визначити зна-
чення комплексного показника якості програмного продукту. За
результатами дослідження можна зробити такі основні висновки. 

Виявлено, що рушійною силою успішної реалізації програмних
проектів є бажання їх керівників розробити таке ПЗ, яке б володіло
певною цінністю, тобто було значущим для вирішення певних зав-
дань або досягнення цілей – тактичних і стратегічних. Цінність ПЗ
можна виражати у формі його вартості або в деякому іншому вигля-
ді. Замовник, зазвичай, має своє уявлення про максимальну вар-
тість вкладення коштів, повернення яких він очікує в разі досяг-
нення основних цілей під час використання ПЗ. Він також може
мати своє бачення щодо функціональних можливостей ПЗ та певні
очікування щодо його якості роботи.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ 
У ЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖАХ 

Дричак О. Ю.

IV курс, група ЗПІ-17-1-if, 
спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Гринчишин Т. М., к. т. н., доцент

Зважаючи на стрімкий ріст популярності пристроїв з доступом
до мережі інтернет, набирають актуальності питання захищеності
передачі даних по радіоканалу.

Методи захищеної передачі даних у безпровідних мережах від-
різняються від тих що у провідних. Важко сказати які мережі без-
печніші, адже при правильній організації мережі, використанню
інструментів захисту, таких як: брандмауер, служби ідентифікації та
керування правами доступу, використання SSL для передачі (шиф-
рування), апаратне шифрування на рівні системи та ін.

Мережі мобільного зв’язку стрімко розвиваються протягом
останнього часу, що зумовлено великою популярністю смартфонів
та планшетів на ринку обчислювальної техніки. Ця тенденція очі-
кувано буде зберігатися у найближчому майбутньому, а також буде
збільшуватися кількість пристроїв інтернет-речей та портативної
електроніки (смарт-годинники, фітнес-браслети, безпровідні гар-
нітури та кільця з RFID-чіпом для оплати). Ключовими фактора-
ми, які впливають на інформаційну ємність мереж мобільного
зв’язку є кількість базових станцій, доступні ресурси спектру та
спектральна ефективність каналів безпровідного зв’язку.

Рівні захисту мережевих систем
Гарантувати безпеку даних покликаний адміністратор мережі.

У великих мережах з цією метою передбачені спеціальні посади
(security officers). Для гарантування безпеки даних розробляють
багаторівневу систему захисту:

Визначено такі рівні захисту:
D – рівень мінімального захисту (Minimal Protection).

Зарезервовано для систем, які за іншими рівнями не гарантують
потрібного рівня безпеки;

С1 – рівень вибіркового захисту (Discretionary Protection). Дає
змогу користувачам застосовувати обмеження доступу для захисту
приватної інформації;

комп’ютерні технології Секція 13



С2 – рівень керованого доступу (Controlled Access Protection).
Містить вимоги рівня С1, а також захист процесу реєстрації у сис-
темі, облік подій захисту, ізоляцію ресурсів різних процесів;

В1 – рівень захисту за категоріями (Labeled Protection). До
вимог рівня С2 додається можливість захисту окремих файлів,
записів у файлах, інших об’єктів системи спеціальними позначка-
ми безпеки, що зберігаються разом з цими об’єктами. Вважають,
що подолати такий захист може добре підготовлений хакер, а зви-
чайний користувач — ні;

В2 – рівень структурованого захисту (Structured Protection). До
вимог рівня В1 додається повний захист усіх ресурсів системи
прямо чи посередньо доступних користу вачу. Вважають, що хакери
не зможуть проникнути у систему з таким захистом;

В3 – рівень доменів безпеки (Security Domains). До вимог рівня
В2 додається явна специфікація користувачів, яким заборонено
доступ до певних ресурсів, повніша реєстрація потенційно небез-
печних подій. Вважають, що навіть досвідчені зламщики не в стані
подолати систему з таким рівнем безпеки;

А1 – рівень верифікованої розробки (Verified Design). Повний
захист інформації. Специфіковані та верифіковані механізми
захисту. Вважають, що у систему з таким рівнем захисту без дозво-
лу не може проникнути ніхто (навіть спеціалісти спецслужб).
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РОЗРОБКА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Жук О. Ю.

III курс, група KI-17-1мс (КІ-18-1ict), 
спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто види та моделі розробки мобільних додат-
ків. Їх основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпопу-
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лярніші види та моделі розробки мобільних додатків. Вибрано найоп-
тимальніший з розглянутих моделей.

Abstract. Types and models of mobile application development are con-
sidered. Their main differences, advantages and disadvantages. The most
popular types and models of mobile application development are covered.
The most optimal of the considered models is selected.

Розробка мобільних додатків на сучасному етапі є популярною
послугою. 

Програмний ринок забезпечує вирішення бізнес-задач та ігрові
додатки для пристроїв на базі IOS і Android платформ.

Три види мобільних додатків: 
• веб – додатки – працють в мережі Інтернет як стаціонарні

комп’ютери. Підтримка HTML. Сайти – рішення всіх платформ.
• гібридне ПЗ – доступ до всього функціоналу мобільних при-

строїв. Для створення використовують фреймворки, HTML, Java,
CSS (Facebook).

• нативне ПЗ – дозволяє скористатися всіма можливостями
операційної системи.

Розробка мобільних додатків ведеться для платформ: Android
(увага інтерфейсу ), OIS ( phone OS-IOS випускає Apple). 

Розробка додатків для смартфонів проводиться в інтегрованому
середовищі та дозволяє виконувати завдання з програмування, тес-
тування і впровадження.

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

Забудський В.

III курс, група KI-17-1мс (КІ-18-1ict), 
спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто види та моделі розробки мобільних додат-
ків. Їх основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпопу-
лярніші види та моделі розробки мобільних додатків. Вибрано найоп-
тимальніший з розглянутих моделей.

Abstract. Types and models of mobile application development are con-
sidered. Their main differences, advantages and disadvantages. The most
popular types and models of mobile application development are covered.
The most optimal of the considered models is selected.
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Що ми вкладаємо в поняття «добре спроектована об’єктно-орі-
єнтована система»? Адже використання при розробці програмної
системи об’єктноорієнтованої мови програмування не гарантує
створення об’єктноорієнтованої програмної системи. Граді Буч у
своїй книзі «Об’єктноорієнтований аналіз і проектування» дає таке
визначення об’єктноорієнтованому програмуванню (object orien-
ting programming, OOP): 

Для того щоб створити програмне застосування, що відповідає
цим вимогам необхідно на самих ранніх стадіях розробки притри-
муватися методології об’єктно-орієнтованого аналізу і проектуван-
ня систем, що дозволить правильно виділити об’єкти, визначити
їхню взаємодію й обов’язки, правильно спроектувати класи і їх
функціональність.

ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ
Для того щоб вдало реалізувати проект, необхідно коректно

сформулювати вимоги до системи. 
Вимога (requirement) – це опис необхідних або бажаних власти-

востей продукту. Основною задачею на етапі визначення вимог є
ідентифікація та документування необхідних властивостей системи
у формі. 

Вимоги використовують як засіб комунікації між різними заці-
кавленими особами. З цього виходить, що вимоги повинні бути
простими та зрозумілими як для звичайних користувачів, так і для
розробників. Зазвичай представляються у вигляді одного з наступ-
них документів: 

• технічне завдання;
• специфікація вимог до програмного забезпечення.

ВИСНОВКИ
Об’єктно-орієнтоване проектування полягає в описі структури

та поведінки проектованої системи, тобто, фактично, у відповіді на
два основних питання:

• З яких частин складається система.
• У чому полягає відповідальність кожної з частин.
Виділення частин проводитися таким чином, щоб кожна мала

мінімальний за обсягом і точно певний набір виконуваних функцій
(обов’ язків), і при цьому взаємодіяла з іншими частинами якомога
менше.
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОБУДОВИ 
IFS-ФУНКЦІЙ ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕННЯ

ЗОБРАЖЕНЬ

Зубко Р. А.

ст. викладач 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Візьмемо за основу класичний алгоритм фрактального стиснен-
ня зображень та спробуємо застосувати для попередньої оцінки
доменних блоків метод оптимізації. Тобто, до пошуку найближчого
доменного блоку для відповідного рангового за критерієм Sk, засто-
суємо (для кожної точки кожного доменного блоку) метод оптимі-
зації. Початковий доменний блок зображення буде мати вигляд:
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(1)

Optimiz(I,J) = Source (I,J) – SZD; I,J = 0¸2n-1 (2)
де:

Source (I,J) — масив, який містить інтенсивність пікселів
початкового зображення;

Optimiz (I,J) — масив, який має таку ж розмірність, як і масив
Source(I,J), його індекси відповідають індексам
точок початкового зображення, а значення
комірок розраховуються за формулою (2);

SZD — середнє значення елементів доменного блоку.
Застосування методу оптимізації буде складатись з таких етапів:
– Розіб’ємо початкове зображення на домені блоки.
– Застосуємо до кожного доменного блоку метод оптимізації.
– Збережемо отримані значення в окремому масиві.
– Зарезервуємо два масиви. Один буде мати розмірність, яка

відповідає максимально допустимій інтенсивності точки зображен-
ня (наприклад від 0 до 255), а інший – як кількість доменних бло-
ків для даного зображення.

– Підрахуємо для кожного доменного блоку значення Sk за
формулою  та занесемо отримані значення в масив 1.

– Побудуємо масиви 1 та 2 за принципом FAT (File Allocation
Table – табличний спосіб розміщення файлів). Індекси першого
масиву будуть відповідати підрахованим Sk. Тобто підрахуємо Sk для
конкретного доменного блоку та запишемо номер цього доменно-
го блоку в таблицю 1 в комірку, індекс якої відповідає отриманому
Sk. Значення цієї комірки одночасно буде індексом масиву 2, в який
ми будемо записувати перелік доменних блоків з однаковими Sk.
Якщо при розрахунках ми знайшли доменний блок з параметром
Sk, а комірка в масиві 1 під таким індексом вже зайнята, то необхід-
но прочитати значення цієї комірки та записати в масив 2 номер
знайденого доменного блоку в комірку з індексом, який відповідає
значенню комірки масиву 1.

Таким чином ми отримаємо перелік доменних блоків з однако-
вими параметрами Sk.

Фактично ми отримаємо доменні блоки з однаковими контура-
ми, а значить зможемо значно полегшити пошук найбільш близь-
кого доменного блоку для кожного рангового.
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Наступним кроком програми буде класичне фрактальне стис-
нення. Але тепер ми не будемо перебирати всі доменні блоки для
кожного рангового, а підрахуємо параметр Sk для рангового блоку і
виберемо з масивів 1 та 2 доменні блоки, які найбільш близькі для
даного рангового.

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ВИДІВ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Іванов А. В.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто види та моделі фазової маніпуляції. Їх
основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпопулярніші
види та моделі фазової маніпуляції. Вибрано найоптимальніший з роз-
глянутих моделей.

Abstract. Types and models of phase manipulation are considered. Their
main differences, advantages and disadvantages. The most popular types and
models of phase manipulation are highlighted. The most optimal of the
considered models is selected.

Важливим завданням розробки телекомунікаційних систем слід
вважати забезпечення мінімальної потужності передавача, що важ-
ливо для зменшення шкідливого впливу злектромагнітного випро-
мінювання на здоров’я людей, покращення електромагнітної
сумісності систем з поряд працюючими електронними пристроя-
ми, зменшення електроспоживання. 

Потужність передавача виражається формулою 

16 p2D2kTSgL
–————————–— , (1)

g2G1G2

де D — протяжність лінії зв‘язку;
g — відношення сигнал/шум на вході приймача;
L – загасання сигналу в лінії зв‘язку;
l — довжина хвилі;
T — приведена до опромінювача антени шумова температура

прий мальної системи, К (Кельвін);
k — стала Больцмана, k = 1,38´10–23 Вт/Гц´град;
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Df — смуга пропускання приймального тракту;
g — відношення сигнал/шум;
G1,G2 — коефіцієнти підсилення передавальної та приймальної

антен;
s — коефіцієнт енергетичної ефективності 

s = Dfg (2)
Параметри Df та g знаходяться у складній взаємній залежності,

на їх величину значно впливають види модуляції.
Очевидно, що зменшення величини  призводить до зменшення

потужності передавача. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ВИДІВ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Іванов А. В.

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор

Анотація. Розглянуто види та моделі багатопозиційних видів
фазової маніпуляції. Їх основні відмінності, переваги та недоліки.
Висвітлені найпопулярніші види та моделі багатопозиційних видів
фазової маніпуляції. Вибрано енергоефетивний з багатопозиційних
видів фазової маніпуляції.

Abstract. Types and models of multipositional types of phase manipula-
tion are considered. Their main differences, advantages and disadvantages.
The most popular types and models of multipositional types of phase manip-
ulation are highlighted. Energy efficient from multipositional types of phase
manipulation is chosen.

Важливим завданням розробки телекомунікаційних систем слід
вважати забезпечення мінімальної потужності передавача, що важ-
ливо для зменшення шкідливого впливу злектромагнітного випро-
мінювання на здоров’я людей, покращення електромагнітної
сумісності систем з поряд працюючими електронними пристроя-
ми, зменшення електроспоживання. 

Параметри смуга пропускання приймального тракту та відно-
шення сигнал/шум знаходяться у складній взаємній залежності,
на їх величину значно впливають види модуляції.

Очевидно, що зменшення величини коефіцієнт енергетичної
ефективності призводить до зменшення потужності передавача. 
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Як показали результати досліджень найкращу енергетичну
ефективність забезпечує використання ФМ 4, при цьому система
має також найкращу завадозахищеність.

Очевидно, що використання QAM 16 в порівнянні з PSK 16
забезпечує в 1,78 раз меншу потужність передавача. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОКРЕМІ ВИДИ ТЕСТУВАННЯ

Іващенко О. О.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Неможливо успішно проводити тестування виконуючи
тести без тестової документації. При регресійних тестах пройдене
завжди забувається, але тестова документація є «картою», яка під-
вищує шанси на успіх оскільки там завжди можливо описати вузькі
місця системи.

Abstract. It is impossible to successfully perform tests by performing tests
without test documentation. In regression tests, the pass is always forgotten,
but the test documentation is a «map» that increases the chances of success
because it is always possible to describe the bottlenecks of the system.

Функціональність, яка використовується більшою частина
користувачів має бути протестована з усіма можливими кейсами
цієї функціональності. Хоча неможливо протестувати на 100% 
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Таблиця 1
Порівняльна харктеристики модуляцій 

модуляціями PSK 16 і QAM 16 для Pb = 10–6

Df g, дБ g S

PSK 16 0,25 R 19,9 80 20R

QAM 16 2R 7,5 5.6 11,2R



функціонал — більшу частину функцій які відомі — можливо про-
тестувати. Не можна виливати функціональність, яка спирається
на новий SDK (Standart Development Kit) не протестувавши її мак-
симально.

API тестування обов’язково має включати в себе перевірку на
кількість отриманих даних у полях під час
POST/PATCH/PUT/GET методів та має включати перевірку не
тільки інформацію у полях, а і саме поле. Оскільки не всі поля
можуть передаватись/прийматись програмою.

В АПІ-тестування статус-код з номером «200 або 201» не завжди
буде успішним. Іноді він може мати такий номер, але при тому
може містити повідомленя про помилку. Помилка — про те що
немає авторизації, або інша помилка.

Автоматизація може покривати лише частину функціоналу, але
не може покривати його весь може бути неможливо, оскільки
існують такі обмеження як Google Captcha. При автоматизації
котра тестує аутентифікацію таке обмеження унеможливлює про-
ходження тесту. Тому найчастіше

НАЛАШТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ
API NEWMAN ТА POSTMAN

Іващенко О. О.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто види та моделі інструментів для тестуван-
ня ПЗ. Їх основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпо-
пулярніші види та моделі інструментів для тестування ПЗ. Вибрано
найоптимальніший з розглянутих моделей.

Abstract. Types and models of tools for software testing are considered.
Their main differences, advantages and disadvantages. The most popular
types and models of software testing tools are highlighted. The most optimal
of the considered models is selected.

1) Інструменти які знадобляться для використання автоматизо-
ваних API тестів:
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1. Bitbucket репозиторій — варто зареєструватись для викори-
стання цього репози-торію як сховища для готових API тестів.

2. Інстальований Postman — знадобиться як інструмент із зруч-
ним UI для розробки АПІ тестів, які потім будуть автоматизовано
запускатись автоматично за допомогою інструментів NewMan.

3. Git інстальований у режимі командної строки або з UI інтер-
фейсом — за допомо-гою цього інструменту ми будемо додавати
оновлений код для апі тестів на репо-зиторій

4. Newman інстальований у режимі командної строки
2) Підтримка тестових колекцій NewMan у POSTMAN
Коли ми зберігаємо дані у окремому файлі — необхідно впевни-

тись, що назви змінних такі самі у .json файлі як і у самому запиті.
В цілях приховання корпоратив-ного секрету — назви змінних було
замальовано, залишено лише структуру для прикладу:

Цю колекцію яку ми запускаємо у NewMan можна редагувати за
допомогою будь-якого JSON reader’у, але ми робимо це за допомо-
гою POSTMAN — оскільки це найзручніший варіант.

Редагування більше схоже на редагування структури, зміна назв
змінних коли во-ни мають нові імена — додавання нових змінних
або нових сруктур або зміну url endpoint на який надсилається
запит, тощо.

3) Генерація значень для змінних
Достатньо хитра але необхідна штука для тестів — генерація

нових значень для змінної. Необхідна коли ті ж самі дані не можуть
бути встановлені до системи. То-му потрібні унікально згенеровані
значення. Такі значення можуть бути цифрові або буквенні або бук-
венно-цифрові. На скріншоті зображений код для обох випад-ків
який дозволяє генерувати нові значення для тесту. Генерація змін-
них відбу-вається перед запуском тестів — тому код розміщується у
»pre-request scripts» вкладці у POSTMAN:

Така генерація відбувається для тих змінних де завжди потрібне
нове значення. Для змінних у яких відсутня валідація по значен-
ню — значення можна використо-вувати одні і ті ж самі — тому такі
значення виносяться у .json файл.
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ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT) 
РОЗВИТОК ТА СТАТИСТИКА

Карпенко Г. В.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор

Суть концепції Інтернету речей полягає не в продуктивності і
конструктивних особливостях обладнання, датчиків, контролерів
та інших кінцевих пристроїв, не в каналах зв’язку і протоколах, а в
ідеях, рішеннях і моделях, які людина може реалізувати з його
допомогою. Інтернет речей (IoT) і, зокрема, індустріальний
Інтернет речей (IIoT) покликані максимально полегшити життя
людини, навіть більше того — всього людства. Але при цьому не
варто забувати — Інтернет речей і індустріальний Інтернет створю-
ються людиною для людини, тому тільки від того, наскільки розум-
ним буде підхід до розвитку та управління IoT і IIoT, залежить їхнє
майбутнє. До слова, на минулій недавно конференції МАС
(Міжнародна академія зв’язку), присвяченій IoТ, багато шановних
доповідачі піднімали в першу чергу ці питання, вважаючи їх
несправедливо відкладеними.

На сьогоднішній день Інтернет речей — це одна з важливих і
переважних конкурентних технологій. Вона потіснить, але не замі-
нить інші зручні і функціональні процедури і системи. Кінцевий
користувач сервісу, а також бізнес-гравець (в тому числі оператор
зв’язку), що надає сервіс, виграють від IoT рівно настільки,
наскільки зможуть грамотно і ефективно його використовувати і
керувати ним.

Рост ринку технологій та сервісів Інтернет речей (IoT) за період
2020 року цей показник склав $ 72,5 млрд, передбачається що з
кожним роком зріст буде підвищуватись на 9.8% . Дана статистика
дає підстави вважати, що термін Internet of Things починає інтен-
сивно переростати з теоретичної області в область практичного
його застосування. Сучасні оператори зв’язку починають думати
про те, що таке IoT для клієнта і їх компанії, а також який специфі-
кою володіє IoT в порівнянні з сучасними сервісами.

Так, за прогнозами фахівців телекомунікаційної галузі, до 2025
року кількість підключених до інфокомунікаційної мережі при-
строїв досягне $ 188,2 млрд. Для порівняння: кількість об’єктів
обліку в інформаційних системах підтримки операційної діяльності
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одного з найбільших вітчизняних операторів зв’язку становить
приблизно 1,5 млрд. У зв’язку з цим стають все більш актуальними
питання, що стосуються експлуатації мережі, побудови процесів
стратегічного та операційного управління нової IoT-мережею.
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ПОРІВНЯННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ C++
ТА PYTHON

Коваленко Я. О.

ІІ курс, група КІ-19-1-nk, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна» 

Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Мови програмування з кожним днем розвиваються та удоско-
налюються, тому важливим для ІТ-фахівця знати можливості
існуючих мов програмування. Серед найбільш сучасних та попу-
лярних є C++ та Python. Отже, характеристика особливостей даних
мов наступна.

Мова програмування представляє собою штучну мову, створену
для передачі команд машинам, зокрема комп’ютерам.

Python — об’єктно-орієнтована мова загального призначення,
який розроблений з метою підвищення продуктивності програміс-
та. перевагами даної мови :

– низький поріг входження (синтаксис Python більш зрозумі-
лий для новачка);

– логічний, лаконічний і зрозумілий синтаксис (у порівнянні з
багатьма іншими мовами Python має легкочитаємий синтаксис, з
ним за легкістю може зрівнятись ще VisualBasic); 

– багатоплатформова мова (підходить для різних платформ: і
Linux, і Windows; є реалізація інтерпретаторів для мобільних при-
строїв і непопулярних систем); 
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– широке застосування (використовується для розробки веб-
додатків, ігор, зручний для автоматизації, математичних обчис-
лень, машинного навчання, в області Інтернету речей; існує реалі-
зація під назвою MicroPython, оптимізована для запуску на
мікроконтролерах);

– потужна підтримка компаній-гігантів IT-індустрії (такі ком-
панії, як Google, Facebook, Dropbox, Spotify, Quora, Netflix, на пев-
них етапах розробки використовували саме Python).

Проте, незважаючи на те, що мова Python має динамічну типі-
зацію, простіший код, що скорочує час при використанні, але про-
дуктивність поступається іншим компільованим мовам.

C++ — це мова програмування загального призначення, яка
використовується в повсякденних завданнях, відповідно, добре
адаптована. Остання особливість дуже важлива (в порівнянні
Python або C+ у обох мов ця особливість є). Це означає, що мова
програмування є більш-менш об’єктно-орієнтованою, отже, здатна
працювати швидше і ефективніше.

Серед переваг мови C++: масштабованість (даною мовою роз-
робляють програми для найрізноманітніших платформ і систем),
можливість роботи на низькому рівні з пам’яттю, адресами, порта-
ми (що при необережному використанні може легко перетворити-
ся на недолік) та можливість створення узагальнених алгоритмів
для різних типів даних, їх спеціалізація, і обчислення на етапі ком-
піляції, використовуючи шаблони.

При існуючих перевагах мова C++ є складною для вивчення і
для компіляції. Наявність безлічі можливостей, які порушують
принципи безпеки призводить до того, що пр. написанні програм в
С++ може легко закрастися важковловима помилка. 

Мова C++ є протилежністю Python, якщо розглядати з точки
зору простоти. Насправді вона вважається однією з найскладніших
(якщо не самою складною) мов програмування. Її надскладний
синтаксис дозволяє C++ бути надзвичайно гнучким — це основна
причина, чому дану мову часто вибирають для роботи з проектами,
які розробляються для декількох різних платформ одночасно.

Показник швидкості виконання роботи визначає, що мова C
++ більш швидко виконується, головним чином тому, що її конку-
рент — Python — написанна на C. тому C++ часто розглядають як
найшвидшу мову програмування.

Порівняльний аналіз мов C++ та Python з практичної точки зору
допомагає визначитися з напрямком вибору мови програмування.
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ОГЛЯД КРАЩИХ CMS

Ковальчук П. О.

IV курс, група – КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач

Щоб залучити й утримати якомога більше відвідувачів за
допомогою веб-сайту, необхідний привабливий контент. Тексти,
зображення, відео та графіка не тільки забезпечують додаткову
цінність ресурсу для користувачів, але і позитивно відзначаються
пошуковими системами.

Після створення, будь-який контент повинен бути
опублікований, а потім ним потрібно управляти, оновлювати і
поширювати в Інтернеті. Незалежно від розміру веб-сайту, це
трудомістке завдання, що реалізується за допомогою системи
управління контентом (CMS).

В даний час існує близько 300 різних CMS. При управлінні
контентом з їх допомогою зовсім не потрібні навички
програмування, а адміністрування зводитися до простих
повторюваним функцій – створення нових розділів і копіювання
тексту з Word у вбудований редактор. При цьому використовується
графічний користувальницький інтерфейс.

Саме програмне забезпечення являє собою інтерактивний
ресурс, так званий веб-додаток. На практиці це працює таким
чином, що співробітники заходять на свою сторінку входу, щоб
потрапити на ту частину сайту, яка невидима для відвідувачів. Ця
частина називається бекендом. Загальнодоступною частиною веб-
сайту є інтерфейс.

Бекенд використовується для настройки ресурсу і управління
контентом. 

Найважливіша відмінність різних систем – складність роботи з
ними. Тобто, деякі підходять для новачків (WordPress), а для деяких
потрібен мінімальний досвід користування (Drupal).

Якщо вам потрібен сайт, але у вас практично немає
бюджету і часу на нього, WordPress — це правильний вибір.
WordPress починався як просте програмне забезпечення для
створення блогу. Якщо з часом виникають більш конкретні
вимоги до проекту, ви зможете швидко знайти готове рішення
у вигляді плагіна.
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Joomla, як і WordPress і TYPO3, заснована на мові
програмування PHP, який візуально перетворює вміст бази
даних MySQL. На відміну від інших CMS, Joomla пропонує
тільки поле введення з підтримкою редактора для текстів для
створення і форматування контенту.

Drupal фокусується на розробці соціальних публікацій і
порталів спільноти, щоб учасники могли створювати власний
контент і взаємодіяти з іншими учасниками. Модульна
структура CMS дозволяє реалізувати окремі і складні
структури сторінок. Drupal більше підходить для досвідчених
веб-розробників, тому що, на відміну від WordPress, бажана
конфігурація повинна бути спочатку зібрана в певному
порядку.

У MODx особлива увага приділяється зручності викорис -
тання створених веб-сайтів і оптимальному поєднанню дизай -
ну і контенту. Для початку знання програму вання вам не
будуть потрібні, однак, як тільки ви захочете реалізувати
спеціальні та індивідуальні рішення, потрібно буде
застосувати CSS і HTML.
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PYTHON-ПРОГРАМА ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ
ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

Корда І. О.

IV курс, група ПІ-17-1-if, 
спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Копей В. Б., д-р техн. н., доцент

Сьогодні надзвичайно актуальні та інтенсивно розвиваються
методи побудови регресійних моделей. Зокрема широко відомий
індуктивний метод самоорганізації моделей [1]. Метою роботи є

40

Секція 13 Інформатика та 



41

створення Python-модуля для пошуку найкращої поліноміальної
регресійної моделі з використанням цього методу та математично-
го пакету SciPy. Розглянемо задачу пошуку регресійної моделі за
річними даними середньої добової температури повітря в Івано-
Франківську за 2018 рік [2] (рис. 1).

Функція scipy.optimize.curve_fit, що реалізує метод найменших
квадратів, намагається мінімізувати суму квадратів відхилень yi –
f(xi), де yi — дійсне значення температури, f(xi) — прогноз моделі.
Але поліном високого степеня має складну форму і деякі ділянки
кривої можуть різко відхилятись від дійсних точок, навіть, якщо усі
відхилення yi – f(xi) ≈ 0. Це явище називається «перенавчанням»
(overfitting). Явище «недонавчання» (underfitting) спостерігається у
найпростіших моделях, наприклад, y = 9,45 °C (середнє значення).
Очевидно, що ця модель дуже приблизна. Отже потрібно знайти
оптимальну за певним критерієм статистичну модель.

За допомогою розробленої програми отримали статистичну
модель у вигляді полінома 11-го степеня (рис. 1). Для цього вико-
ристовували алгоритм [3, 4], модифікований авторами:

1. Вибирають повний поліном степеня n. Наприклад n = 3:
y = a0 + a1x + a2x2 + a3x3.

2. Шукають усі можливі варіанти вектора занулення Z = (z0, z1,
z2, z3) довжиною n+1, елементами якого можуть бути 0 або 1.
Наприклад (1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 1, 1, 1) і
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Рис. 1. Статистичні дані і модель:
x — день року (0–365), y — середня добова температура повітря, °С



т.д. Для кожного варіанта виконують перехресну перевірку. Для
цього дані випадково переміщують і ділять на дві рівні частини —
непарні точки і парні. Для кожної частини методом найменших
квадратів шукають коефіцієнти ai полінома, який містить тільки ті
члени, що множаться на zi = 1:

y = z0a0 + z1a1x + z2a2x2 + z3a3x3.
Знаходять різні показники якості моделі s1, s2, ..., si.

Розраховують узагальнений показник s = s1+s2+...+si. Як правило
si — це квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона значень двох змінних
y1 і y2. Для прикладу y1 — це дійсні непарні значення, а y2 — зна-
чення моделі, побудованої за парними значеннями.

3. Знаходять найбільше значення узагальненого показника s і
відповідну модель.

Можливі показники якості показують наскільки добре:
– модель, побудована за усіма точками, описує усі точки (s0);
– модель, побудована за непарними точками, описує непарні

точки (s01);
– модель, побудована за парними точками, описує парні 

точки (s02);
– модель, побудована за непарними точками, описує парні

точки (s1);
– модель, побудована за парними точками, описує непарні

точки (s2);
– збігаються моделі, побудовані за непарними і парними точка-

ми (s3).
Узагальнений показник якості:

s = s0 + s01 + s02 + s1 + s2 + s3,
де доданки можуть множитись на певні коефіцієнти в залежності
від важливості кожного показника. Користувач сам повинен виби-
рати значення цих коефіцієнтів. В даному випадку є ще додатковий
критерій якості, який показує наскільки збігаються значення моде-
лі на початку і в кінці року.

Знайдена модель може бути використана для прогнозування
температури повітря в Івано-Франківську за днем року. Програма
може бути використана для пошуку оптимальних статистичних
поліноміальних моделей за узагальненим критерієм s. Код програ-
ми простий для розуміння і модифікації та вільно доступний на
GitHub за адресою github.com/vkopey/polyfit. Комбінаторний метод
пошуку оптимальної моделі потребує багато обчислень. Для при-
швидшення пошуку можна використовувати різні удосконалення
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цього методу [3], які, наприклад, реалізовані в програмі GMDH
Shell 3 [5].
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ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
WEB–САЙТІВ

Короскіна А. І.

ІV курс, група ЗПІ-17-1-if, 
спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Саган Н. З. 

Популярна концепція розвитку Всесвітньої павутини —
створення семантичної павутини. Семантична павутина — це
надбудова над існуючою Всесвітньою павутиною, яка покликана
зробити розміщену в сіті інформацію більш зрозумілої для
комп’ютерів. Семантична павутина — це концепція сіті, в якій
кожний ресурс на людській мові б був забезпечений описом,
зрозумілим комп’ютеру. Семантична павутина відкриває доступ до
чітко структурованої інформації для будь-яких додатків, незалежно
від платформи і незалежно від мов програмування. Програми
зможуть самі знаходити потрібні ресурси, обробляти інформацію,
класифікувати дані, виявляти логічні зв’язки, робити висновки і
навіть ухвалювати рішення на основі цих висновків. При
широкому розповсюдженні і грамотному упровадженні семантична
павутина може викликати революцію в Інтернеті. Для створення
зрозумілого комп’ютеру опису ресурсу, в семантичній павутині
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використовується формат RDF (англ. Resource Description
Framework), який заснований на синтаксисі XML і використовує
ідентифікатори URI для позначення ресурсів. Новинки в цій
області — це RDFS (англ. RDF Schema) і SPARQL (англ. Protocol
And RDF Query Language) (вимовляється як «спамркл»), нова мова
запитів для швидкого доступу до даних RDF.

Одним з ключових моментів в розвитку всесвітньої павутини
грає веб-розробка — процес створення веб-сайта або веб-додатку.
Термін включає розробку додатків електронної комерції, веб-
дизайн, програмування для веб на стороні клієнта і серверу, а також
конфігурування веб-серверу. Основними етапами веб-розробки є:

– проектування сайту або веб-додатку;
– створення макетів сторінок;
– наповнення;
– обслуговування працюючого сайту або його програмної

основи.
Залежно від поточної задачі якісь з етапів можуть бути

відсутній, або бути тісно пов’язані один з іншим.
Розглянемо основи побудови, пристрій і технічні особливості

веб-додатків.
Веб-додаток — додаток, в якому клієнтом виступає браузер, а

сервером — веб-сервер. Браузер є різновидом так званих тонких
клієнтів. Браузер здатний відображати веб-сторінки і, як правило,
входить до складу операційної системи, а функції його оновлення і
супроводу лежать на постачальнику операційної системи. Вся
логіка додатку зосереджується на сервері, а браузер лише
відображає інформацію, завантажену по сіті з серверу. Однією з
переваг такого підходу є той факт, що клієнти не залежать від
конкретної операційної системи, і веб-додатки, таким чином, є
міжплатформеними сервісами. 

Істотною перевагою побудови Web додатків для підтримки
стандартних функцій браузера полягає в тому, що функції повинні
виконуватися, незалежно від операційної системи даного клієнта.
Замість того, щоб писати різні версії для MS Windows, Mac OS X,
GNU/Linux і інших операційних систем, додаток створюється один
раз і розвертається на будь-якій платформі. Проте різна реалізація
HTML, CSS, DOM і інших специфікацій в браузерах може
викликати проблеми при розробці веб-додатків і подальшої
підтримки. Крім того, можливість користувача настроювати багато
параметрів браузера (наприклад, розмір шрифту, кольору,
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відключення підтримки сценаріїв) може перешкоджати коректній
роботі додатку.

В даний час набирає популярність новий підхід до розробки
веб-додатків, званий Ajax. При використовуванні Ajax сторінки
веб-додатки не перезавантажуються цілком, а лише довантажують
необхідні дані з серверу, що робить їх більш інтерактивними і
продуктивними.

ЗРУЧНІ МОВИ ДЛЯ РАДІОАМАТОРІВ І РАДІОІНЖЕРІВ

Кунець І. В.

ІІІ курс, група КІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. До останнього часу для того, щоб створити свій при-
стрій із застосуванням мікроконтролера, у них було два шляхи. Або
самим вивчати мову програмування «С», або просити допомоги у про-
граміста. Обидва шляхи не найкращі. Для того що б стати програміс-
том, необхідний певний склад розуму, не завжди сумісний з досвідом
читання електричних схем. А знайомого програміста може не вияви-
тися під рукою.

У той же час давно існують середовища програмування адаптова-
ні під звичайного інженера — електронщика, ну або просто електри-
ка. Я маю на увазі середовища програмування промислових контроле-
рів. ПЛК. Вони дозволяють створювати програмне забезпечення для
контролерів на мовах FBD і LAD. Власне кажучи, як такими мовами
вони не є. Це, скоріше, графічні середовища для малювання принципо-
вих або логічних схем.

Abstract. Until recently, there were two ways to create your device using
a microcontroller. Either learn the C programming language yourself, or ask
for help from a programmer. Both ways are not the best. In order to become
a programmer, you need a certain mindset, not always compatible with the
experience of reading electrical circuits. A familiar programmer may not be
at hand.

At the same time, there have long been programming environments
adapted to the usual engineer — an electronics engineer, well, or just an elec-
trician. I mean the programming environment of industrial controllers. PLC.
They allow you to create software for controllers in FBD and LAD. Strictly
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speaking, they are not such languages. Rather, they are graphical environ-
ments for drawing schematics or logic diagrams.

FBD (Function Block Diagram) — графічна мова програмування
стандарту МЕК 61131-3. Програма утворюється зі списку ланцюгів,
які виконуються послідовно зверху вниз. При програмуванні вико-
ристовуються набори бібліотечних блоків. Блок (елемент) — це під-
програма, функція або функціональний блок (І, АБО, НЕ, тригери,
таймери, лічильники, блоки обробки аналогового сигналу, матема-
тичні операції і ін.). Кожна окрема ланцюг являє собою вираз,
складене графічно з окремих елементів. До виходу блоку підключа-
ється наступний блок, утворюючи ланцюг. Всередині кола блоки
виконуються строго в порядку їх сполуки. Результат обчислення
ланцюга записується у внутрішнє змінну або подається на вихід
контролера.

Зате плати Arduino і esp8266, esp32 ідеально підходять для
«саморобників» і «кулібіних», на яких наша країна завжди була, є і
буде багата. Але, знову «але». Програмуються ці плати на мові C.
Для більшості цих геніальних людей з дуже прямими руками, зро-
стаючими з покладеного місця, мова С — це китайська абетка.
Вони можуть придумати, намалювати, зібрати, налагодити і запу-
стити складні схеми, але If, For, Case, Void і т.п. — це не для них.
Звичайно, можна почитати інструкції в інтернеті, погратися якийсь
час, моргнути светодиодом за допомогою прикладу. Але для більш
серйозного застосування необхідне детальне вивчення мови. А
навіщо їм це?

FLProg — система візуального програмування плат Arduino,
ESP8266 і ESP32.

Інструмент FLProg дозволяє створювати прошивки для плат
Arduino, використовуючи графічні мови FBD (Function Block
Diagram) і LAD (Ladder Diagram), які є стандартом в програмуван-
ні промислових контролерів. Програмування в цьому програмному
забезпеченні аналогічно Siemens, але, звичайно, значно спрощено.

Програмне забезпечення трохи розширило класичну функціо-
нальність цих мов, додавши функціональні блоки, що відповідають
за роботу із зовнішніми пристроями.
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ВИБІР РОУТЕРА WI-FI

Маковський В. М.

IV курс, група – КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач

Wi-Fi роутер є, умовно кажучи, майже повноцінним комп’юте-
ром, зі своїм процесором, оперативною пам’яттю і операційною
системою і все це в сумі визначає кінцеву якість (продуктивність,
стабільність, функції). Роутер може нагріватися, виснути, переза-
вантажуватися і страждати іншими типовими комп’ютерними хво-
робами, викликаними неякісної начинкою і дешевим виконанням.
Він може створювати тисячі проблем, найнеприємніші з яких це:

– Мала швидкість («роутер ріже швидкість»), тобто замість,
скажімо, заявлених за тарифом 100/100 Mbit/s в обидві сторони
(закачування / віддача), він видає 70/34 Mbit/s. І вина в цьому не
провайдера, а саме пристрою;

– Постійні зависання, перезавантаження, обриви з’єднання.
Особливо актуально при роботі з торрентами;

– Мала швидкість роботи Wi-Fi і мала зона покриття;
– Слабкий захист від вірусів, вторгнень і іншого, бо на дешевих

маршрутизаторах рідко стоїть хороший фаервол;
– Відсутність будь-яких цікавих і корисних функцій, на зразок

підключення флешки, мережевого принтера, підтримки DDNS,
VPN, NAT і інших радощів життя.

Найважливішим і найголовнішим критерієм вибору роутера,
після характеристик, є відгуки.

Що стосується конкретних характеристик, то нас насамперед
цікавлять три характеристики, а саме RAM, CPU і FLASH.
Рекоменовано вибирати пристрої з кількістю оперативної пам’яті
(RAM) не менше 64 MB (краще від 128 і більше), процесором не
менш ніж 300 MHz (краще 500 і більше) і FLASH-пам’яттю від 16 (в
ідеалі від 32 MB). У числі інших характеристик — зона покриття Wi-
Fi, то звертайте увагу на кількість антен, — як мінімум (!!!) їх повин-
но бути дві (краще 3 і більше). Якщо важлива швидкість Wi-Fi і
якість (стабільність) з’єднання, а так само «пробивання» сигналом
стін, то антени повинні бути тільки і виключно зовнішні. Якщо Вам
важливо все вищеназване і кількість бездротових пристроїв, які
може підтримувати маршрутизатор одночасно на повній швидкос-
ті, то потужність його (роутера) передавача і / або антен (як прави-
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ло, вказані в одиницях dBM) повинні бути не менше (сумарно) 15
dBM і чим це значення більше, — тим краще.

Що стосується стандарту Wi-Fi, то тут прив’язки до самого про-
вайдера немає. Існують, умовно, дві градації по частоті мережі Wi-
Fi, створюваної роутером, це: 2,4 ГГц та 5 ГГц. Перший варіант, —
це більш старі мережі і вони зараз використовуються скрізь. Нині
йде перехід на новий частотний діапазон (5 Ггц), який, по-перше,
менш захаращений великою кількістю пристроїв (які приймають і
роздають), по-друге, сам по собі швидший і підтримує більше кана-
лів. Рекомендовано вибирати той маршрутизатор, який підтримує
обидва цих діапазони.

В технічних характеристиках будь-якого роутера вказані без-
дротові можливості роутера, швидкість wi-fi. Найпоширеніші це
150 Мбіт/сек і 300 Мбіт/сек. Різниця між швидкістю підключення і
реальними показниками пояснюється перш за все великим обся-
гом службових даних, втратами мережевих пакетів в бездротовому
середовищі і витратами на повторну передачу. Реальна швидкість
також залежить від налаштувань точки доступу, числа одночасно
підключених до неї клієнтських бездротових адаптерів та інших
факторів. Щоб не знижувалася швидкість передачі потрібно вико-
ристовувати частотні канали, що найменш завантажені в місці, в
якому вам потрібно використовувати Wi-Fi.

Література

1. Як зробити ваш Wi-Fi швидким і надійним. URL:
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ОНЛАЙН ДОСТУПУ 
ДО ЗВЕДЕНИХ ДАНИХ БІБЛІОТЕК 

ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ОТРИМАННЯ ДАНИХ

Петренко М. В.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

OPAC (Online public access catalog — Публічний каталог інтернет
доступу) — модуль автоматизованої бібліотечної системи (АБІС),
призначений для надання вільного доступу до пошуку бібліо -
графічних записів з використанням мережевих технологій.
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За способом отримання даних виділяють системи:
• OPAC:
– спільної АБІС (данні вводяться безпосередньо в АБІС);
– інтегральної АБІС (імпортує дані кількох бібліотек);
– Пошукова система (індексує дані АБІС/OPAC);
– Пошуковий інтерфейс (звернення до пошукових API 

окремих OPAC).
Кожен вид має свої особливості, вади та можливості.
OPAC спільної АБІС. АБІС містить дані по кільком бібліотекам.

Дані вводяться централізовано (або децентралізовано, але за
спільними стандартами). Дані системи достатньо однорідні, але
наявні помилки та невідповідність стандартам (напр. через перехід
з старих на нові стандарти) накопичуються.

OPAC інтегральної АБІС. Бібліотеки можуть мати різні АБІС,
різні версії однієї АБІС, вести облік іншим шляхом. Це впливає на
організацію даних. Також можуть бути різні підходи до збереження
та введення інформації про книги. Внаслідок цього дані є
неоднорідними та неузгодженими.

Для отримання результату, який за однорідністю не
поступатиметься спільній АБІС, необхідне проведення процедур
очистки та узгодження даних. Значний обсяг даних вимагає
створення автоматизованих інструментів.

Синхронізація між підлеглими та інтегральною АБІС
відбувається через проміжки часу. Між синхронізаціями
інтегральна АБІС міститиме записи нещодавно списаних книг та
не міститиме записів нещодавно доданих.

Пошукова система по OPAC. Основні принципи
функціонування схожі з відомими пошуковими системи (Google,
Yahoo, Bing). Пошуковий робот обходить OPAC, збирає і зберігає в
індексній БД дані про знайдені записи. Також можлива взаємодія
пошукових роботів з АБІС через доступ до БД, чи API.

Інформація, що зберігається в індексній БД, має ті самі недоліки,
що й інформація, яка надходить до зведеної бази даних. У випадку
сканування OPAC, дані можуть отримувати додаткові спотворення
через помилки серверу OPAC або помилки робота. До даних, що
зберігаються в індексі, можуть бути застосовані процедури очистки
та узгодження, як і у випадку з зведеною АБІС.

Між повторними скануваннями зведена OPAC може містити
записи нещодавно списаних книг та не містити записів нещодавно
доданих.
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Пошуковий інтерфейс до OPAC [1] (мета-каталог, віртуальний
каталог). Коли користувач звертається до пошукового інтерфейсу,
він обирає параметри пошуку та OPAC, по яким має здійснюватися
пошук. Далі сервер надсилає запит користувача до відповідних
OPAC та очікує на результати пошуку. Отримані від OPAC
результати пошуку, відображаються на сторінці сервісу. Результати
групуються за OPAC. Книги наявні в декількох OPAC будуть
продубльовані.

Результати не можуть бути очищені чи узгоджені і надаються як
є. Швидкість роботи залежить від швидкості роботи OPAC, в яких
здійснюється пошук. Деякі OPAC можуть бути офлайн під час
здійснення користувачем пошукового запиту. Тоді інформація по
ним не потрапить до результатів пошуку і вони будуть неповними.
Результати завжди максимально актуальні.

В усіх видах об’єднаних каталогів користувачу може надаватися
можливість перейти за посиланням до OPAC, де знаходиться книга,
яка його зацікавила. Через інтеграцію з АБІС, OPAC дозволяє
отримувати додаткові послуги.

Література

Michael Mцnnich: KVK. A Meta Catalog of Libraries \ High Energy Physics
Libraries Webzine, Band 2, 2000.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Райєнд Р. І.

ІІ курс, група ПІ-19-1-if, 
спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Зощак Л. М., ст. викл.

Математичне моделювання – потужний інструмент
розв’язання технічних, інженерних і наукових проблем
(проектування і оптимізація систем, оптимальне управління
об’єктом, вивчення механізму явищ, прогнозування розвитку
процесів в часі та ін.), що ґрунтуються на використанні
математичних моделей. Сучасні досягнення науки та техніки були
б неможливі без розроблення та застосування ефективних засобі
математичного моделювання. 
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Володіння теоретичною базою і інструментами математичного
моделювання має бути невід’ємним атрибутом сучасного фахівця в
області систем управління і автоматизації будь якої галузі.

Моделювання використовують для спеціального математичного
програмного забезпечення в імітаційному моделюванні, зокрема в
навчанні авіації, медицині, інженерному проектуванні тощо.

Математичне моделювання передбачає опис досліджуваних
явищ, процесів, систем різної фізичної природи мовою
математичних співвідношень. Клас математичної моделі
визначається постановкою завдання та метою дослідження, а також
рівнем знань експериментатора про об’єкти, що моделюються.

Математичні моделі, особливо ті, що використовують чисельні
методи, потребують для свого створення значних інтелектуальних,
фінансових та часових затрат. Тому рішення про створення нової
моделі приймається лише в разі відсутності більш простих шляхів
вирішення поставленої проблеми (наприклад, модифікації однієї з
існуючих моделей).

Дослідження об’єкту моделювання і складання його
математичного опису полягають у встановленні зв’язків між
характеристиками процесу, виявленні його граничних і початкових
умов та формалізації процесу у вигляді системи математичних
співвідношень.

Процес побудови будь-якої математичної моделі можна
представити послідовністю етапів:

– Дослідження об’єкта моделювання і формулювання
технічного завдання для розробки моделі

– Концептуальна та математична постановка задачі
– Якісний аналіз та перевірка коректності моделі
– Вибір та обґрунтування методів розв’язання задачі

(аналітичні та інші методи)
– Розроблення алгоритму рішення і дослідження його

особливостей, реалізація алгоритму у вигляді комп’ютерної
програми (пошук рішення)

– Перевірка адекватності моделі
– Практичне використання побудованої моделі
Актуальними питаннями на сьогоднішній день залишаються:
Дослідження внутрішньої будови та порядку функціонування

об’єкта моделювання, коли воно неможливе або економічно
недоцільне. Тому, в даному випадку, можливо розглядати об’єкт як
«чорний ящик», стосовно якого відомі лише його входи та виходи.
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Коректності задачі, яка має важливе значення в процесі мо де -
лю вання. Адже, наприклад, чисельні методи розв’язку задач до -
ціль но застосовувати лише до коректно поставлених задач. При
цьо му, не всі практичні задачі можна вважати коректними. Мате ма -
тична модель є коректною, якщо для неї отримано позитивний
результат по всіх контрольних перевірках: розмірності, порядку,
характеру залежностей, граничних умов, фізичного сенсу тощо.

Проблема подальшого підвищення ефективності систем
автоматизованого проектування за рахунок удосконалення
процесів комп’ютерного геометричного моделювання є доволі
актуальною, адже у багатьох випадках основу автоматизованого
проектування становлять геометричні моделі розроблюваних
зразків техніки.

МОНТАЖ ВІДЕО З ПРОГРАМОЮ VEGAS

Рожкова К. І.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто ПЗ для монтажу відео. Їх основні відміннос-
ті, переваги та недоліки. Висвітлені найпопулярніші види та моделі
інструментів для монтажу відео. Вибрано найоптимальніший з роз-
глянутих ПЗ.

Abstract. Types and models of tools for software testing are considered.
Their main differences, advantages and disadvantages. The most popular
types and models of software testing tools are highlighted. The most optimal
of the considered models is selected.

Актуальність
З популяризацією різних відеохостингів відеоконтент вийшов

на новий рівень. Зараз відео це потужний маркетинговий інстру-
мент, здатний впливати на емоції та уподобання населення. Тому
відеообробку освоюють все більша кількість людей.

Основними професійними програмами для відеобробки на сьо-
годнішній день є такі програмні продукти як Adobe Premiere, Adobe
After Effects, Vegas, Movavi.

Головним достоїнством програми Vegas є зручність її викорис-
тання і освоєння. Інтерфейс програми інтуїтивно зрозумілий і
нескладний, що дуже важливо для початківців.
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Для правильної роботи VEGAS не потрібно якесь спеціалізова-
не обладнання, що дозволяє йому працювати практично на будь-
якому стандартному комп’ютері. VEGAS потребує значно менше
ресурсів комп’ютера в порівнянні з іншими професійними редак-
торами (наприклад Adobe Premiere або Adobe After Effects).

На відміну від інших редакторів, VEGAS підтримує технологію
створення сценаріїв, яка забезпечує автоматизацію завдань, спрощує
робочий процес, а також підвищує ефективність і продуктивність.

VEGAS робить складні колірні градації інтуїтивно зрозумілими
і гнучкими. Завдяки унікальній лінії тону і потужному інструменту
логарифмічної експозиції на панелі «колірна шкала» дуже точно
налаштувати колір, відтінок і контрастність відео.

Методика досліджень
Практичне використання та порівняння різних відеоредакто-

рів, узагальнення теоретичних та емпіричних даних.
Основні результати
Розглянуті переваги відеобробки програмою Vegas.
Висновки
Vegas одна з найшвидших програм для нелінійного монтажу.

Завдяки простому інтерфейсу і управління вона дозволяє зосереди-
тися на творчому процесі, а не на технічних аспектах редагування.
Завдяки новим потужним функціям, заснованим на штучному
інтелекті, новим технологіям апаратного прискорення і інновацій-
ним підходам до управління медіаресурсами, VEGAS продовжує
утримувати лідируючі позиції в своїй галузі.

Література

1. Відеомонтаж в програмі Sony Vegas Pro 13 Райтман М.А. 2014.
2. Відеомонтаж в Sony Vegas Pro 10 Пташинский В. 2011.

РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА 
«GENETIC CALCULATOR»

Рожкова К. І.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто ПЗ для генетичних розрахунків. Їх основні
відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпопулярніші види та
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моделі інструментів для генетичних розрахунків. Вибрано найопти-
мальніший з розглянутих ПЗ.

Abstract. Software for genetic calculations is considered. Their main dif-
ferences, advantages and disadvantages. The most popular types and models
of tools for genetic calculations are covered. The most optimal of the
considered software is selected.

Актуальність
Роль генетики в сучасному світі величезна. Застосовується вона

не тільки в медицині та біології, але в криміналістиці, вірусології,
мікробіології. Генетика застосовується для виявлення генетичних
захворювань, особливо важлива вона для первинної профілактики,
коли необхідно попередити зачаття і народження дитини з генетич-
ними відхиленнями. Також знання в даній галузі необхідні для
селекції, для виведення гібридів, для клонування органів.

Генетичний калькулятор «Genetic Calculator» це програма, яка
розраховує всі можливі комбінації гамет, ймовірності і співвідно-
шення по генотипам для заданих схрещувань. Прорахунок геноти-
пів потомства тварин чи рослин є дуже важливим для заводчиків
тварин, фермерів, садівників, генетиків. Адже під час схрещування
можуть виникнути небажані комбінації генів, які можуть призвес-
ти навіть до загибелі потомства.

Методика досліджень
Аналіз та опрацювання відповідної літератури, спостереження

та аналіз результатів схрещування рослин і тварин та наслідування
потомством їх ознак, розробка генетичного калькулятору.

Основні результати
У ході роботи була розроблена програма «Genetic Calculator» на

мові програмування Python яка розраховує всі можливі комбінації
гамет, ймовірності і співвідношення по генотипам для заданих
схрещувань та робить прорахунок моногібрідних, дигібрідних а
також полігібридних схрещувань з необмеженим числом генів. 

Висновки
Вирішити генетичну задачу з великою кількістю генів досить

складно і легко зробити помилку. Також це займає багато часу.
Генетичний калькулятор це інструмент який не тільки пришвидшує
розрахунки але й може підвищити інтерес до науки серед студентів.
Програма окрім самого калькулятору має вбудований довідник з
інформацією про основи генетики та інструкцію використання,
тому несе освітню функцію. З цією програмою буде набагато легше
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освоїти основи класичної генетики і отримати практичні знання
для вирішення широкого спектра генетичних завдань.

Література

1. «Основи генетики» Вільям Клаг, Шарлотта Спенсер та інші, 2016.
2. «Генетичні алгоритми» Т.В. Панченко, 2007.
3. «Вивчаємо Python» Марк Лутц, 2011.
4. «Вивчаємо програмування на Python» Пол Беррі, 2017.

ЧОМУ БІЛЬШІСТЬ ВИСОКОРІВНЕВИХ МОВ 
ПОВІЛЬНО ПРАЦЮЮТЬ?

Рязанов Т. А.

IV курс група КI-17-1мс, спецiальнiсть «Комп’ютерна інженерія»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Розглянуто причини, через які більшість високорівневих
мов програмування повільно працюють, недоліки С#.

Abstract. The reasons due to which most high-level programming lan-
guages are slow, the disadvantages of C #.

Основнi причини:
– Високорівневі мови погано працюють з кешем;
– Прибирання сміття забирає багато ресурсів.
Насправді, обидві причини зводяться до однієї — в таких мовах

відбувається велика кількість виділень пам’яті.
Розглянемо на прикладі C #
Затримка при читанні з купи становить приблизно 230 тактів, в

той час, як читання з L1 кеша — 4 такти. Виходить, що неправильна
робота з кешем може зробити код майже в 50 разів повільніше.
Більш того, завдяки багатозадачності сучасних процесорів,
читання з кешу може відбуватися одночасно з роботою з
регістрами, тому затримку при читанні з L1 можна взагалі не
враховувати.

Простіше кажучи, крім розробки алгоритму, промахи кешу —
основна проблема продуктивності. Як тільки ви вирішите проб -
лему ефективного доступу до даних, залишаться тільки неве ли кі
оптимізації, які, в порівнянні з промахами кешу, не так сильно
впливають на продуктивність.
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C # розроблений так, що не враховує сучасних реалій роботи з
кешем.Основная проблема C # в тому, що він дуже бідно підтримує
value-тіпи.В підсумку, мова завжди, крім найпростіших випадків,
підштовхує в активному використанню купи. Якщо всі ваші дані в
купі, ймовірність промаху стає вище. Рост продуктивності не
компенсує погану локальність кеша. Крiм того, не ефективно
використовується місце. Кожне посилання — це 8 байт на 64-бітної
машині, кожної аллокации супроводжують метадані. У купі, яка
заповнена крихітними об’єктами з посиланнями на них,
залишається набагато менше вільного місця, ніж якби в них були
розташовані великі об’єкти з вмістом всередині, розташованим на
фіксованому зміщенні. Навіть якщо вас не турбує даремно
розтрачені місце, якщо купа переповнена заголовками і
посиланнями, все це сміття піде в кеш, що, знову ж таки, призведе
до великої кількості промахів і падіння продуктивності. Збірка
сміття сама по собі становить серйозну проблему для
продуктивності. Випадкові зависання на час складання абсолютно
неприпустимі для програм з анімацією. Через обмеження мови в
роботі з value-типами, розробнику часто доводиться замість однієї
великої структури даних використовувати багато маленьких
об’єктів, які розміщуються в купі. При цьому треба пам’ятати, що
чим більше об’єктів розміщено в купі, тим більше роботи для
збирача мусора.

При створенні нової мови програмування потрібно враховувати
продуктивність. Ніякий «досить розумний компілятор» не зможе
забезпечити її пост-фактум, якщо не закласти цю можливість
спочатку.

Підводячи підсумок, можу сказати, що якщо ви хочете
розробити альтернативу C++ для високопродуктивного коду, вам
необхідно задуматися про розташування даних і їх локальності.

Лiтература

1. https://www.7-cpu.com/cpu/Haswell.html
2. https://metanit.com/sharp/tutorial/
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ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЙ ЛЮДЕЙ 

НА ЕЛЕКТРОННІЙ БІРЖІ

Сеньків С. А.

IV курс, група ПІ-41, 
спеціальність «Програмна інженерія»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Курляк П. О., канд. техн. наук., доцент

Біржова діяльність набуває в Україні все більшого розмаху.
Перехід до ринкової економіки спричинив докорінні зміни в еко-
номічних відносинах у народному господарстві. Перш за все змі-
нюються функції держави. Її організаційну роль значною мірою
беруть на себе вільні ринкові інститути. Світовий досвід доводить,
що біржі є потужною рушійною силою розвитку економіки, торгів-
лі, збуту продукції, залучення інвестицій, а також збагачення як
країни в цілому, так і окремих її громадян. 

В умовах сьогодення, коли відсутня інформація про виробничі
зв’язки, технологічні ланцюги, попит та пропозицію, адміністра-
тивно-наказовий апарат уже не діє і лише біржа здатна стати швид-
ким та провідним інформаційним центром. Особливо оперативно
з’ясувати стан попиту та пропозиції здатні спеціалізовані біржі, в
яких брокерські контори перетворюються в заочних оптових посе-
редників. Саме біржі забезпечують придбання необхідного облад-
нання сировини та матеріалів.

Без урахування біржового обміну не тільки не можна визначити
співвідношення між прибутком ризиком і капіталом, оцінити
реальну вартість національного багатства країни, її виробничих
фондів і природних ресурсів, а й вирішувати проблеми мобілізації
фінансових коштів для інвестицій.

Метою даної роботи є розробка комп’ютерної системи дослід-
ження дій людей на електронній біржі, що дозволить спрогнозува-
ти в подальшому падіння біржі або укріплення її на відповідному
ринку.

В якості робочого середовища вибрано текстовий редактор
Visual Studio Code оскільки він простий має вмонтований термінал
і легко налаштовуваний для програміста, а в якості основної мови
програмування виберемо Java Script через можливість його вико-
ристання як на стороні клієнта так і на стороні сервера. Visual
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Studio Code є засобом для створення, редагування та зневадження
сучасних веб-застосунків і програм для хмарних систем. Visual
Studio Code розповсюджується безкоштовно і доступний у версіях
для платформ Windows, Linux і OS X.

Для роботи з сервером вибрано платформу Node.js через її
швидкодію і асинхронність, для розроблення бази даних застосова-
но Mongo DB оскільки вона нереляційна і зберігає таблиці у вигля-
ді JSON файлів що найкраще підходить для вибраної нами мови
програмування. JSON являє собою текстовий формат обміну дани-
ми між комп’ютерами. JSON базується на тексті, може бути прочи-
таним людиною. Формат дозволяє описувати об’єкти та інші струк-
тури даних. Цей формат головним чином використовується для
передачі структурованої інформації через мережу (завдяки процесу,
що називають серіалізацією).

Для швидкої передачі даних у реальному часі було вибрано
Socket.IO тому що він базується на HTTP протокол WebSocket. Для
гарного користувацького інтерфейсу було використано фреймворк
Bootstrap, бібліотеку Jquery i CanvasJs. Bootstrap є безкоштовним
набором інструментів з відкритим кодом, призначений для ство-
рення веб-сайтів та веб-додатків, який містить шаблони CSS та
HTML для типографіки, форм, кнопок, навігації та інших компо-
нентів інтерфейсу, а також додаткові розширення JavaScript. Він
спрощує розробку динамічних веб-сайтів і веб-додатків.

Для трансформації даних з JSON у CSV таблиці де
зберігатимуться зібрані дані використано бібліотеку json2csv.
Json2csv перетворює json в csv з заголовками стовпців і
правильними закінченнями рядків. Може використовуватися як
модуль, так і з командного рядка.

Під час тестування працездатності розробленої системи було
встановлено що система працює стабільно, алгоритм Робіна
Хенсона реалізований коректно, усі функції працюють справно.
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Бундак О. А.

к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Ректифікація застосовується для розділення рідинних розчинів
на компоненти (фракції) з різною летючістю. Цей процес протікає
для брагоперегонних, ректифікаційних і брагоректифікаційних
установках шляхом багатократного двостороннього масо– і
теплообміну між протипотоково рухаючимися паровими і
рідинними потоками, яких об’єднують спільною назвою – флегма.

Ректифікація супроводжується взаємодією фаз: дифузією легко
летучого компоненту з рідини в пару і важко летучого компоненту
з пару в рідину. При цьому спосіб контактування в залежності від
виду контактних пристроїв в колонах може бути ступінчатий чи
безперервний. Контактні пристрої, що встановлені в колонах у
вигляді тарілок, насадок сприяє максимальному зближенню
парового і рідинного потоків, які для ефективного обміну
речовиною і енергією повинні бути незрівноважні відносно один
одного. При контактуванні потоків в результаті масо– і
теплообміну степінь незрівноваженості знижуються. Після того як
потоки відійдуть один від одного, процес ректифікації
продовжується на суміжному ступені шляхом нового
контактування фаз з іншими рідинами і паровими потоками.

В процесі багатократного повторення на послідовно
встановлених на різноманітних рівнях тарілок контактування
рідини і пари, що рухаються проти потоку по висоті колони, склад
взаємодіючих фаз суттєво змінюється: паровий потік, піднімається
вверх, збагачується легко летучими компонентами, а рідинний,
стікаючи вниз збіднюється ними, тобто збагачується важко
летучими компонентами. При достатньому шляху і часу
контактування можна отримати пар, що виходять з верхньої
частини колони, у вигляді більш або менш чистого леголетучого
компонента, при конденсації якого утворюється дистилят.
Відповідно в нижній частині колони збирається відносно чистий
важко летучий компонент, що називається кубовим залишком.
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Флегма утворюється в результаті часткової конденсації парів,
що виходять з верхньої частини колони, в спеціальних
теплообмінних апаратах – дефлегматорах – чи вводиться в колону
в вигляді живлення. Для створення дарового потоку в колоні в її
нижню частину безпосередньо підводиться гріюча пара чи глухий
пар, тепло якого через поверхність теплообміну передається кипля -
чому кубовому залишку. Перший спосіб обігріву називається –
відкритим, другий – закритим.

При відкритому обігріві конденсат гріючого пара змішується з
кінцевим продуктом, в цих випадках він не повинен погіршувати
його якість, а також взаємодіяти з продуктами ректифікації і
утворювати важкорозділимі системи в колоні. При закритому
обігріві потрібна гріюча пара більш високих параметрів.

Розділяючи суміш (живлення) в рідкому, пароподібному,
змішаному вигляді зазвичай вводять в середину колони між
верхньою концентраційною (укріплюючою) і нижньою відгонною
(вичерпуючею) частинами. Верхня тарілка відгінної частини є
живильною. Колона, що складається з двох частин:
концентраційної і відгінної, називається повною. Колони, частини
яких мають самостійне призначення називаються неповними.

Ефективність роботи контактних пристроїв визначається
пропускною здатністю по пару і рідині, діапазоном стійкої роботи,
здатністю розділяти робочу суміш, гідравлічним опором і іншими
показниками.

Пропускна здатність по пару і рідині визначає продуктивність
колони чи граничний збір кінцевого продукту з одиниці
поперечного січення колони.

Здатність розділяти переганяючи суміш називається
ефективністю контактного пристрою чи колони і оцінюють числом
теоретичних тарілок (степенів зміни концентрації) чи числом
переносу.

Основними параметрами ректифікаційної колони є кількість
тарілок і геометричні розміри колон. Кількість отриманого
напівпродукту встановлюють на основі матеріального балансу
колони.
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МЕТОДИ ТА ПЕРЕВІРКА ШВИДКОСТІ 
ІНТЕРНЕТ З’ЄДНАННЯ

Стеценко Ю. С.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто ПЗ для тестування швидкості інтернет
з’єднання. Їх основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені
найпопулярніші види та моделі інструментів для тестування швидкос-
ті інтернет з’єднання. Вибрано найоптимальніший з розглянутих ПЗ.

Abstract. Software for testing the speed of the Internet connection is con-
sidered. Their main differences, advantages and disadvantages. The most
popular types and models of tools for testing the speed of the Internet connec-
tion are highlighted. The most optimal of the considered software is selected.

Актуальність
На сьогоднішній день питання вимірювання швидкості інтер-

нет-з’єднання є одним з найактуальніших для багатьох інтернет
користувачів корпоративного і домашнього сегменту

Огляд літератури (стан досліджень)
Огляд літератури та веб ресурсів показує, що питання швидкос-

ті інтернет з’єднання є доволі необхідним в звь’язку з необхідною
доступністю різноманітніх ресурсів та сервісів. У міру інтенсивного
розвитку технологій, найчастіше користувачеві інтернету виявля-
ється вже недостатньо швидкості 100 Мбіт/с. 

Методика досліджень
Метою статті є аналіз методів та способів тестування та діагнос-

тування інтернет з’єднання.
Основні результати
Основна задача даної доповіді це розгляд методів та способів

тестування швидкості інтернет з’єднання.
Висновки
Отже, сьогодні ми дізналися, як перевірити швидкість

Інтернету (інтернет з’єднання) трьома способами. Дізналися, що
крім швидкості потрібно враховувати і якість зв’язку, на яку вказує
«пінг» (з ним ми ще окремо розберемося). А ще, наочно оцінили,
яка швидкість буде достатньою для завантаження фільму. Таким
чином, ми завершили тему одиниць виміру інформації і швидкості
передачі даних.
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ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Стеценко Ю. С.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто ПЗ для діагностування та тестування
компь’ютерних мереж. Їх основні відмінності, переваги та недоліки.
Висвітлені найпопулярніші види та моделі інструментів для діагнос-
тування та тестування компь’ютерних мереж. Вибрано найопти-
мальніший з розглянутих ПЗ.

Abstract. Software for testing the speed of the Internet connection is con-
sidered. Their main differences, advantages and disadvantages. The most
popular types and models of tools for testing the speed of the Internet connec-
tion are highlighted. The most optimal of the considered software is selected.

Інформаційна інфраструктура сучасного підприємства представ-
ляє собою складний конгломерат різномасштабних і різнорідних
мереж і систем. Щоб забезпечити їх злагоджену і ефективну роботу,
необхідна керуюча платформа корпоративного масштабу з інтегро-
ваними інструментальними засобами. Однак до недавнього часу
сама структура індустрії мережевого управління перешкоджала ство-
ренню таких систем — «гравці» цього ринку прагнули до лідерства,
випускаючи продукти обмеженою області дії, що використовують
засоби і технології, не сумісні з системами інших постачальників.

Сьогодні ситуація змінюється на краще — з’являються продук-
ти, які претендують на універсальність управління усім розмаїттям
корпоративних інформаційних ресурсів, від настільних систем до
мейнфреймів і від локальних мереж до ресурсів Мережі. Одночасно
приходить усвідомлення того, що керуючі додатки повинні бути
відкриті для рішень всіх постачальників

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що в зв’язку з
поширенням персональних комп’ютерів і створенням на їх основі
автоматизованих робочих місць (АРМ) зросло значення локальних
обчислювальних мереж (ЛВС), діагностика яких, є об’єктом нашо-
го дослідження. Предметом дослідження є основні методи органі-
зації і проведення діагностики сучасних комп’ютерних мереж.

«Діагностика локальної мережі» — процес (безперервного) ана-
лізу стану інформаційної мережі. При виникненні несправності
мережевих пристроїв фіксується факт несправності, визначається її
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місце і вид. Повідомлення про несправності передається, пристрій
відключається і замінюється резервним.

Адміністратор, на якого найчастіше лягають функції з проведен-
ня діагностики, повинен починати вивчати особливості своєї мере-
жі вже на фазі її формування тобто знати схему мережі і докладний
опис конфігурації програмного забезпечення із зазначенням всіх
параметрів і інтерфейсів. Для оформлення і зберігання цієї інфор-
мації підійдуть спеціальні системи документування мережі.
Використовуючи їх, системний адміністратор, буде заздалегідь
знати всі можливі «приховані дефекти» і «вузькі місця» своєї систе-
ми, для того, щоб в разі виникнення нештатної ситуації знати, з чим
пов’язана проблема з обладнанням або програмним забезпеченням,
пошкоджена програма або до помилки призвели дії оператора.

Адміністратора слід пам’ятати, що з точки зору користувачів
якість роботи прикладного програмного забезпечення в мережі
виявляється визначальним. Всі інші критерії, такі як число помилок
передачі даних, ступінь завантаженості мережевих ресурсів, продук-
тивність обладнання і т. п., є вторинними. «Хороша мережа» — це
така мережа, користувачі якої не помічають, як вона працює.

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ФОТОГРАФІЙ 
В ЛІНІЇ НАДДАЛЕКОГО КОСМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

МАРС — ЗЕМЛЯ

Ткаченко Р.

V курс, група ПІ-20-1м, 
спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор

Анотація. Розглянуто види та моделі визначення швидкості
передачі фотографій. Їх основні відмінності, переваги та недоліки.
Висвітлені найпопулярніші види та моделі визначення швидкості
передачі фотографій. Вибрано найоптимальніший для наддалекого
космічного зв’язку.

Abstract. Types and models of determining the speed of photo transmis-
sion are considered. Their main differences, advantages and disadvantages.
The most popular types and models of determining the speed of photo trans-
mission are highlighted. The most optimal for long-distance space
communication is selected.
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Людство давно задивляється в далекий космос з метою його
вивчення дослідження всіх його феноменів, а також полетів і
передачі інформацію на далекі відстані. А в Останнім часом за
програмою космічних досліджень значна увага приділяється
дослідженню планети Марс.

Важлива подія сучасност: 30 липня 2020 рока з пускового
майданчика Space Launch Complex 41 мису Канаверал стартувала
ракета Atlas V з марсоходом Perseverance на борту. Ровер летів до
Червоної планети близько семи місяців і прибув на місце 18 лютого
2021 року. 

Perseverance («завзятість» з англійської) — це на даний момент
найбільший і технологічно просунутий марсохід NASA. Він
завбільшки з автомобіль, важить близько тонни, і його основна мета
— дослідження кратера Езеро. І для того щоб більш детально його
вивчати необхідно здійснити передау якісних фотографій з Марсу,
для чого використовується лінія наддалекого супутникового зв’язку.

Враховуючи технічні характеристики передавача,що працює на
Марсі необхідно використати земну станцію супутникового зв’язку
з максимально чутливим приймачем. Для цього доцільно
використати сучасний надчутливий підсилювач ALH 102 Velocium
шумовою температурою 90 К на частоті 4ГГц та космічну антена
МАРК-4 фірми NEC(Японія) з діметром дзеркала 32м та шумовою
температурою 70 К і коефіцієнтом підсилення 60дБ.

Основні результати і висновки
Виконаємо розрахунок відповідно до формули (1) з

використанням даних табл.1. Будемо вважати, що в системі
використовується фазова маніпуляція ФМ 4, яка забезпечує
найкращу енергетику системи. При цьому для ймовірності
помилки 10–6 необхідне значення відношення сигнал/шум буде
складати g =10,2 дБ (10,47). Розрахована шумова температура
приймача земної станції з врахуванням шумової температури
антени 60к буде Т=140 К. 

В земній стації використаємо антену МАРК-4 діаметром 32 м
[2], коефіцієнт підсилення якої становить G2 = 106.

Використавши наведені дані за формулою (1) знайдемо
необхідну швидкість передачі інформації R=/ 

В результаті розрахунку одержимо R=, а тривалість импульсу в
сигналі на виході сканера буде tі = 1/ R= .

В системі має бути використано сучасний сканер, яв якому за
допомогою аналого-цифрового перетворювача зображення фото
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перетворюється в чцифровий сигнал з визначеною тривалістю
імпульсів. Одержаний на земній станції сигнал дозволить
відтворити високоякісні фотографії. 

Література
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Туровець Д.

група КІ-19-1мс, Коледж «Освіта»

У наш час людство переживає науково-технічну революцію,
матеріальною основою якої служить електронно-обчислювальна
техніка. На базі цієї техніки з’являється новий вид технологій —
інформаційні. До них належать процеси, де «вихідним матеріалом»
і «продукцією» є інформація. Зрозуміло, що інформація, яка пере-
робляється, зв’язана з визначеними матеріальними носіями, отже,
ці процеси включають також переробку речовини і переробку енер-
гії. Але останнє не має істотного значення для інформаційних тех-
нологій. Головну роль тут грає інформація, а не її носій. Як вироб-
ничі, так і інформаційні технології виникають не спонтанно, а в
результаті технологізації того чи іншого соціального процесу, тобто
цілеспрямованого активного впливу людини на ту чи іншу область
виробництва і перетворення її на базі машинної техніки.

В руках представників перших двох категорій знаходиться май-
бутнє комп’ютерних технологій, це від них залежить те, якими спо-
собами людство буде передавати і отримувати інформацію. До них
відносяться, наприклад, інженери-розробники комп’ютерного
обладнання, системні адміністратори, програмісти різних профі-
лів, тестувальники програмного забезпечення, розробники сайтів,
фахівці з інформаційної безпеки.

Є й професіонали, яким необхідно управляти вже готовою
інформацією. Сюди входить її збір, структуризація, оформлення,
редагування — ці завдання виконують web-програмісти, web-
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дизайнери, контент-менеджери, менеджери інтернет-проекту. До
цієї сфери діяльності відносяться і такі співробітники, як фахівці з
SEO, вони відповідають за оптимізацію і просування сайту.

Сьогодні в країні налічується майже 100 тисяч програмістів, що
більше, ніж в будь-якій іншій країні Європи. У той же час можна
стверджувати про розшаруванні фахівців в сфері IT на тих, хто дуже
популярний і менш популярний серед роботодавців. Це пов’язано
з тим, що деякі галузі, в сфері інформаційних технологій, користу-
ються особливим пріоритетом, і тому в них зосереджено порівняно
більше ресурсів для розвитку. Так, експерти відзначають, що в най-
ближчі роки будуть дуже затребувані фахівці з розробок веб і
мобільних додатків, що дуже модні в наші дні.

Відомо, що сфера освіти відчуває вплив культури, науки, еконо-
міки, політики і техніки в процесі розвитку. Особливо помітний
вплив інтегральних політико-економічних, соціально-культурних і
науково-технічних факторів, які проявляють себе у вигляді певних
тенденцій. Стрімка глобалізація проявляється як в лібералізації сві-
тової економіки, взаємозалежності економіки і безпеки всіх країн
так само і в глобальній інформатизації суспільства.

У Контексті предмета нашого дослідження особливий інтерес
становить інформатизація суспільства, яка ініціює формування
інформаційно-комунікативної сфери, роблячи доступною інформа-
цію будь-якого виду для кожної людини планети. Забезпечується
така можливість засобами інформаційних технологій, завдяки яким
людина здатна накопичувати, зберігати інформацію, працювати з
будь-якою інформацією, застосовувати її в професійній діяльності.

В основі соціально-економічного розвитку інформаційного сус-
пільства лежить не матеріальне виробництво, а виробництво інфор-
мації та знань. Для будь-якої країни ступінь її економічного і техно-
логічного розвитку, добробуту суспільства пропорційні середньому
рівню знань, умінь, навичок і кваліфікацій її активного населення.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Цьок С. М.

IV курс, група – КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач

Cisco Packet Tracer – це універсальне програмне забезпечення
або «емулятор мережі», яке розроблено відомою американської
фірмою «Cisco Systems». Дозволяє створювати реальну мережу,
робити налаштування, редагувати дані, але тільки у вигляді емуля-
тора. Найчастіше програму використовують для вивчення мереж,
мережевих пристроїв і комунікаторів. Отримати навички адміні-
стрування комп’ютерних мереж можна саме на Packet Tracer.
Подібний імітатор має цікаві настройки, які безпосередньо зале-
жать від характеристики пристрою. Саме настройки і максимальна
реалістичність, роблять додаток незамінним у вивченні мереж.
Тому, це дуже необхідна програма для майбутніх фахівців мереж і
інженерів, і cisco packet tracer необхідно завантажити кожному май-
бутньому фахівцю. Packet Tracer доповнює фізичне обладнання,
дозволяючи студентам створювати мережу з практично необмеже-
ною кількістю пристроїв, заохочуючи відкриту практику виявлення
і усунення неполадок. 

На даний момент на офіційному сайті можна знайти Packet
Tracer 7.0. Ця версія програми є найновішою і має додатковий
функціонал для створення дослідження мереж «Інтернету речей».

Packet Tracer дозволяє користувачам створювати модельовані
мережеві топології, додавати маршрутизатори, комутатори та різні
інші типи мережевих пристроїв. Фізичний зв’язок між пристроями
представлений елементом «кабель». Packet Tracer підтримує масив
модельованих протоколів додаткового шару, а також базову марш-
рутизацію з RIP, OSPF, EIGRP, BGP.

Програма Cisco Packet Tracer надає багато можливостей для
створення та програмування розумних приміщень, заводів, доріг та
навіть міст. За допомогою цього рішення Cisco та його функціона-
лу проектування розумних будинків та міст відбувається легше та
зручніше. Завдяки добре розвиненому функціоналу програмного
забезпечення Cisco Packet Tracer моделювання проекту можна здій-
снити за невеликий час, що дозволить швидко презентувати проект
замовнику та погодити його.
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Тут є категорії для маршрутизаторів, комутаторів, концентрато-
рів, бездротових пристроїв і навіть пристроїв безпеки. Для побудо-
ви «розумного будинку» потрібні кінцеві пристрої (End Devіces). А
саме: динаміки, сонячна батарея, акумулятор, детектор вітру, двері,
оприскувач, вебкамера, ворота, лампа, водостік, кондиціонер,
детектори діомоноксиду, нагрівач, термостат, вентилятор, зволожу-
вач, кавоварка, музикальний, контролер центр, тощо. 

«Розумне Місто», може включати елементи: сонячна led-лампа,
радіо-мітка, сонячна батарея, автомобіль, ліхтар, bluetooth-маячки,
вентилятор, вольтметр, датчик вітру, датчик атмосферного тиску,
тощо. Тут є навіть категорія промисловості і категорія електроенер-
гетичної системи.

Cisco Packet Tracer передбачає проектування IoT мережі з вико-
ристанням мікроконтроллерів: MCU (mіcrocontroller unіt) та SBC
(sessіon border controller), які дозволяють запрограмувати один (або
декілька) розумних пристроїв або створити власний з іншими мож-
ливостями.

Важлива особливість інструменту Cisco Packet Tracer — це мож-
ливість розділення мережі на логічний та фізичний рівні з викори-
станням підсередовищ, таких як місто, будівля, контейнери та
електромонтажні шафи. Можна дуже швидко переключитись з
логічного рівня на фізичний. Створюючи мережеві імітації, за
логічним виглядом, за замовчуванням всі компоненти розміщені в
одному фізичному просторі.

Література
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ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРОМ 
ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Шевченко О. А.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто ПЗ для дистанційного керуваннякомп’юте-
ром. Їх основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпопу-
лярніші види та моделі інструментів для дистанційного керування-
комп’ютером. Вибрано найоптимальніший з розглянутих ПЗ.

Abstract. Software for remote control of the computer is considered. Their
main differences, advantages and disadvantages. The most popular types and
models of tools for remote control of the computer are covered. The most opti-
mal of the considered software is selected.

Зі значним поширенням комп’ютерних систем актуальності
набуває їх дистанційне керування за допомогою різноманітних
пристроїв. Тому актуальною стає тема розроблення якісних про-
грамних продуктів у сфері керування комп’ютером на відстані.
Об’єктом дослідження є дистанційне керування комп’ютером за
допомогою мобільного телефона. Предмет дослідження: можли-
вість керувати роботою ПК за допомогою смс– повідомлень та про-
грами ICQ, встановленої на мобільний телефон. 

Мета роботи полягає в розробленні програмного продукту, за
допомогою якого можна буде отримувати на мобільний телефон
інформацію про стан комп’ютера і керувати його роботою за допо-
могою СМС або мобільної версії програми ICQ. Новизна розробки
полягає у відсутності якісних програмних додатків зі схожими фун-
кціями і поєднанні кількох різних можливостей керування
комп’ютером з мобільного телефона. 

Розробка програми має вагоме практичне значення: вона дава-
тиме змогу викорис– товувати мобільний телефон як пульт керу-
вання комп’ютером у разі, коли на останньому є доступ до мережі
Інтернет. Переваги керування персональним комп’ютером задопо-
могою мобільного телефона: телефон завжди під рукою і дає змогу
керувати комп’ютером навіть тоді, коли власник перебуває на знач-
ній відстані від нього.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧІ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Шепелюк Д. О.

група ЗКІ-20-1м 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор

Радіорелейні системи зв’язку знайшли широке застосування для
передачі інформації в регіонах, де кабельну лінію прокласти склад-
но або взагалі неможливо: в гористій місцевості, мегаполісі [1, 2].
Останнім часом актуальності набувають високошвидкісні радіоре-
лейні системи передачі міліметрового діапазону з робочою частотою
до 90 ГГц. Відома публікація про передачу інформації зі швидкістю
10 Гбіт/с в радіорелейної лінії на частоті 80ГГц на відстані 19,5 км.

При розробці радіорелейних станцій (РРС) важливим завдан-
ням є реалізація мінімальної потужності передавача, достатньої для
отримання необхідної ймовірності помилки передачі інформації.

Як видно з формули потужність передавача РРС при даних про-
тяжності лінії зменшення смуги пропускання приймального тракту
і відносини сигнал/шум, що визначає необхідну ймовірність
помилки прийому інформації, при обраному методі модуляції сиг-
налу, зниження ефективної шумовий температури приймача, збіль-
шення діаметра антени, збільшення робочої частоти, а також кое-
фіцієнта енергетичного виграшу при кодуванні сигналу сприяють
зниженню потужності передавача.

Визначальну роль в досягненні мінімальної ефективної
шумовий температури приймача грає вхідні ланцюг приймача.

Особливо значний вплив на потужність передавача РРС
надають опади. Під час дощу інтенсивністю більш /Ч загасання
сигналу досягає 2 дБ/км на частоті 90 ГГц і при більшій інтенсив-
ності дощу радіорелейні лінії зв’язку не можуть бути реалізовані.

Радіорелейні лінії зв’язку зазвичай розраховуються для роботи в
гірших умовах за інтенсивністю дощу. Тоді при припиненні дощу
потужність передавача буде надлишковою, що неприйнятно з
точки зору її негативного впливу на навколишнє середовище. У
роботі пропонується створення радіорелейних стації з адаптивною
автоматичним регулюванням потужності передавачів шляхом
створення каналу зворотного зв’язку з використанням виміряного
рівня сигналу в приймачі.
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Нижче, наприклад, наводиться розрахунок потужності
передавача РРС за формулою (1) на робочій частоті 80 ГГц при, що
здійснює зв’язок на відстані 19,5 км [5], при вихідних даних:
ефективна шумова температура приймача Т = 2000К (розрахунок
звиконаний попередньо); смуга пропускання приймального тракту
Df = 10 ГГц; відношення сигнал/шум g = 9,5 дБ (використовується
ФМ 4, ймовірність бітової помилки 10-5); діаметр розкриву антени
D = 0,6 м; без завадостійкого кодування (h = 1)і обробки сигналу
(r = 1); втрати сигналу при інтенсивності опадів 1 мм/год 19 дБ;
втрати сигналу при інтенсивності опадів = 2,5 мм/год 57 дБ; втрати
сигналу при інтенсивності опадів 10 мм/г 195 дБ. 

Очевидно, радіолінія з наведеними параметрами РРС
практично працездатна при інтенсивності дощу не більше
2,5 мм/год. При збільшенні значень інтенсивності дощу дальність
зв’язку буде істотно зменшуватися до повної втрати зв’язку.
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ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА ЙОГО ВИДИ

Шматок О. О.

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто методи тестування програмного забезпе-
чення. Їх основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпо-
пулярніші методи тестування програмного забезпечення. Вибрано
найоптимальніший з розглянутих методів.

Abstract. Methods of software testing are considered. Their main differ-
ences, advantages and disadvantages. The most popular methods of software
testing are highlighted. The most optimal of the considered methods is chosen.
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Тестування програмного забезпечення — процес перевірки від-
повідності заявлених до продукту вимог і реально реалізованої фун-
кціональності, здійснюваний шляхом спостереження за його робо-
тою в штучно створених ситуаціях і на обмеженому наборі тестів,
обраних певним чином.

Може оцінюватись:
– відповідність вимогам, якими керувалися проектувальники та

розробники
– правильна відповідь для усіх можливих вхідних даних
– виконання функцій за прийнятний час
– практичність
– сумісність із програмним забезпеченням та операційними

системами
– відповідність задачам замовника.
Оскільки число можливих тестів навіть для нескладних про-

грамних компонентів практично нескінченне, тому стратегія тесту-
вання полягає в тому, щоб провести всі можливі тести з урахуван-
ням наявного часу та ресурсів. Як результат програмне
забезпечення (ПЗ) тестується стандартним виконанням програми з
метою виявлення багів (помилок або інших дефектів).

Види тестування програмного забезпечення
Інсталяційне тестування
Інсталяційне тестування запевняє, що система встановлена

правильно і коректно працює на апаратному забезпеченні конкрет-
ного клієнта.

Тестування сумісності
Основною метою якого є перевірка коректної роботи продукту

в певному середовищі. Середовище може включати в себе наступні
елементи:

Мінімальний набір тестів на явні помилки. Цей тест зазвичай
виконується самим програмістом. Програму, що не пройшла такий
тест, не має сенсу передавати на глибше тестування.

Регресивне тестування
Виявляє помилки у вже протестованих ділянках початкового

коду. Такі помилки — коли після внесення змін до програми пере-
стає працювати те, що мало б працювати, — називають регресив-
ними помилками.

Функціональне тестування
Перевіряє, чи реалізовані функціональні вимоги, тобто можли-

вості ПЗ в певних умовах вирішувати завдання, потрібні користува-
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чам. Функціональні вимоги визначають, що саме робить продукт,
які завдання вирішує.

Тестування зручності використання
Виконується з метою визначення зручності використання ПЗ

для його подальшого застосування. Це метод оцінки зручності про-
дукту у використанні, заснований на залученні користувачів як тес-
тувальників, випробувачів і підсумовуванні отриманих від них
висновків.

ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРАВОЗНАВСТВА

Юрченко А. В.

I курс група ПЗ-20-1-ipsv
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто ІТ технології в сучасному правознавстві. Їх
основні відмінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпопулярніші
види та моделі інструментів для сучаного правознавства. Вибрано
найоптимальніший з розглянутих технологій.

Abstract. IT technologies in modern jurisprudence are considered. Their
main differences, advantages and disadvantages. The most popular types and
models of tools for modern jurisprudence are covered. The most optimal of the
considered technologies is chosen.

IT технології в сучасному правознавстві
У наш час, ІТ технології активно впроваджуються в усі напрям-

ки правової діяльності. Вже зараз вони стали невід’ємною складо-
вою частиною сучасного правовика. Необхідність у правовиках, які
вміють працювати на персональному комп’ютері, ефективно вико-
ристовувати Інтернет та професійні електронні ресурси, стає все
більшою. Відповідно підготовка майбутніх правознавців у вищих
навчальних закладах повинна бути спрямована на розвиток основ-
них компонентів професійної характеристики фахівця: традиційної
(професіональної компетентності); гуманітарно-соціальної (додат-
кової компетентності, зокрема знання іноземних мов, основ еконо-
міки тощо); інформаційно-технологічної (готовність до викорис-
тання ІТ, ІТ-культура).
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Структура освітнього інформаційного середовища в правознавстві
Впровадження інноваційних моделей в правознавство,передба-

чає вміння користуватися засобами новітніх інформаційних техно-
логій.

Сьогодні існує безліч інформаційних матеріалів на електронних
носіях: електронні довідники, енциклопедії, науково-популярні
фільми тощо.

Інформаційне суспільство вимагає від людини набуття здатнос-
ті та вмінь самостійно здобувати і нестандартно використовувати
знання, опановувати інформаційні технології їх пошуку, осмислен-
ня, поглиблення та застосування, які стають органічною потребою
кожної людини.

Структура освітнього інформаційного середовища в правознав-
стві, складається з блоків: інформаційного (модуль інформаційних
ресурсів), електронна бібліотека (навчальна література, медіатека,
методичні та дидактичні матеріали, законодавство), блок викорис-
тання дистанційного навчання (технології віртуальних класів, on-
line відеоуроки, система індивідуального навчання), Отже,
комп’ютеризація й доступ до мережі Інтернет при вивчені правоз-
навства – це не лише нові технічні можливості для сфери освіти, а
й доступ до гігантських обсягів інформації.

Сучасні інструментальні засоби відкривають широкі перспек-
тиви для візуалізації та інтерактивності навчального процесу.
Завдяки новому рівню інформаційного забезпечення стає можли-
вим удосконалення методів роботи фахівців правознавства.
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КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР

Яцевюк В. І.

IV курс, група KI-17-1мс спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто ПЗ для комп’ютерного зору. Їх основні від-
мінності, переваги та недоліки. Висвітлені найпопулярніші види та
моделі інструментів для для комп’ютерного зору. Вибрано найопти-
мальніший з розглянутих ПЗ.

Abstract. Computer vision software reviewed. Their main differences,
advantages and disadvantages. The most popular types and models of tools
for computer vision are highlighted. The most optimal of the considered
software is selected.

Комп’ютерний зір (також комп‘ютерне бачення) – це сфера
комп‘ютерної науки, яка фокусується на відтворення функціону-
вання системи зору людини та надає можливість комп’ютерним
системам визначати та обробляти об’єкти в відео та зображеннях
так, як це робить люди. 

Завдяки розвитку в галузях штучного інтелекту, глибинному
навчанні та нейронних мережах, комп‘ютерний зір набув великого
значення у деяких сферах, пов‘язаних з визначенням та позначен-
ням об’єктів на відео або зображеннях. Причини популяризації
комп‘ютерного бачення є зростаюча кількість даних, які створю-
ються людьми (щодня в Інтернеті завантажуються понад 3 мільяр-
ди зображень). І як результат, швидкість розвитку комп‘ютерного
зору експоненційно зростає, бо ці дані потім використовуються для
тренування алгоритмів, які використовуються для комп‘ютерного
бачення. 

Разом з величезною кількістю візуальних даних щодня також
зростає обчислювальна потужність ЕОМ, яка необхідна для аналізу
даних. Менш ніж за десятиліття системи досягли 99-відсоткової
точності з 50 відсотків. Це робить навіть робить комп‘ютерний зір
більш точним ніж людський, а швидкість реакції щодня збільшу-
ється. 

Для того, щоб «навчити» комп‘ютер розуміти візуальні дані
потрібно, за допомогою штучних нейронних мереж, надавати зоб-
раження. Велику кількість зображень, тисячі, мільйони, якщо це
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можливо. Ці зображення позначені мітками, а потім вони обробля-
ються різними програмними методами та алгоритмами, які дозво-
ляють комп’ютеру шукати візерунки у всіх елементах, які стосують-
ся цих міток. 

Наприклад, якщо натренувати штучну нейрону мережу за допо-
могою великої кількості зображень котів, то алгоритми, які дозво-
лять аналізувати кольори на фотографії, форми, відстані між фігу-
рами, де об’єкти межують між собою тощо, дозволять
ідентифікувати профіль того, що означає «кіт». Закінчивши,
комп’ютер може використовувати цей набутий досвід, для аналізу
зображення де немає маркування, щоб знайти на ньому кота. 

З моменту випуску альфа у січні 1999 року OpenCV використо-
вувалася у багатьох програмах та наукових дослідженнях. Програми
створені за допомогою цієї бібліотеки з‘єднували зображення разом
для супутників та веб-карт, зменшували шум зображень для медич-
ного обладнання, проводили аналіз безпеки для виявлення втор-
гнень, контролювали системи виробництва, калібрували камери,
були частиною військових програм та безпілотних літальних апара-
тів тощо. OpenCV була ключовою частиною системи зору у робота
зі Стенфорда, «Стенлі», який був переможцем в гонці роботів
DARPA Grand Challenge. 

Перевагою бібліотеки OpenCV є те, що вона допомагає студен-
там та професіоналам ефективно реалізовувати проекти та дослід-
ження, надаючи їм технологію комп’ютерного зору та інфраструк-
туру машинного навчання, які раніше були доступними лише для
кількох цілих дослідницьких лабораторій. 
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СЕКЦІЯ XIV

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

14.1. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ 
І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ 

ХАРЧУВАННЯ

НОВІ ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Андрущенко А. А.

група ЗТХ-18-1, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Бублик Г. А., к. т. н.

Нові умови і роботи, і виробництва і обслуговування, що
склалися по незалежних від людства причин, вимагає
переорієнтації умов роботи і форм обслуговування зокрема і
закладів ресторанного господарства, які змушені або тривалий час
залишатися закритими, або працювати в умовах «на винос».
Збереження оригінальних смакових властивостей продукції, що
реалізується «на винос» визначається багато в чому якістю і
складом упаковки. Упаковка виробів виконує важливі задачі:

– продовження строку придатності виробів;
– збереження якості готового продукту 
– збереження привабливого товарного вигляду виробів.
Майбутній успіх фасованого продукту багато в чому залежить

від грамотного вибору типу упаковки, матеріалу з якого вона
виготовляється, дизайну. Вибір обумовлюється фізико-хімічними
властивостями самого продукту, а також цільовою аудиторією і
ціновим сегментом, в якому даний продукт буде представлений.
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Для кожного виду продукту характерні пріоритетний захист від
того чи іншого виду впливу. Наприклад:

– упаковка для продукти з низьким вмістом вологи і високим
вмістом жиру повинна забезпечувати високу вологостійкість і
низьку газопроникність, 

– упаковка для продуктами з високим вмістом вологи повинна
мати високу вологонепроникність.

Застосовуваний матеріал для різних видів упаковок може бути
різноманітним Сьогодні все рідше можна зустріти кондитерські
вироби, упаковані в картонну тару. Цей вид упаковки практично
повністю витіснила пластикова упаковка для тортів,
тістечок,випічки. Таке заміщення цілком виправдано: в порівнянні
з картонною упаковкою, пластикова має ряд значних переваг. 

Основні відмінні особливості цієї тари:
• пластикова упаковка дозволяє зберігати всередині певний

мікроклімат, що забезпечує кондитерським виробам свіжість і
збереження всіх первинних смакових якостей на весь можливий
термін їх зберігання в упаковці;

• прозорість упаковки з пластику дає можливість потенційному
споживачу переконатися у привабливості і апетитності виробу, що
спонукає його до придбання.

Разом з пластиковою упаковкою використання якої
виправдано збереженням форми продукції, на заміну пластиковим
пакетам прийшли паперові, що є більш екологічними. 

Завдяки професійному обладнанню упаковка кондитерських
продуктів стає простішою і якіснішою. 

Для підприємств з невеликими обсягами виробництва
оптимальним рішенням стане ваговий дозатор. Його точність не
поступається точності більш дорогого устаткування. А додатковою
перевагою стане можливість збільшення виробництва шляхом
придбання додаткових струмків.

Для пакування хлібобулочних і борошняних кондитерських
виробів підходять машини Florida, а також нові моделі FR100,
FR200, FR305, розроблені та вироблені вітчизняним виробником —
ТОВ Ulma Packaging

Для пакування із застосуванням технології МГС успішно
використовуються машини FM200 / 300 або Artic вітчизняного
виробника. Суттєвою перевагою для вітчизняних виробників, є
розуміння українських реалій розвитку в Україні малого
кондитерського бізнесу.
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ТОВ Ulma Packaging розроблений бюджетний варіант флоу-пак
машини — FR100. Доступна закупівельна ціна цієї моделі при
високих показниках продуктивності, якості виконання, рівня
гігієнічного дизайну робить цю машину прекрасним вибором для
підприємств, 

Суттєвою перевагою вітчизняних виробників є розуміння
українських реалій розвитку кондитерського бізнесу в Україні,
особливо малого.

Використання інноваційного устаткування дозволяє більш
ефективно працювати міні-пекарням кав’ярнях, закладам
фастфуду, кафе та ресторанам.

ВИКОРИСТАННЯ СТЕВІЇ ТА ЇЇ ПОЇІДНИХ

Брик Т. С.

ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач

Пошук замінників цукру, активно впроваджений нині в бага-
тьох країнах, зумовлений як необхідністю оптимізації харчування
здорових людей, так і нагальністю вирішення питань раціонально-
го харчування людей, які потерпають від низки захворювань,
пов’язаних з надмірним споживанням цукру, або неможливістю
його споживання, наприклад, цукровий діабет. Перевага в цьому
пошуку надається речовинам рослинного походження. Серед рос-
лин, які містять солодкі речовини, значний інтерес викликає Stevia
rebaudiana Bеrtoni, батьківщина якої Південна Америка, Парагвай.
Вона відноситься до складноцвітих, представляє рід Stevia, з роди-
ни Compositae. Вперше стевію знайшли іспанські конкістадори в
XVI столітті поблизу села Ріо Монде на північному сході Парагваю.
Інтерес до цієї рослини відродився після появи наприкінці XVIII і
початку XIX століття ряду публікацій парагвайського ботаніка
Moises Bertoni про «медовий лист». «Коли вперше дивишся на рос-
лину, ніщо не привертає особливої уваги, але якщо кладеш малень-
кий листочок у рот, дивуєшся його солодкості. Досить невеликого
фрагмента листка, щоб відчувати солодкість у роті протягом годи-
ни». Ці слова, написані в 1899 р. М. Bertoni, відкрили й представи-
ли світу унікальну рослину стевію, названу на честь автора Stevia



80

Секція 14.1 Новітні технології оздоровчих 

rebaudiana Bertoni. Завдяки солодкому смаку й лікувальним власти-
востямлистків ця рослина зацікавила медиків, науковців, а також
промисловців. Японія була першою країною в Південно-Східній
Азії, в якій стевію почали використовувати як підсолоджувач для
харчової й фармацевтичної промисловості.З того часу вирощуван-
ня цієї культури поширилося в країнах Азії, включаючи Китай,
Малайзію, Сингапур, Південну Корею, Тайвань і Таїланд. Її також
успішно вирощують у США, Японії, Канаді, в європейських краї-
нах, у тому числі й Україні. У 1952 році було встановлено хімічну
структуру солодкого компонента стевії — стевіозиду. Це дитерпено-
вий глікозид, що складається із трьох молекул глюкози й аглюкону
стевіолу. Стевіол є кінцевим продуктом гідролізу стевії в шлунково-
кишковому тракті людини. Сукупність результатів досліджень
засвідчує, що при вживанні стевіозиду основним метаболітом його
в організмі людини є стевіол. Крім стевіозиду, у листках стевіі вия-
вили й інші солодкі глікозиди — ребаудіозиди (А, В, С, D і F), дул-
козид, рубузозид і стевіолбіозид з різним ступенем солодкості (від
50 до 450) відносно сахарози. Солодкі глікозиди стевії розрізняють-
ся між собою як за ступенем солодкості, так і за кількістю вмісту в
листках рослини. Найпоширенішим підсолоджувачем є стевіозид,
адже його вміст у рослині найвищий. Технологія виділення стевіо-
зиду з листків досить складна. Вона включає рідку екстракцію
такими розчинниками як хлороформ, метанол, гліцерин і пропі-
ленгліколь, а потім очищення, що включає екстракцію, знебар-
влення, коагуляцію і кристалізацію. Очищення стевіозиду можна
здійснити також за допомогою іонообмінної хроматографії, що
вважається найкращим методом. Потім з водного екстракту знову
осаджують і фільтрують стевіозид, очищений на 90%. Розроблено
технологію одержання стевіозиду з листків стевії шляхом екстрак-
ції гарячою водою під високим тиском.Стевіозид являє собою
білий кристалічний гігроскопічний порошок з температурою плав-
лення 196–198 °С, легко розчинний у воді, стійкий до високої тем-
ператури. Він у 300 разів солодший за сахарозу. Крім солодкості,
стевіозиду властива гіркота і деякий присмак, які можливо усунути
за допомогою ферментативної обробки стевіозиду. Дитерпенові
глікозиди стевії задовольняють вимогам щодо замінників цукру:
мають високий коефіцієнт солодкості, низьку енергетичну цін-
ність, стійкі при нагріванні, легко розчиняються й дозуються, мета-
болізуються без участі інсуліну, не мають шкідливого впливу на
організм людини. Інформація щодо токсикологічних досліджень
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стевіозиду неодноразово розглядалась Об’єднаним комітетом екс-
пертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок (JECFA). Численні токсико-
логічні дослідження глікозидів стевії були проведені незалежними
лабораторіями в різних країнах. Перші дослідження, що підтвер-
джують безпечність стевіозиду, проведені Ребауді в 1900 році. А в
1975 році була встановлена ЛД50 для стевіозиду, яка становить
15 г/кг при пероральному введенні.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Горбик А. Л.

І курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність 181 «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач

Технологія вирощування м’яса компанії Just Food, як її описують
самі творці, мало чим відрізняється від пивоваріння. Стовбурові клі-
тини тварин (в нашому випадку – курок) поміщають в живильне
середовище, яка стимулює їх зростання. Потім первинний субстрат
переносять в біореактор, і вже в ньому відбувається формування тка-
нин. Спочатку у компанії мають намір використовувати біореактори
об’ємом близько тисячі літрів, але з розвитком виробництва і вдос-
коналенням технології планується перехід на більші ємності, що вмі-
щають п’ять, десять і навіть 20 тис. л живильного розчину.

Клітини тварин поміщають у живильне середовище. В якості
живильного середовища Just Food використовують розчин, отрима-
ний з рослинних компонентів. Його склад – головне ноу-хау стар-
тапа – включає в себе всі необхідні амінокислоти, мікроелементи і
фактори росту. Примітно, що технологія передбачає повну відмову
від антибіотиків. Утім, яким чином забезпечується захист вирощу-
ваного м’яса від зараження сторонніми і потенційно патогенними
мікроорганізмами – не уточнюється.

Для отримання схвалення від сінгапурського регулятора
курячого м’яса з пробірки, компанії мала довести безпеку свого
продукту при вживанні в їжу, а також продемонструвати наявність
відпрацьованої технології промислового виробництва. Судячи з
того, що харчове агентство видало дозвіл, ці процедури Eat Just
успішно пройшла.
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Втім, вегетаріанці такий продукт навряд чи приймуть. За інфор-
мацією британської газети The Guardian, аби отримати необхідні
стовбурові клітини, потрібно робити біопсію птахам. Звичайно, це
більш гуманно, ніж убивати курочок, однак все ж далеко від нена-
сильницьких методів. Крім того, в основі живильного розчину для
первинного субстрату – сироватка крові бичачих ембріонів. У ком-
панії божаться, що в подальшому основа розчину стане повністю
рослинною.

На сьогодні виробництвом такого м’яса займаються десятки
(якщо не сотні) великих і дрібних компаній по всьому світу, зокре-
ма й в Україні.

Американський стартап Beyond Meat виготовляє котлети для
бургерів, сосиски та фарш. Як підкреслюють у компанії, їхня про-
дукція виготовлена виключно з рослинних компонентів, не містить
ГМО, сої та глютену, а також підходить для тих, хто споживає
кошерну їжу. Наприклад, сосиски Beyond Sausage складаються з
білків, які добувають з гороху, бобових та рису. А от оболонка виго-
товлена з морських водоростей. Основою котлет для бургерів є
білки гороху, квасолі та рису, а у якості барвника використовують
буряковий сік. А от білі вкраплення у фарші – це кокосова олія та
масло какао. У планах Beyond Meat – розширити лінійку продуктів,
додати до неї, бекон та стейки. А поки стартап продає свої бургери
та сосиски у більш ніж 30 тис. супермаркетів, магазинів та рестора-
нів, зокрема глобальні мережі як от Subway і KFC. До речі, у грудні
минулого року Beyond Meat офіційно вийшла на ринок України (де
знайти, щоб скуштувати – шукай у кінці тексту).

Ще один американський стартап Impossible Foods – конкурент
Beyond Meat – також виготовляє м’ясо з рослинних компонентів, а
саме: котлети для бургерів складаються з білків сої, пшениці та кар-
топлі, а також головного «секретного» інгредієнту під назвою «гем»
(соєвий леггемоглобін). До речі, у 2014 році Управління з санітар-
ного контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів
(FDA) засумнівалося у безпеці «гему», так як цей компонент вва-
жався потенційним алергеном. Тоді FDA відмовилося надавати
компанії всі дозволи. На додаткові перевірки, аналізи та підтверд-
ження пішло майже три роки. Утім влітку 2017 року FDA нарешті
визнала псевдом’ясо безпечним. Й після цього Impossible Foods
почав набирати обертів. На початку 2019 року стартап офіційно
презентував нову версію свого бургера, а за кілька місяців оголосив
про масштабну співпрацю з мережею фастфудів Burger King. На
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сьогодні продукти компанії можна спробувати у Гонконгу, Макао,
Сінгапурі, та найбільшим ринком все ще залишається США.

Ще одна велика компанія під назвою Novameat родом з Іспанії.
Своє «м’ясо» створює із рослинних білків за допомогою 3D-друку.
Пастоподібна маса вводиться в 3D-принтер, а потім видавлюється
через насадку, і – виходить м’ясо, що за текстурою схоже на яло-
вичину або курку. Інгредієнти такого 3D-м’яса – горох, водорості
та сік буряка.

Більш дрібні стартапи також шукають власні способи перетво-
рення рослинних компонентів у «м’ясо». Наприклад, швейцарська
Planted розробила штучну курятину і вже почала продавати її в
ресторани. А малайський стартап Phuture Foods хоче нагодувати
всю Азію «свининою» з грибів, бобів і пшениці (у компанії переко-
нують, що така «свинина» підійде навіть мусульманам).

Ізраїльський стартап Aleph планує виробляти м’ясо з пробірки не
тільки на Землі, але й у космосі. До слова, перший такий шматочок
вже надрукували на МКС. Інші компанії збираються вирощувати в
пробірці не м’ясо, а… рибу і морепродукти. Наприклад, американсь-
кий стартап Good Catch пропонує покупцям аналог тунця з бобових і
водоростей. А сінгапурська компанія Shiok Meats вирощує «креветки»
зі стовбурових клітин ракоподібних. За цією ж технологією вирощує
«альтернативні морепродукти» каліфорнійський стартап BlueNalu.

Незвичайний спосіб виробництва м’яса з пробірки пропонує
компанія Air Protein – видобувати білки буквально з повітря, а точ-
ніше, з вуглекислого газу, який уловлять і перероблять особливі
мікроорганізми.

Вітчизняний стартап Eat Me AT виготовляє рослинне «м’ясо» у
вигляді фаршу. На українському ринку продукт з’явилося у вересні
2021р. Виробництво знаходиться в Києві. Засновник – Андрій
Черуха (власник бренду одягу ETNODIM) – переконує, що на смак
«м’ясо» від Eat Me At нічим не відрізняється від справжнього.
Основою фаршу є текстурований соєвий білок. Смаку фаршу
надають дріжджові екстракти, які виготовляють із неактивних
дріжджів, що містять у своєму складі безліч білків і вітаміни групи
В. Також у фарші містяться мінерали. Їх розробники отримують
природним шляхом – із міцелію Коджі (різновид грибів, які вико-
ристовуються в азійській кухні для бродіння та ферментації про-
дуктів), які дозволяють додати присмак м’яса та наситити фарш
залізом. Скріпити фарш дає змогу метилцелюлоза, яка є вегетарі-
анською альтернативою желатину. Для надання жирності фаршу
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використовують кокосову або соняшникову олію. Нарешті колір
м’яса фаршу надає все той же сік буряка та барвник карамелі.
Скільки коштує: ціна за 350-грамову упаковку такого продукту —
160 грн, при оптових замовленнях передбачені знижки.

Є прогнози, що протягом наступного десятиліття ринок замін-
ників м’яса може сягнути 140 мільярдів доларів, або близько 10%
від світової м’ясної промисловості. Штучне м’ясо, як наполегливо
переконують ті, хто його уже куштував, апетитне на вигляд, а на
смак – практично не відрізниш від звичайного. 

Угрудні 2019 року американська компанія Beyond Meat офіційно
вийшла на ринок України. Пропонуємо список столичних ресторанів,
де хоч завтра можна спробувати їхній продукт: ЖЗЛ (вул. Велика
Васильківська, 36), The Burger (вул. Велика Васильківська, 5), Not only
Fish (вул. Велика Васильківська, 94), BEEF Meat & Wine (вул. Шота
Руставелі, 11), Avalon (вул. Леонтовича, 3), Mocco (вул. Хрещатик,
15/4), Normal (вул. Антоновича, 81), Habana (вул. Верхній Вал, 24),
Fabius (Столичне Шосе, 70), Villa Riviera (Дніпровська набережна,
14Д), «Маяк» (Дніпровська набережна, 2), Bassano (вул. Велика
Васильківська, 100), Champion Hall (Паркова дорога, 16А), Star Burger
(Європейська площа, 7/11, вул. Сагай дач ного, 37, вул. Тичини, 1Б),
«Нікого НЕ Їм» (вул. Петлюри, 12), «Монтеккі v Капулетті» (вул.
Коновальця, 36Б), MY! Burgers & Fries (Спортивна площа, 1А), IZone
Cafe (вул. Набережно-Лугова, 8), «Альтруїст» (вул. Антоновича, 1), 
а також у Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова: «Барсук», «Остання
Барикада», Chicken Kyiv, «Канапка-бар», «Білий Налив» тощо.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І РОЗМІЩЕННЯ
АСОРТИМЕНТУ ТЕХНОЛГІЇ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Горнакова Л.

I курс, група ЗТХ-20м, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Монастарецька І. І., асистент

Різке погіршення екологічної ситуації в нашій державі, як і в усіх
регіонах світу вплинуло на якісний склад продуктів харчування.
Організм людини отримує разом з продуктами харчування різнома-
нітні хімічні і біологічні речовини. Вони потрапляють і накопичу-
ються у харчових продуктах на всіх етапах сільськогоспо дарського
і промислового виробництва. 
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Отже, здоров’я населення залежить від якості харчових продук-
тів і системі їх безпечності. 

Якщо продукти харчування не містять шкідливих речовин або їх
вміст не перевищує і законодавчо визначені гігієнічні нормативи,
то продукти вважаються безпечними від дотримання критеріїв без-
пеки за вмістом важких металів залежить безпечність продуктів
харчування, зокрема виробів із різних видів тіста. 

Аналіз досліджень, спрямованих на зменшення вмісту шкідли-
вих речовин та підвищення вмісту поживних речовин показав, що
у виробництві цієї групи продукції можна змінювати як технологіч-
ні параметри так і рецептури.

Зокрема, при виробництві дріжджового тіста використання
інвертного сиропу в кількості 7,7% до маси борошна замість цукру-
піску покращує еластичність виробів, смак і колір скоринки, збіль-
шує терміни зберігання. Якщо витримати готове тісто 12–24 годин
при температурі 4–6 °С, то збільшується питомий об’єм виробів,
покращується еластичність м’якушки, зростає термін зберігання.

Для підвищення поживної та біологічної цінності борошняних
кулінарних виробів варто використовувати білково-вітамінні екс-
тракти у кількості 2% до маси борошна. Встановлено, що білково-
вітамінні екстракти збагачують вироби із тіста амінокислотами та
вітамінами групи В, інтенсифікує процес бродіння, збільшує
пористість готової продукції, дозволяє зменшити кількість цукру в
рецептурі.

Технології бісквітного тіста можна удосконалити з метою підви-
щення якості виробів різними технологічними чинниками.
Зокрема, введення в рецептуру тіста борошна із чорноплідної горо-
бини в кількості 25% до маси пшеничного борошна з одночасним
зменшенням дозування цукру на 10% дозволяє збагатити бісквіт
вітамінами (С і Р-активними речовинами), макро– і мікроелемен-
тами. Крохмаль рекомендується замінити борошном проса з метою
підвищення поживної цінності виробів. Покращити поживну цін-
ність бісквітів можна шляхом введення в рецептуру житнього
борошна замість пшеничного з врахуванням вмісту сухих речовин у
сировині. У зв’язку з тим, що житнє борошно містить власних цук-
рів значно більше ніж пшеничне, то кількість цукру-піску в рецеп-
турі можна зменшити на 25%.

З метою розміщення асортименту виробів, збагачення їх харчо-
вими волокнами, вітамінами, мінеральними речовинами нами
вивчена можливість введення в бісквітне тісто пюре з моркви,
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яблук, пшеничних висівок. Кількість пюре може бути 12% до маси
меланжу, а пшеничних висівок 10% до маси борошна. 

Одним із актуальних завдань технологічної науки є використан-
ня нетрадиційних джерел повноцінного білку. Наприклад, реко-
мендується в рецептурі бісквітного тіста вводити кров тварин.
Встановлена можливість отримання виробів високої біологічної
цінності при заміні яєць кров’ю в кількості: 10% для бісквіта основ-
ного і 50% — для бісквіта масляного.

Обґрунтована заміна частини яєць дозволяє одночасно збагати-
ти вироби легкозасвоюваним геміновим залізом.

Отже, ми дослідили, що при виробництві дріжджового тіста при
використанні інвертного сиропу замість цукру-піску покращується
еластичність виробів, смак і колір скоринки, збільшуються терміни
зберігання, що є дуже важливим з однієї сторони для здоров’я спо-
живача, а з другої — для виробника. А, також варто використовува-
ти білково-вітамінні екстракти для підвищення поживної та біоло-
гічної цінності борошняних кулінарних виробів. Встановлено, що
білково-вітамінні екстракти збагачують вироби із тіста амінокисло-
тами та вітамінами групи В, інтенсифікує процес бродіння, збіль-
шує пористість готової продукції, дозволяє зменшити кількість
цукру в, що є не менш важливим для здоров’я людини. Також варто
замінити використання яєць на кровь тварин, щоб отримувати
вироби з високою біологічною цінністю. 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО АСОРТИМЕНТУ 
ДЕСЕРТІВ В УКРАЇНІ

Григор’єва О. В.

ІІІ курс, група ТХ20.3.1-iti, спеціальність «Харчові технології»
Інститут інженерно технологічний Університет «Україна»

Науковий керівник: Калакура М. М., к. н., професор

Десертні вироби являться одними із привабливих груп харчових
продуктів. Вони виділяються різноманітністю форм, смаків,
ароматів, зовнішнім виглядом, оздобленням. Особливістю
десертних виробів є значний вміст цукру-піску, жиру та менший-
борошна. Десерти характеризуються високим вмістом вологи та
малим терміном зберігання. Для покращення органолетичних
властивостей десертів застосовуються pізноманітні смакові
наповнювачі [1]. Як правило, це рослинні наповнювачі, які здатні
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покращувати не тільки органолептичні показники десертів, але й
збалансовувати їх склад, підвищувати біологічну цінність виробів
та надавати оздоровчих властивостей. Найбільшої популярності
серед всіх видів десертних виробів мають нироби, які вироблені із
випеченого напівфабрикату та прошаровані або прикрашені
кремами, начинками, фруктами, горіхами тощо. Вони різноманітні
за своїм зовнішнім виглядом, комбінуванням смаків. Однак вони
мають суттеві недоліки– містять легкозасвоювані вуглеводи, не
містять біологічно цінних харчових інгредієнтів. Тому аналіз та
розробка нових кондитерських виробів підвищеної поживної та
біологічної цінності на сьогодні є актуальним завданням для
науковців та технологів харчової галузі. Об’єм виробництва в
десертних виробів Україні спостерігається високим зростанням.
Для забезпечення конкурентоспроможності продукції виробники
шукають нові способи розширення асортименту виробів, планують
залучити нових споживачів. Насиченість ринку кондитерських
виробів потребує розширення його асортименту за рахунок
створення нових виробів зі зниженою, калорійністю підвищеною
біологічною цінністю, покращеними смако– ароматичними
властивостями, тощо. При приготуванні десертних виробів на
основі тістового напівфабрикату та різноманітних наповнювачів
особлива увага приділяється якості сировини, яка відіграс важливу
роль у формуванні структури та якості виробів. Найбільш
популярною серед тістових основ для десертних виробів є
бісквітна. Сучасні технології виробництва бісквітного тіста
(напівфабрикату) передбачають використання різних харчових
добавок, що дозволяють покращити його, структурно-механічні,
фізико-хімічні властивості. Для стабілізації структури бісквітного
тіста використовуються стабілізатори та регулятори консистенції:
плодово-овочеві порошки, гідроколоїди мікробного та рослинного
походження. Не меншою популярністю серед споживачів
користуються кексові основи для лесертних виробя. Для
покращення якісних покаників ксксів та надання їм
функціональних властивостей використовують нетрадиційну
рослинну сировину: порошки калини звичайної та ччорноплідної
горобини, горохове борошно та порошок аронії. Як відомо, в
рецептуру кексового тіста входять жири. Вони входять до складу
всіх клітин та є джерелом енергії. Однак їх надлишок може
призвести до ряду неінфекційних захворювань. Для запобігання
небажаних ризиків та поліпшення жирнокислотного складу кексів
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частину маргарину рекомендується замінювати на рослинні олії.
Застосування у рецептурах кексів кунжутної, гарбузової олій, ядер
та олії волоського горіху і шрот насіння льону та екстракту стевії.
підвищує біологічну та харчову цінність готових виробів, вони
характеризуються лікувально-профілактичною дією. Харчові
добавки збагачують готові вироби багатьма дефіцитними
нутріентами та энижують енергетичну цінність. Виробництво
десертних виробів, з використанням нутрієнтів для поліпшення їх
біологічної та харчової цінності потребує розроблення сучасних
технологій виробництва кондитерських виробів, які б
задовольняли попит споживачів у закладах ресторанного
господарства. які характеризуються невеликими об’ємом
виробництва та обладнання.

Література

1. Калакура М.М.., Бублик Г.А.., Ратушенко А.Т. «Оптимізація якості
кондитерських виробів із використанням яблучного порошку»
Оптимізація якості кондитерських виробів із використанням яблуч-
ного порошку. Международный научный журнал «Технологический
аудит и резервы производства», №3, 2016 р.

ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ 
ДЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Григорова О. О.

І курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність 181 «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач 

Використання у харчових технологіях нетрадиційної та лікар-
ської сировини, що є потужним джерелом багатьох БАР та широко
розповсюджена на території всієї України є актуальним питанням
сьогодення. Лікувальні властивості дикорослої сировини зумовлені
вмістом біологічно активних речовин – флавоноїдів, каротиноїдів,
вітамінів, органічних кислот, мікроелементів тощо. Це дозволяє
створювати харчові продукти спрямованої профілактичної дії, які
сприятливо впливатимуть на стан здоров’я людини. Тому завдання
даної роботи – дослідити біохімічний склад дикорослої сировини
як джерела біологічно активних речовин для збагачення кондитер-
ських виробів, зокрема мармеладу, зефіру, споживання яких роз-
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повсюджено в Україні. Матеріали і методи. Предметом досліджен-
ня у даній роботі було обрано черенці ревеню, дикорослу плодово-
ягідну сировину, зокрема фізаліс, калину, терен, бузину, а також
лікарську сировину – чабрець, фіалку триколірну, материнку. У
процесі досліджень нової, нетрадиційної для виробництва марме-
ладу і зефіру вихідної сировини та готових виробів використовува-
ли відомі методи досліджень, серед яких титрометричні, фотоколо-
риметричні, рефрактометричні та органолептична оцінка.
Результати. Враховуючи, що обрана нами сировина містить значну
кількість Р-активних сполук, ми дослідили вміст поліфенолів у
рослинній сировині. Встановлено, що у плодах бузини серед
фенольних сполук переважають антоціани (2180 мг%), які виступа-
ють натуральним барвником і надають готовому виробу привабли-
вого кольору. Загальний вміст поліфенолів у досліджуваних зразках
калини 1050 мг %, фізалісу 1000 мг %, терену 1200 мг%. Вміст фла-
вонолів у калині — 46 мг%, фізалісі – 250 мг%, терені – 350 мг%.
Відповідно, антоціанів – 550 мг%, 50 мг%, 400 мг%. Також калина,
фізаліс, терен, бузина, ревінь є цінним джерелом пектину, який є
радіопротектором. Встановлено, що у калині вміст пектинових
речовин становить 1%, у фізалісі 1,76%, у терені 1,1%, ревені 0,9% і
бузині 1,0%. Як видно з наведених даних, обрана сировина має
значний вміст пектину, відзначається достатньою драглетвірною
здатністю, що дозволяє отримати необхідну форму і забезпечує
привабливий вигляд кондитерським виробам. Вибір трави чабре-
цю, фіалки, материнки базується на їх використанні при захворю-
ваннях. Згідно з даними органів охорони здоров’я, останнім часом
у загальній структурі захворювань зростає питома вага застудних
хвороб дихальних шляхів, особливо в зимовий період та у дітей. На
даному етапі досліджень запропоновано використовувати пюре
ревеню, сік плодів бузини та водно-спиртові екстракти чабрецю,
материнки та фіалки для отримання фруктовожелейного мармела-
ду оздоровчого призначення, а пюре з дикорослих ягід (фізалісу,
калини, терену) для отримання зефіру оздоровчого призначення.
Шляхом пробних варок було встановлено співвідношення інгреді-
єнтів та оптимальні параметри технологічних режимів, які забезпе-
чують високу якість одержаних виробів. Використання у складі
рецептури мармеладу пюре ревеню кількістю 20–25%, соку плодів
бузини у кількості 6-8% та водно-спиртових екстрактів у кількості
2-4% дозволяє створити мармелад оздоровчого призначення з гар-
ним смаком та зовнішнім виглядом, підвищеною харчовою цінніс-
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тю та вираженим профілактичним ефектом. Аналіз пробних виро-
бів зефіру показує, що поєднання 5% пюре калини, 15% пюре фіза-
лісу та 10% пюре терену у рецептурі зефіру наділяє готовий виріб
приємним смаком та ароматом, дозволяє додатково збагатити зефір
біологічно активними речовинами. 

Отже, наявність компонентів рослинного походження в рецеп-
турі мармеладу та зефіру збагачує готові вироби значною кількістю
біологічно активних речовин, вміст яких у традиційних виробах є
незначним. Пектин, що у достатній кількості присутній у рецепту-
рі зефіру і мармеладу та обраній сировині, маючи пролонгуючий
ефект, посилює дію біологічно активних речовин плодово-ягідної
сировини на організм.

ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОВИХ ВИДІВ СИРОВИНИ В КУЛІНАРІЇ

Джапаєв Е.

ІІ курс, група ТХ-19.1мс, спеціальність 181 «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач

Нові види сировини в кулінарії дозволять розширити та урізно-
манітнити асортимент страв, які, окрім високої якості, володіють
оздоровчими властивостями, та сформувати позитивні харчові
звички у населення До таких відносяться: батат, кіноа, тапіока,
пророщена зелень, екстракти нетрадиційної рослинної сировини,
їстівні каштани та квіти, портулак, насіння чіа, кропива та ін. 

Батат – коренеплід, який ще називають «солодкою картоплею».
Бульби в залежності від сорту можуть мати різну форму та розмір, а
колір м’якоті буває від білої до фіолетової. Їх вживають сирими,
печеними, смаженими і вареними, часто додають у каші, супи, рагу,
з них готують повидло, суфле і безліч інших страв. Він є альтерна-
тивою картоплі, так як має: невисоку енергетичну цінність (59,8
ккал/100 г); у ньому відсутні жирні кислоти; вуглеводи і білки, що
містяться у бульбах, засвоюються набагато краще, ніж ті, що є у
картоплі. Бульби батату багаті вітаміном В6, калієм, бета-крипток-
сантином, фітоестрогенами, ніжною клітковиною. Цей продукт
має низький глікемічний індекс, отже, не призводить до підвищен-
ня рівня цукру. Тому солодку картоплю слід включати до раціону



91

і функціональних продуктів харчування Секція 14.1

діабетиків. Нутрієнтний склад та оздоровчі властивості батату є
основою популяризації даного продукту в кулінарії.

Кіноа по праву вважається одним з корисних продуктів харчу-
вання, її ще називають «матір’ю круп». Це – однорічна трав’яниста
рослина, яка росте на схилах Анд. ЇЇ корисні властивості були відо-
мі ще древнім ацтекам та інкам. Кашу з цієї крупи вони використо-
вували в якості основного продукту харчування, так як вважалося,
що вона додає фізичної сили, витривалості та здоров’я.У продажу
присутня крупа кіноа білого, червоного і чорного кольорів, або
мікси. Всі вони мають схожий хімічний склад, а колір впливає тіль-
ки на естетичне сприйняття готової страви. Кіноа використовують
в кулінарії як засипку в перші страви; для приготування маси для
фарширування птиці і овочів; для створення легкого гарніру і теп-
лих салатів; для надання особливої повітряної текстури солодкій і
прісній випічці. Кіноа відрізняється високою поживною цінністю.
Корисні властивості каші обумовлені високим вмістом в ній білків,
жирів, вуглеводів, харчових волокон; вітамінів (А, С, Е, холін,
групи В); мінералів (калій, кальцій, залізо, магній, марганець, йод,
цинк, селен, фосфор). Калорійність продукту – 368 ккал/100 г. При
цьому, після варіння вона знижується до 120 ккал/100 г. Найбільша
цінність кіноа – її здатність уповільнювати процеси старіння, омо-
лоджувати зовнішні тканини і внутрішні органи на клітинному
рівні, знижувати холестерин і зміцнювати імунітет. Фітинова кис-
лота, яка у великій кількості присутня в зародках «золотого зерна»
успішно бореться з виникненням і поширенням онкологічних
новоутворень. 

Тапіока – сухий продукт, який представляє собою крохмаль, що
виробляється з кореня маніоки (Manihot esculenta). Батьківщина
цієї рослини – Бразилія. Проте, крохмаль тапіоки не містить глю-
тену, що робить її перспективним інгредієнтом беглютенових дієт.
Тапіока має нейтральний смак і сильну драглеутворюючу здатність.
Це дозволяє використовувати її в ролі загусника при приготуванні
холодних закусок та десертів. Для утворення та стабілізації консис-
тенції тапіоку часто додають в супи, соуси, підливи. Це дуже
поживний, легко засвоюваний і гіпоалергенний продукт. До її скла-
ду входять макроелементи: кальцій, натрій, магній, калій, фосфор;
мікроелементи: залізо, цинк, мідь, марганець, селен; вітаміни:
групи В, холін. Має термостабільну властивість. Вона може витри-
мувати цикл заморожування-розморожування, не втрачаючи
структури гелю або синерезису.
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Мікрогрін – мініатюрна зелень, молоді паростки будь-якої
зелені (люцерни, соняшнику, цибулі, редису, буряку, гарбуза, льону,
кунжуту, а також пророщені зерна пшениці, жита, ячменю, амаран-
ту, гірчиці, нуту) додають сьогодні в салати, смузі та декорують
ними основні страви найфешенебельніші ресторани . 

При мізерній собівартості пророщеного мікрогріну людський
організм отримує значну користь від його споживання. Проростки
є найкращими постачальниками ферментів (ензимів, джерел жит-
тєвої енергії), вітамінів, харчових волокон (клітковини), амінокис-
лот, жирних кислот, антиоксидантів. Мікрогрін містить в десятки
разів більше природних ферментів, ніж інші продукти.

Як нетрадиційну рослинну сировину в кулінарії використову-
ють м’яту перцеву, шавлію лікарську та лимонну траву. Комплексом
біологічно активних речовин водних екстрактів цих рослин (із
сухого матеріалу) можна збагачувати свіжовичавлені соки, які готу-
ють в закладах ресторанного господарства. Такі напої мають не
тільки оригінальний смак та аромат, а й володіють загальнозміц-
нюючою та тонізуючою дією, антиоксидантними властивостями і
позиціонуються як оздоровчі.

Останнім часом популярними у приготуванні та оформленні
страв стали їстівні каштани, портулак, їстівні квіти, насіння чіа,
чорний кмин.

КАПСАЇЦИН: ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Заглада М. Р.

ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач

Капсаїцин — алкалоїд, що міститься в різних видах стручково-
го перцю (наприклад, в плодах перцю овочевого його міститься
близько 0,03%). Чистий капсаїцин являє собою безбарвну криста-
лічну речовина з пекучим смаком. Температура плавлення 65 °C,
температура кипіння 210–220 °C. Практично не розчиняється у
воді, але легко розчиняється в етиловому спирті, молочних і жир-
них продуктах. Володіє хімічною стійкістю.

Пекучий смак дуже важлива характеристика прянощів для хар-
чової промисловості. Однак пекучий смак пов’язаний зі сприйнят-
тям речовин, що стимулюють «теплові» рецептори (етанол, капсаї-
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цин). Речовини, що мають «пекучий смак», збуджують гілки трій-
частого нерва і вносять свій внесок в смакове відчуття. 

Ступінь пекучості вимірюють за шкалою Сковілла. Ця шкала
була запропонована американським хіміком Вілбером Сковілля
для порівняльної оцінки ступеня пекучості різних перців. Одиниці
шкали Сковілла (ЕШС) дають оцінку кількісного вмісту капсаїци-
ну і засновані на органолептичному тестуванні екстрактів перцю.
Застосовується також оцінка пекучості за змістом суми капсаїцину,
що визначаються за допомогою рідинної хроматографії, але так як
пекучість перцю обумовлена виключно капсаїцином, то відповід-
ність між шкалою Сковілла і змістом суми капсаїцину і капсаіці-
ноідов буде неточним.

Вчені з Ноттінгемського університету з’ясували, що капсаїцин,
який відповідає за гострий смак і подразнюючу дію пекучого
перцю, викликає масову загибель злоякісних клітин завдяки впли-
ву на мітохондрії, що забезпечують клітини енергією.

Зокрема, доведеними корисними властивостями володіє кап-
саїцин, активний інгредієнт кайенского перцю. Додавання в їжу
спецій може стимулювати обмін речовин, допомагає знижувати
вагу. За даними досліджень, капсаїцин має термогенний ефект і
може змусити організм спалювати більше калорій після закінчення
трапези. Деякі дослідження показали, що дієта з великою кількістю
пряної їжі корелює з більш низьким ризиком інфаркту. Достатньої
кількості досліджень, що пояснюють зв’язок пряної їжі зі знижен-
ням ризику інфарктів, не проводилося, але дослідники вважають,
що це може бути пов’язано з тим, що гострий перець зменшує
шкідливий вплив поганого холестерину, а капсаїцин продемон-
стрував здатність боротися із запаленням.

Пряні продукти містять вітаміни А і С, а ці вітаміни, за даними
досліджень, зміцнюють м’язи серцевих стінок. Дослідники вважа-
ють, що паління від гострого перцю також покращує кровопоста-
чання всього організму.

Капсаїцин є активним інгредієнтом в складі деяких знеболюючих
кремів, що відпускаються без рецепта. Такі креми містять капсаїцин в
концентрованому кількості і ефективно знімають біль при артриті і
оперізуючий герпес, позбавляють від деяких видів головного болю.

Це лише частина потенційно корисних результатів вживання
пряної їжі. Для тих, у кого пряна їжа викликає роздратування,
корисною альтернативою може стати прийом харчових добавок з
капсаїцином.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 

ЗНИЖЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ 

Кацюба А.

І курс, магістр, гр. ЗТХ-20.1м, 
спеціальність «Харчові технології» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Ратушенко А. Т.

к. т. н., доцент, доцент кафедри технології харчування

Останніми роками науковці та фахівці багатьох держав світу
значну увагу приділяють раціональному використанню продуктів
переробки рослинної сировини — джерелу рослинних білків, хар-
чових волокон та інших біологічно-активних речовин.

Відомо, що в процесі збереження плодів і овочів спостерігаєть-
ся накопичення розчинного пектину. Цей процес викликає
розм’якшення паренхімних тканин. Із збільшенням тривалості
(часу) зберігання вміст розчинного пектину в продуктах обробле-
них консервантами, збільшується, що пояснюється руйнуванням
протопектину і переходом його в розчинну форму. Виробництво
порошків передбачає гідротермічний, термічний та хімічний метод
обробки рослинної сировини, в процесі якого в ній відбуваються
складні фізичні, фізико-хімічні, структурні та біологічні процеси в
результаті яких утворюється якісно новий продукт.

Існує проблема обмеження споживання цукру і жиру не тільки
в чистому вигляді, але й у складі хлібобулочних та кондитерських
виробів. Велике значення набуває виробництво продукції зниженої
калорійності, що відповідає різнобічним смакам споживачів,
оскільки скорочення надмірного споживання їжі неможливо
досягти тільки за допомогою рекомендацій і вимог про помірність
харчування та збільшення рухливості.

На думку американських вчених, продукт вважається низькока-
лорійним тільки в тому разі, якщо він містить не більше 40 ккал на
продукту. Підхід вчених деяких європейських країн до цієї пробле-
мі дещо інший. Вони ставлять перед собою задачу створення
борошняних кондитерських виробів, калорійність яких знижена,
порівняно з традиційними на 20-25% і успішно її вирішують.

Соціально-економічний аспект зниження калорійності полягає
насамперед у обґрунтуванні зниження калорійності з метою збере-



95

і функціональних продуктів харчування Секція 14.1

ження здоров’я, економії сировинних ресурсів, здешевлення про-
дукції, розширенні асортименту.

З медико-біологічної точки зору передбачається таке зниження
калорійності, що сприяє профілактиці захворювань пов’язаних з
надлишково-калорійним харчуванням. Необхідними умовами є
утворення збалансованих за основними харчовими речовинами
продуктів харчування. Зменшення калорійності кондитерських
виробів необхідно проводити на підґрунті основних фізіологічних
принципів раціонального харчування.

При визначенні енергетичної ємності харчових продуктів має
значення не тільки абсолютне значення енергоємності, а і розподіл
калорій. Згідно нормам раціонального харчування загальна кало-
рійність їжі повинна бути побудована наступним чином:

– білкові калорії – 14%;
– жирові калорії – 30%;
– вуглеводні калорії – 56%.
В світлі цих вимог кондитерські вироби, що виробляються,

переобтяжені жирами і вуглеводами та містять недостатню кіль-
кість балків. Таким чином в них порушено баланс головних харчо-
вих речовині і внутрішня структура калорійності.

Особливим з точки зору технології є питання зниження енерго-
ємності шляхом зменшення цукру і жиру в борошняних кондитер-
ських виробах. В технологічних розробках по створенню борошня-
них кондитерських виробів зниженої калорійності використовується
метод заміни більш калорійних харчових речовин на менш калорій-
ні, а також на без калорійні речовини або ті, що не перетравлюються
організмом. Нова технологія при цьому повинна забезпечувати
високі поживні властивості кінцевих продуктів. Якість виробів зни-
женої калорійності за органолептичними (зовнішній вигляд, смак,
аромат, консистенція) і гігієнічними показниками ні в якому разі не
повинна бути гіршою за відповідні зразки традиційних борошняних
кондитерських виробів, а за харчовою та біологічною цінністю навіть
бути вищою.

Таким чином, використання в виробництві борошняних конди-
терських виробів нетрадиційної сировини і різних добавок актуаль-
но як з точки зору зниження калорійності, так і підвищення біоло-
гічної цінності.

До нетрадиційних видів сировини, що використовується у
виробництві кондитерських виробів, відносяться вторинні молочні
продукти, білоквмісні продукти рослинного походження (соєвий
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білок, ядра насіння соняшника та мука, яка отримана з його
шроту), модифіковані крохмалі, екструдивні продукти, волого
утримуючи компоненти, поверхнево-активні речовини, овочеві та
фруктові порошки.

Значний інтерес представляють продукти рослинного поход-
ження, як дешева та менш праце ємна сировина при виробництві
порівняно з продуктами тваринного походження. 

Для технологічного процесу виробництва нових кондитерських
виробів необхідно було детально вивчити технологічні властивості
яблучного порошку, а також визначити кількість та форму введен-
ня його до складу харчових композицій. 

ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВКИ ДИОКСИДУ ТИТАНУ 
У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

Ковтун В.

ІІІ курс, група ТХ-20.3-3фмб, спеціальність 181 «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач

Діоксид титану (TiO2), отриманий з одного з найпоширеніших
елементів на землі, підтверджено великою кількістю контролюючих
органів як інертний та безпечний матеріал. Його яскравий білий
колір робить його ідеальною речовиною для багатьох видів вико-
ристання. Він також безпечно використовується як барвник, захист
від ультрафіолетового випромінювання та загусник у харчових про-
дуктах та косметиці, оскільки є низькі випадки алергії або непере-
носимості, пов’язані з його споживанням або застосуванням.

У вересні 2016 року Наукова група з питань харчових добавок та
джерел поживних речовин Європейського управління з безпеки
харчових продуктів (EFSA) опублікувала висновок, який підтвер-
джує, що TiO2 вважається безпечним для використання в їжі. Це
підтвердило EFSA у 2018 та 2019 роках. Він також схвалений для
використання в різних продуктах та матеріалах, включаючи сонце-
захисний крем, зубну пасту та фармацевтичні препарати.

Для утворення чистого TiO2 використовують два методи: суль-
фатний та хлористий процеси, на які поширюються суворі еколо-
гічні закони, і обидва методи TiO2 використовують і дотримуються
суворих стандартів охорони праці, безпеки та поводження.
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Виробництво TiO2 регулюється загальноєвропейськими стандарта-
ми, включаючи SEVESO, і провідні виробники в Європі також
дотримуються принципів Responsible Care®.

І SEVESO, і Responsible Care® допомагають забезпечити стійке
виробництво та вдосконалення способу виробництва TiO2. Оцінка
життєвого циклу була проведена для вимірювання впливу на
навколишнє середовище виробництва діоксиду титану.

Європейський орган з безпеки харчових продуктів (EFSA)
наглядає за харчовою промисловістю — видаючи кожній добавці
унікальний номер «Е» та встановлюючи безпечні щоденні межі
споживання. У ньому перераховано діоксид титану як E171.

Ефективність TiO2 як відбілювача для посилення та освітлення
кольору, як ультрафіолетового захисту та його висока непрозорість
робить E171 популярною добавкою в їжу. У 2016 році наукова група
EFSA з харчових добавок та джерел поживних речовин опублікува-
ла висновок, який підтверджує, що TiO2 вважається безпечним для
використання в їжі.

При використанні в якості харчової добавки харчовий діоксид
титану складається в основному з більших частинок. Лише в тако-
му розмірі виробники отримують вигоду від його білого кольору та
непрозорості. Менші частинки (наночастинки) прозорі і не мають
властивостей барвників .

Характерним для TiO2 є те, що на практиці нанорозмірні час-
тинки зв’язуються між собою, утворюючи більші частинки.
Враховуючи низький рівень додавання E171 у їжу, частка часток,
які насправді можуть мати нанорозмір, швидше за все, буде дуже
низькою. Нещодавно E171 був підданий ретельній перевірці
Європейським органом з безпеки харчових продуктів (EFSA) в
рамках всебічного дослідження харчових барвників, дозволених до
використання в Європейському Союзі. На основі недавньої науко-
вої інформації виявлено, що TiO2 безпечний у використанні.

Щоб захистити здоров’я європейських споживачів, особливо
здоров’я дітей, євродепутати заперечили проти пропозицій Комісії
щодо харчових продуктів, що містять діоксид титану та акриламід.
Перше заперечення стосується запропонованої Комісією поправки
до законодавства, що встановлює специфікації харчових добавок
щодо діоксиду титану (E 171). Його було схвалено 443 голосами
проти 118 та 135 утрималися. Парламент закликає Комісію застосу-
вати принцип обережності та вилучити E171 зі списку дозволених
харчових добавок ЄС, які в даний час використовуються переваж-
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но для фарбування кондитерських, хлібобулочних та кондитер-
ських виробів, а також жувальної гумки, цукерок, шоколаду та
морозива. 

ІННОВАЦІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ 
КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ковтун В. А.

група ТХ.20.3фмб, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Бублик Г. А., доц.

В сучасних умовах роботи закладів ресторанного господарства,
коли мова в більшій степені йде про «реалізацію на винос»
власники кондитерських і міні-пекарень повинні думати не тільки
над тим, як «якісно» зробити, але і над тим, як краще представити
споживачу продукцію і реалізувати її. Визначну роль у цьому
процесі відіграє правильно підібране устаткування.

Добре, якщо є можливість частину технологічного процесу
винести на огляд. Сьогодні це просто тренд. Випічка «за склом» не
тільки відмінний дизайнерський хід, але і гарантія того, що продукт
дуже свіжий. Основна частина випічки готується, звичайно, у
внутрішніх виробничих приміщеннях. Проте невелика кількість
(особливо дрібноштучних виробів) після стадії формування легко
приготувати з доступним оглядом. Піч можна розташувати
безпосередньо за вітринами, а вироби підвозити на деках у візку. 

Як правило, для таких цілей використовуються компактна піч з
розстойкою в комплекті. Наприклад, Baby від Fiorini Forni (Італія).
Модель являє собою повноцінну ротаційну піч компактного
розміру. Виробник пропонує електричний і газовий варіант печі.
Завдяки добре продуманій системі ізоляції, гумового ущільнення
дверей і подвійного скла в дверцятах втрати тепла мінімальні. 

Пекарна камера, виконана з дзеркальної нержавіючої сталі, має
восьмигранну форму, що забезпечує рівномірний розподіл тепла, і,
як наслідок, рівномірність випічки. Система парозволоження
дозволяє отримувати вироби з глянцевою поверхнею оптимального
обсягу. Завдяки електромеханічній панелі управління, піч проста в
експлуатації, а відсутність зайвих деталей забезпечує простоту
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обслуговування. Піч комплектується програмованою панеллю
управління.

Для механізованого розкачування тіста можна використовувати
машину для приготування круасанів Jac (Франція). Завдяки її
функціоналу можна не тільки закочувати круасан, а й формувати
багет, закочувати джгутики для плетінок та інше. 

Привабливим в роботі є виробництво кондитерської продукції.
Зазвичай, кондитерське виробництво вимагає немалих виробничих
площ, але цю проблему можна вирішити, використовуючи всілякі
готові суміші і начинки. Високу якість забезпечить хороший
міксер. Гарно зарекомендував себе бренд StarMix (Італія), асорти -
мент якого задовольнить запити будь-якого споживача. Кращою
конструкція міксера на дві діжі різних обсягів з відповідними
комплектами насадок (малу і велику). Це дозволить домагатися
оптимальної якості навіть при замішуванні невеликих кількостей
маси.

Для замісу різних видів тіста (бісквітного, білкового, заварного,
пісочного, дріжджового, листкового), приготування кремів і різних
кондитерських мас призначені машини від StarMix. Залежно від
обсягу, розрізняють підлогові і настільні моделі. Якщо планується
випускати невеликий перелік виробів, можна скористатися
двошвидкісними міксерами, наприклад, PL20C2VS.

У разі багатокомпонентних мас і більш широкого асортименту,
пропонуються три швидкісні PL60T3V або моделі з варіатором
швидкості PL60TVARE Панель управління -електромеханічна, в
моделях PL120ТVAREAP і PL140ТVAREAP –електронно-
програмована. 

Тривалість замісу задається вручну або за допомогою таймера,
який входить в комплект поставки. Місильний орган фіксується в
робочому положенні за допомогою контргайки, яка забезпечує
жорстке кріплення останнього, що, по — перше, не дозволяє йому
«битися», тим самим зберігаючи його від руйнування, по — друге,
знімає навантаження з редуктора і двигуна, збільшуючи термін
служби останнього

Звичайно, в такому закладі не обійтися без смачної кави і
ароматного чаю. Тут як не можна до речі виявляться. Професіонали
рекомендують скористатися моделями ріжкових кавоварок
(напівавтоматичними або автоматичними) серії Prestige Revolution
на дві групи. Машини мають вбудовану помпу, підігрівач чашок,
водопом’якшувач, систему автоматичного заповнення бойлера,
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кран для кип’ятку, 2 крани для приготування «cappuccino».
Кавомашина виконана з нержавіючої сталі з бічними панелями з
високоміцного поліуретану. В якості опції виробник пропонує
автоматичний каппучинатор, що забезпечує більш стійку пінку. 

Підбираючи обладнання для кондитерської необхідно
пам’ятати, що головне — не кількість техніки і її вартість, а
універсальність приладів. Це дозволить не тільки значно заощадити
на витратах на їх придбання, але і допоможе зберегти корисну
площу, що дуже актуально для міні-закладів. Вибираючи техніку,
слід враховувати, крім надійності та експлуатаційних характеристик
і зовнішній вигляд. За враження клієнти готові платити. І для того,
щоб запам’ятатися, потрібен привабливий дизайн, яскравий акцент. 

РОЛЬ ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ В ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ

Маруняк О. Р.

І курс, група ЗТХ-20-1м, 
спеціальність «Харчові технології»

Салухіна Н. Г.

к. т. н., доцент кафедри «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Проблеми харчування включені в перелік глобальних проблем,
визначених Всесвітньою організацією охорони здoров’я. Продукти
харчування здатні поліпшити фізичний стан людини і навіть вилі-
кувати в тих випадках, коли хвороба викликана порушенням харчу-
вання, і в той же час може негативно вплинути на організм люди-
ни, провокуючи збої в нормальній роботі.

Нутриціологи багатьох країн сходяться на думці, що за останній
час спостерігаються тенденції до зростання кількості захворювань
населення, які відносяться до групи аліментарно-залежних, і в їх
виникненні ключова роль відводиться харчуванню людини.
Наприклад, більше чим в 60% випадків серцево-судинних захворю-
вань основною причиною є порушення харчування; неправильне
харчування виступає фактором виникнення і розвиток захворю-
вань, пов’язаних з розвитком неоплазії (32%); 5% приходиться на
захворювання, пов’язані з порушенням взаємодії інсуліну з клітка-
ми (інсулінонезалежний діабет); 2% — на анемії.
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Наукові концепції в галузі харчування направлені на викорис-
тання функціональних продуктів для поліпшення здоров’я і зни-
женню ризику захворювань. Серед найбільш перспективних цілей
в вивченні функціональних продуктів (ФП) є цілеспрямований
вплив на шлунково-кишковий тракт, окислювально-відновні та
антиоксидантні системи, а також метаболізм макронутрієнтів.

Концепція ФП в Європі стала розвиватися в середині 90-х років
ХХ сторіччя. В 1995-1998 роках був розроблений документ, який
називався «Наукова концепція функціональних продуктів харчу-
вання в Європі» (Scientific Concepts of Functions Food in Europe). В
цьому документі представлено узагальнена думка європейських
спеціалістів щодо проблеми функціонального харчування, вклю-
чаючи термінологічні, технологічні аспекти, перспективи розвитку
цієї галузі харчової індустрії.

Згідно наукової концепції функціональних продуктів харчуван-
ня основне призначення ФХП – це покращення здоров’я та зни-
ження ризику захворювань завдяки в їх складі функціональних
фізіологічних інгредієнтів. 

Принциповими відмінностями ФПХ від інших продуктів хар-
чування (дієтичних, лікувальних, профілактичних, біологічно
активних, споживних і ін.) полягає в тому, що вони мають виразну
оздоровчу функцію, яка підходить до будь-якої людини, не вимагає
спеціальних медичних рекомендацій, а тільки регулює і нормалізує
функції людини.

В Україні в 2004р. затверджена «Концепція поліпшення продо-
вольчого забезпечення і якості харчування населення», де також
приділяється увага спеціальним продуктам харчування, включаючи
ФПХ. Це положення знайшло відображення в Законі України «Про
якість і безпеку харчових продуктів». 

Функціональні продукти харчування мають наступні ознаки:
– це продукти харчування, а не капсули, таблетки, порошки чи

драже, виготовлені із натуральних компонентів;
– відрізняються приємним смаком, зручні у використанні, і

споживаються у складі щоденного раціону;
– мають виражений оздоровчий ефект, регулюючи окремі фун-

кції організму, посилюють механізми біологічного захисту (імуноп-
ротектори) і механізми адаптації, саморегуляції, самовідновлення,
уповільнюють процеси старіння, підвищують загальну реактив-
ність організму, поліпшують механізми, які регулюють фізичну і
психічну працездатність;
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– підтверджені клінічними дослідженнями їх регуляторні 
функції.

За споживчими властивостями ФПХ характеризуються харчо-
вою цінністью, смаковими властивостями, фізіологічним впливом.

Основні категорії функціональних нутрієнтів включають харчо-
ві волокна, вітаміни, амінокислоти, протеїни, пептиди, фосфоліпі-
ди, полі– ненасичені жирні кислоти, антиоксиданти, молочні бак-
терії, мінеральні речовини, пробіотики, пребіотики. 

Існує два основних принципа перетворення харчового продук-
ту в функціональний:

– збагачення продукту нутрієнтами в процесі його виробництва;
– прижиттєва модифікація, тобто отримання сировини з зада-

ним компонентним складом, що дозволить посилити його фун-
кціональну направленість. 

Українські науковці та виробники харчових продуктів мають
великий досвід щодо розробки функціональних продуктів харчу-
вання з 70–80 років минулого сторіччя. На підприємствах харчової
промисловості України активно впроваджувались у виробництво
м’ясні, молочні, хлібобулочні, макаронні вироби, крупи, напої з
підвищеною харчовою та біологічною цінністю. 

Перспективним напрямком виробництва функціональних про-
дуктів харчування в Україні є використання дикорослих і культур-
них рослин, продуктів вторинної переробки, розробка і впровад-
ження нових технологій. Тому дослідження в цьому напрямку
повинні привернути увагу вчених та спеціалістів, які працюють в
галузі харчових технологій, а також важливо і надалі створювати
умови для підготовки спеціалістів нового покоління, які мають
сучасні знання в галузі нутрициології, новітніх молекулярно-біоло-
гічних технологій. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ

Маруняк О. Р.

І курс, група ТХ-20-1м, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент

Для будь-якої індустріально розвиненої країни пріоритетним
напрямом державної політики є формування здорової нації шляхом
забезпечення продовольчої безпеки і системи здорового
харчування. При цьому, у більшості населення України виявлені
порушення повноцінного харчування, обумовлені як
недостатністю споживання харчових речовин, так і порушення їх
харчового статусу. Однією з важливих складових сучасного
оздоровчого харчування являється щоденне споживання продуктів
рослинного походження, що є джерелом більшості вітамінів,
провітамінів, мінеральних речовин та харчових волокон. Продукти
функціонального, оздоровчо-профілактичного призначення
сприяють профілактиці захворювань, покращенню захисних
функцій та створюють умови для підвищення здатності організму
протидіяти несприятливому впливу навколишнього середовища.

Порушення екзокринної функції (або екзокринна
недостатність) підшлункової залози істотно позначається на
процесах травлення і, як наслідок, на багатьох функціях організму.
Це пов’язано з тим, що панкреатичні ферменти відіграють важливу
роль у перетравленні всіх основних компонентів їжі: білків, жирів і
вуглеводів, таких необхідних для нормального функціонування
організму. Практично усім харчовим продуктам, що традиційно
споживає населення, можна надати функціональних властивостей і
таким чином зробити нашу їжу нашими ліками. Для цього
необхідно знаходити природні джерела найбільш ефективних
функціональних інгредієнтів, дослідити властивості різних
біологічно активних компонентів їжі (вітамінів, мінеральних
елементів, полісахаридів, амінокислот, жирів тощо) і розробити
нові технології отримання оздоровчих харчових продуктів.

Виробництво та споживання нових харчових продуктів може
здійснюватись лише на підставі науково обґрунтованих і перевірених
практикою медико-біологічних принципів, нових технологій
перероблення сільськогосподарської та лікарської сировини на
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оздоровчі продукти і гарантією абсолютної безпеки такої продукції
для споживачів. Розробка нових видів продуктів підвищеної біоло-
гічної цінності, перш за все, комбінованих м’ясо-рослинних виробів
є найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми насичення
організму необхідними нутрицевтиками й, в першу чергу, білком й
амінокислотами. Створення комбінованих м’ясних виробів й напів-
фабрикатів передбачає поєднання м’ясної сировини з дешевою, але
високоякісною сировиною рослинного походження, яка в змозі
задовольнити дефіцит амінокислот, вітамінів, макро– і мікроеле-
ментів в організмі людини. При цьому саме рослинна сировина є
невичерпним джерелом для розширення асортименту продуктів
функціонального харчування.

Людина може продовжити своє життя до 95 років, якщо вже за
молоду споживатиме необхідну кількість різних харчових біологіч-
но активних речовин, передусім вітамінів: «Необхідною умовою
хорошого здоров’я є наявність потрібних молекул у потрібній кіль-
кості, в потрібному місці людського тіла, в потрібний час»

Дослідження нутриціологів свідчать про те, що в сучасному
суспільстві одне лише традиційне харчування неминуче призводить
до тих чи інших видів харчової недостатності. Причини цього
загальновідомі – дефіцит білків, нестача вітамінів та інших макро–
та мікронутрієнтів, вживання рафінованої їжі, широке використання
різноманітних харчових добавок, що не мають біологічної цінності.

Світовий досвід показує, що вирішити проблему поліпшення
структури харчування, якість та безпеку харчових продуктів
швидкого корегування структури харчування майже неможливо
шляхом простого збільшення обсягів виробництва і розширення
асортименту традиційних харчових продуктів.

ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 
У ТЕХНОЛОГІЯХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Михайленко М. Д.

I курс, група ТХ-20-1м-iti, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Калакура М. М., професор

Споживання продуктів харчування підвищеної біологічної цін-
ності є надзвичайно важливим в сучасним умовах. Ці продукти
повинні бути збагачені біологічно активними речовинами, які
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забезпечують нормальну діяльність функціональних систем орга-
нізму і проявляють захисний ефект тоді, коли на організм людини
впливають негативні чинники навколишнього середовища. При
цьому бажано, щоб сировина містила компоненти антиоксидан-
тної, антитоксичної, антистресової дії, стимулятори активності
імунної системи. 

Аналіз хімічного складу і харчової цінності борошняних конди-
терських виробів свідчить про невідповідність їх вимогам нутриціо-
логії. Змінити харчову цінність цих виробів можна введенням у
рецептури корисних або виключенням небажаних компонентів.
При створенні нових борошняних кондитерських виробів основна
увага технологів зосереджена на збільшенні змісту функціональних
інгредієнтів (харчових волокон, білків, вітамінів, антиоксидантів) і
зменшенні їх енергетичної цінності. Значний зміст функціональних
інгредієнтів характерний для таких груп нетрадиційної рослинної
сировини: фруктово-ягідні, овочеві, зернобобові, білокмісткі про-
дукти. Найкраще застосовувати цю сировину у виробництві борош-
няних кондитерських виробів, технології яких не потребують вико-
ристання борошна з високим умістом сильної клейковини.

У виробництві різних видів печива доцільно використовувати
борошно із нетрадиційних зернових та злакових культур. Вони
загальнодоступні, не шкідливі для організму людини, дешеві, пози-
тивно впливають на якість готових виробів. Найголовніше, що
нетрадиційна рослинна сировина слугує природним джерелом зба-
гачення печива білками, жирами, харчовими волокнами, вітаміна-
ми, мінеральними речовинами, поліфенолами та іншими біологіч-
но активними сполуками.

В останні роки у кондитерській промисловості широко вико-
ристовують продукти переробки сої: соєві концентрати та ізоляти,
соєве молоко, сиворотку, соєвий сир, окару. Білково-соєвий ізолят
покращує смакові і структурні характеристики печива. Окара є
джерелом незамінних компонентів їжі: амінокислот, клітковини,
вітамінів, мінеральних речовин, природних антиоксидантів.
Завдяки наявності останніх збільшуються терміни зберігання гото-
вих виробів, покращуються їх пористість і смак. Кондитерські
вироби із продуктами переробки сої відносять до групи лікувально-
профілактичних.

Для збагачення кондитерських виробів білками використову-
ють борошно тритікале, ядра волоських горіхів, арахісу або арахісо-
ву пасту, насіння соняшнику, льону. Фруктова і овочева нетради-
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ційна сировина є комплексним збагачувачем [2]. Вона підвищує
харчову цінність борошняних кондитерських виробів завдяки вміс-
ту водорозчинних вітамінні, мінеральних речовин і харчових воло-
кон. Сировина вноситься у вигляді порошку, пюре, сиропів.

Перспективним напрямом удосконалення технологій конди-
терських виробів є використання готових борошняних кондитер-
ських сумішей, збагачених комплексними біологічно активними
добавками, вітамінами, харчовими волокнами, добутими із тради-
ційних і нетрадиційних видів рослинної сировини.

Отже, застосування нетрадиційної сировини у виробництві
кондитерських виробів дозволяє розширити асортимент конкурен-
тоздатної продукції функціонального призначення.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Піскун П. Г.

І курс, магістр, гр. ЗТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Інновації в харчових виробництвах — це новостворені або вдос-
коналені конкурентоздатні технології та отримані на їхній основі
нові харчові продукти, що істотно поліпшують структуру та якість
харчової продукції, позитивно впливаючи на стан здоров’я спожи-
вачів і забезпечуючи їм активне творче довголіття. 

Інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості –
це виготовлення нового продукту, впровадження нового методу
виробництва, освоєння нового ринку, отримання нових джерел
якісної сировини. Отже, інновації вводяться з метою покращення
якості продукту, зменшення витрат та отримання максимального
прибутку. Проаналізувавши напрямки розвитку харчової індустрії,
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можна виділити дві основні групи інновацій в харчовій промисло-
вості, які в тій чи іншій мірі вже реалізовані, або є перспективними.
З метою розширення асортименту харчової продукції, зниження її
собівартості за рахунок економії сировини, збільшення конкурен-
тоспроможності виробів, спостерігається тенденція до розширення
сировинної бази з використанням нової та нетрадиційної сировини.

Вже декілька десятиліть значну нішу в нормалізації харчування
сучасної людини займають біологічно-активні добавки. Вони
широко застосовуються виключно як доповнення до раціону
харчування людини у чистому вигляді або у якості збагачувача
певних видів харчових продуктів. Нажаль, враховуючи низьку
купівельну спроможність споживачів, все більше на полицях
торгівельних мереж можна знайти продукти – імітації чи
замінники традиційних. Замінники повністю або частково мають
характеристики натурального продукту (жири замінники какао
масла, молочного жиру). Імітації ж є копіями продукту натурально-
го походження за органолептичними показниками, але значно від-
мінні за хімічним складом, харчовою та біологічною цінностями
(альгінатна ікра осетрових та лососевих риб, крабові палички, соєве
м’ясо тощо).

Все більшої популярності набувають інноваційні способи
обробки харчових продуктів спрямовані на підвищення термінів
зберігання, надання унікального іміджу і спрощення приготування
виробів. Серед них можна виділити наступні: обробка високим тис-
ком для консервування м’ясних, фруктових і овочевих продуктів;
обробка ударними хвилями для розм’якшення м’язової тканини
м’ясних продуктів (тендерізація); технологія Cook & Chill, згідно
якої продукти (переважно блюда) доводять до готовності 80%, охо-
лоджують чи заморожують і транспортують до закладів харчування;
продукція «молекулярної кухні»;

Серед технологічних інновацій значний інтерес викликає роз-
роблення інноваційної упаковки. Найбільш цікавими напрямками
в розвитку упаковки харчових продуктів є: їстівна упаковка; упа-
ковка що здатна нагрівати чи охолоджувати її вміст; біоупаковка
(гідро-біопакети, оксо-біопакети); упаковка на основі нанотехно-
логій; упаковка на основі мембранних технологій.

Нині перед харчовою промисловістю України постало нове,
невластиве їй раніше завдання — не просто збільшити обсяг
виробництва традиційних продовольчих товарів, а забезпечити всі
верстви населення доступними оздоровчими (спеціальними,
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функціональними, профілактичними) продуктами, оскільки стан
здоров’я людини залежить від структури і якості харчування. Тому
саме харчова індустрія сьогодні перетворюється на важливу
складову охорони здоров’я й посідає особливе місце у сфері
інтелектуальної та виробничої діяльності людини. А в сфері
інноваційних продуктів, передусім, слід говорити про індустрію
здорового харчування. 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ДВОТИЖНЕВОГО МЕНЮ
ДЛЯ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Самодей А.

І курс, група ТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології» 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Куба О.М., викладач вищої категорії, 
викладач-методист ДНЗ «Київське обласне вище професійне

училищехарчових технологій та ресторанного сервісу»

Раціональне харчування дошкільнят та школярів повинно
складатись з урахуванням особливостей дитячого організму. Пра -
виль не харчування забезпечує здоров’я, зміцнює імунний статус,
підтримує адаптаційні процеси на належному рівні, покращує
розумові здібності, розвиває пам’ять дітей і полегшує процес
навчання. Особливо це актуально для харчування в перші роки
життя, коли формуються смаки та звички. 

Харчування за своєю кількістю та якістю, режимом повинно
повністю відповідати віку дітей, особливостям фізичного і
розумового навантаження. При організації харчування необхідно
враховувати фактори зовнішнього середовища, інтенсивні процеси
росту та обміну речовин, великі навантаження, як розумові, так
фізичні.

Харчова цінність раціонів сучасної дитини, на думку дієто-
логів, не відповідає фізіологічним нормам, переважно за раху-
нок недоотримання білковмісних продуктів (риби, м’яса, твер-
дого сиру, яєць, молока та кисломолочних продуктів). Також не
задовольняється і потреба у поліненасичених жирних кислотах,
вітамінах і мінеральних речовинах при харчуванні у переважній
більшості дошкільних навчальних закладах. Раціони не забезпе-
чують добової потреби в ряді мікроелементів: йоду, селену,
цинку, що може бути однією з причин високої захворюваності,
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відставання у фізичному, інтелектуальному та психічному роз-
витку дитини.

Департамент освіти і науки Київської обласної державної
адміністрації керуючись постановою КМУ від 22.11.2004 р №1591
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах», Наказом МОЗ та МОіН від 17.04.2006 р №298/227(із
змінами 2013 р.) «Про затвердження Інструкції з організації
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та Наказом
МОЗ та МОіН від 15.08.2006 р №620/563 «Щодо невідкладних
заходів з організації харчування дітей у дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» в листопаді
2019 р. видав розпорядження професійно-технічним навчальним
закладам Київської області скласти двотижневе меню на зимово-
весняний та літньо –осінній періоди року на дві вікові групи: до 3-
х років та 3-6/7 років з 3 чи 4 основними прийомами їжі по
калорійності за кожним прийомом їжі та загальною за день.

З метою розробки двотижневого меню в ДНЗ «Київське
обласне вище професійне училище харчових технологій та
ресторанного сервісу» була створена творча група з викладачів
спецтехнології та майстрів виробничого навчання.

При складанні двотижневого меню для харчування дітей
різних вікових категорій ми враховували енергетичну цінність
страв, напоїв та виробів з борошна для цих категорії. 

На думку дієтологів, дитина повинна їсти не менше чотирьох
разів на день. Однак, оскільки ми складали меню для закладів
харчування, творча група запропонувала трьохразове харчування.
Добовий раціон розподілили таким чином: сніданок – 25%,
обід – 50%, вечеря – 25% добової кількості їжі.

В меню сніданку були включені гарячі закуски: омлети, сирни-
ки, пудинги тощо, а до обіду і вечері – гарячі страви. Калорійністю
страв варували, змінюючи вихід страв. Меню складали таким
чином, щоб воно було не лише збалансованим, але й раціональ-
ним, тобто містило всі необхідні речовини для організму, що
росте: повноцінні білки, харчові волокна, мінеральні речовини
(кальцій, магній, йод, селен, цинк), вітаміни. В щоденне меню
включили кисломолочні продукти, овочі, фрукти. Двічі на тиж-
день дітям пропонується риба у відвареному або запеченому
вигляді, що допоможе ліквідувати дефіцит фосфору. На гарнір
запропоновано використовувати тушковані або варені овочі (пюре
з буряка, гарбуза, моркви). 
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Значне місце в меню відведено молочній їжі, яка містить усі
необхідні для нормального росту і розвитку дітей поживні речови-
ни. Включені в меню дитячого харчування овочеві страви, свіжі
овочі та фрукти, багаті вітамінами, мінеральними солями і клітко-
виною, яка посилює перистальтику кишовника. Так в меню були
включені різноманітні овочеві салати та вінегрети.

За день дитина повинна випивати не менше одного-півтора
літрів рідини: ми запропонували фруктові соки, кисілі, напої влас-
ного виробництва. З фруктів перевагу віддали яблукам, багатим
клітковиною і пектином та бананам.

Повноцінні білки – це основний матеріал, який вико рис то -
вується для функціонування тканин і органів дитини. Потребу в
білках пропонуємо задовольняти стравами з м’яса, молока, сиру,
круп, які представлені в меню в широкому асортименті.

Крім двотижневого меню для двох вікових категорій дітей
творчою групою були розроблені технологічні картки на всі
страви, зазначені в меню. При складанні технологічних карток на
страви ми виключили спеції та гострі приправи, які не
рекомендують використовувати в дитячому харчуванню, а додали
пряні овочі та трави.

Маємо надію, що виконана нами робота буде використана для
розробки харчових раціонів, що задовольнятимуть сучасні
уподобання і смаки, фізіологічні потреби організму дітей в
харчових речовинах і енергії і таким чином буде підвищена якість
дошкільного та шкільного харчування.

ГЛУТАМАТИ У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Семенова М.

ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач

Пошукову роботу спрямовано на поглиблене вивчення власти-
востей солей глутамінової кислоти, історію виробництва, дослід-
ження поширеності глутаматів у сучасному виробництві харчової
продукції та визначення їх впливу на здоров’я людини. В результа-
ті проведеного аналізу літературних джерел було встановлено, що
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найбільш поширеними підсилювачами смаку, які застосовуються у
виробництві харчових продуктів на сьогоднішній день не лише в
Україні а й в усьому світі є Глутамат натрію (Е621), Глутамінат маг-
нію (Е625) та Гуанілат калію (Е628). Коротко охарактеризуємо їхні
фізичні та хімічні властивості, історію їх виробництва та вплив на
організм людини. Їх вміст у продуктах харчування 

Глутамат натрію (Е621) — мононатрієва сіль глутамінової кисло-
ти. Білий кристалічний порошок, добре розчинний у воді. Дуже
популярна харчова добавка E621, який помилково приписують
властивості посилення смакових відчуттів (за рахунок дії на глута-
матні рецептори, що відповідають за окремий смак, котрий назвали
умамі; до цього відкриття, зробленого 2002 року, вважалося, що глу-
тамат натрію впливає на збільшення чутливості рецепторів язика).
Встановлено, що глутамат натрію (Е 621) виробляється понад 100
років і широко вивчався протягом всього періоду. Досі не існує
науково доведених фактів, що б підтверджували негативний вплив
звичайних концентрацій глутамату натрію на організм людини.

Глутамінат магнію (Е 625) має вигляд кристалів або кристаліч-
ного порошку білого або брудно-білого кольору. Він не має харак-
терного запаху, але має своєрідний смак. Добавка досить добре роз-
чиняється в воді, абсолютно нерозчинні в етанолі. Отримують цей
підсилювач смаку і запаху шляхом мікробіологічного синтезу.
Практично не застосовується в харчовій індустрії. Досить широко
використовується у фармацевтичній галузі при комплексному ліку-
ванні деяких нервових розладів і психічних захворювань. Раніше
глутамінат магнію був присутній в деяких видах консервованих
продуктів (м’ясні та рибні консерви, паштети, вермішель і супи,
призначені для швидкого приготування).

Дослідження показали, що вживання Е-628 може призвести до
загострень нападів бронхіальної астми, викликає сильні алергічні
реакції. Також має побічний ефект: зневоднення організму, розлади
травлення, нудота, пронос, блювота. Негативні наслідки можуть
проявлятися і у людей, з ревматизмом і подагрою. Добавку заборо-
нено застосовувати в дитячому харчуванні, в раціоні вагітних і
годуючих жінок. Через можливі негативні наслідки, Е628 забороне-
ний в Новій Зеландії та Австралії. Максимальна безпечна для
людини доза не описана.

Глутамінат магнію (Е 625) не рекомендована для вживання
вагітним і годуючим жінкам. Це може бути і погіршення зору, і мля-
вість, слабкість, нудота, розлад шлунка, прискорене серцебиття,
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пітливість, оніміння області потилиці, шиї і спини, спонтанні
головні болі. Максимальна допустима добова доза споживання 120
мг глутамату магнію на 1 кг ваги тіла.

В процесі дослідження було встановлено, що найчастіше у хар-
чових виробництвах використовують глутамат натрію Е621 – вико-
ристовується майже у всьому нашому раціоні але зловживати не
рекомендується лікарями. Норма вживання цієї добавки 10 міліг-
рам на 1 кг ваги людини. Глутамілат магнію Е625 – застосовують,
переважно, у фармацевтичній промисловості використовують для
виготовлення ліків та антидепресантів, тому краще не використо-
вувати його в їжу взагалі. Гуанілат калію.Е628 – Використовують у
розведеному вигляді навіть на виробництвах та додають в страви
швидкого приготування.

Історія створення глутаматів свідчить про те, що ці харчові
добавки вже стали традиційними і є безпечними, за умови правиль-
ного їх споживання. Результати нашого дослідження спонукають
висловити де-які поради та застереження: краще всього не викорис-
товувати харчові добавки у їжу, на сам перед, вони вже є у свіжих
продуктах. Лікарі та дієтологи, рекомендують, не вживати харчові
добавки без їх рекомендації та частіше їсти свіжі та натуральні про-
дукти. Численні дослідження засвідчили, що від глутамату натрію
дійсно може бути погано, але лише чутливим до нього людям. В
цілому він безпечний в досить високих дозах, адже в клітинах цен-
тральної нервової системи вже присутня глутамінова кислота.

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
ДО БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ 

РОСЛИННОЇ І МІКРОБІАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Скорина А. І.

спеціальність «Харчові технології»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент

Попит на технології, які дають можливість вирішувати
проблеми безпеки навколишнього середовища, продовольства та
життєдіяльності людей останнім часом зростає і не втрачає
актуальності. Біотехнологія відноситься до інноваційних техно ло -
гій, є однією із ключових критичних технологій сталого розвитку у
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світі. Саме із біотехнологічними процесами пов’язані основні
світові тенденції переробки сільськогосподарської сировини.
Завдяки біотехнологічним методам можливе одержання якісних
продуктів харчування, нових матеріалів, палива нового покоління,
нових способів переробки відходів, ліквідація наслідків від
забруднень та ін. [1–3].

В Україні частка продукції, що виробляється із застосуванням
біотехнології, є невиправдано малою, незважаючи на наявний
значний потенціал. Метою роботи є оцінка наукової
перспективності та інноваційного потенціалу досліджень, які
стосуються переробки рослинної і мікробіальної сировини
методами біотехнології. Об’єктами дослідження є сучасні
методологічні підходи до проведення науководослідних розробок.
Методика досліджень – системний підхід до досліджень
фактологічних матеріалів, зокрема нормативно-правових актів,
абстрактно-логічний підхід щодо узагальнення результатів
дослідження та формулювання висновків.

При створенні та впровадженні нової технологічної системи
переробки сировини та отримання нових продуктів харчування або
функціональних інгредієнтів для корекції властивостей харчових
продуктів необхідно враховувати такі чинники:

– глобальну необхідність раціонального використання
сировини та утилізацію всіх матеріальних відходів;

– збалансованість отриманих харчових продуктів за основними
компонентами;

– безпечність виробництва та безпеку та якість харчових
продуктів і функціональних інгредієнтів;

– економічну доцільність.
Оскільки біотехнологічні методи дозволяють впливати на всі

стадії технологічного процесу – від отримання інгредієнтів і
продуктів до утилізації відходів, які при цьому утворюються; це є
підтвердженням факту первинності і важливості використання
прогресивнихтехнологій і, як слідство, вторинності технічних
засобів, що їх забезпечують. Не зважаючи на наявність значної
кількості біотехнологічних прийомів, які широко використовують
у промисловості, при розробці безвідходних технологій відсутня
методологія наступних аспектів:

– пошук компромісних рішень виникаючих альтернатив при
використанні простих та створенні складних технологічних 
систем;
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– забезпечення функціонально-технологічного і методо ло гіч -
ного спрямування створення і розширення, переобладнання
систем;

– організація технологічних, у тому числі ресурсозбережних і
екологічних аспектів виробництва із забезпеченням збереження
навколишнього середовища.

Біотехнологічну переробка рослинної і мікробіальної сировини
на функціональні інгредієнти можливо розділити на кілька етапів в
залежності від того, який саме препарат необхідно отримати.
Технології отримання ферментних препаратів, органічних кислот,
амінокислот, вітамінів за допомогою мікроорганізмів можна
вважати біотехнологічною переробкою першого порядку, оскільки
завдяки відпрацьованим промисловим технологіям отримують
певні препарати. Якщо додати етапи, які передбачають комплексну
утилізацію відходів — виконуються умови ресурсозбереження та
екологічна складова. Але найчастіше в результаті переробки
отримують лише цільові продукти, а побічні – мікробіальну
біомасу у кращому випадку додають до складу комбікормової
продукції. На більшості виробництв комплексна переробка не
передбачена, відходи піддають знезараженню і утилізують зі
стічними водами [4]. Більш прогресивною, але простою і достатньо
дешевою технологією можливо вважати використання суміші
неочищених ферментів для деградації біополімерів із отриманням
суміші компонентів, яка завдяки невеликій молекулярній масі
легше всмоктується в шлунковокишковому тракті. Дуже часто цей
метод використовують для отримання комбікормової продукції,
але отримання харчових компонентів: декстринів, пептидів таким
методом цілком виправдано [5, 6]. Важливим є лише визначення їх
біологічної цінності [7, 8].

До технологій другого порядку можна віднести отримання
очищених препаратів конкретних ферментів, окремих амінокислот і
пептидів із визначеним складом, індивідуальних вітамінів,
органічних кислот. При цьому обов’язковим є фракціонування,
процес ускладнюється і кількість побічних продуктів, які по тре бують
утилізації, збільшується. Саме тому такі процеси потребують
додаткової уваги науковців для розробки оптимальних технологій
переробки, що включають максимальний вихід основних пре па ратів
і використання клітинних стінок мікроорганізмів і продуктів їх
деградації як харчових компонентів або складових комбікормів [9].
Необхідно відмітити, що всі відходи біотехнологічних виробництв
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містять значну кількість сирого протеїну, в якому значних кількостях
наявні всі незамінні для тваринного організму амінокислоти.
Перетравлюваність білка мікроорганізмів коливається від приблизно
50 до 70%. Крім повноцінного білку біо маса містить вуглеводи, жири
і їхні похідні, мінеральні речовини, мікроелементи та вітаміни [3, 6].

Біотехнології третього порядку включають високоочищені
препарати, у тому числі отримані із використанням нанобіо техно -
логій. У цьому блоці особливого значення набувають методи
фракціонування і очищення, тому найбільшу увагу науковців
привертають характеристики адсорбентів та колонок, на яких
здійснюється очищення препаратів [10].

Таким чином, біотехнологічні методи і підходи є особливим
науковим напрямком, завдяки якому можливий сталий розвиток
АПК національної економіки, вбудова в світову економіку та
інноваційні напрямки у науці.
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Забезпечення повноцінного харчування для підтримання здо-
ров’я і звичайної життєвої активності нації є одним з пріоритетних
завдань кожної цивілізованої держави. Тенденції останніх десятиріч
до погіршення здоров’я населення України, спричинене, здебіль-
шого, погіршенням його харчового статусу й екологічними пробле-
мами, ставлять перед державними діячами, фахівцями у сферах охо-
рони здоров’я та харчової промисловості завдання пошуку шляхів
виходу з цієї складної ситуації. На основі узагальнення і
систематизації даних літературних джерел щодо спеціальних
продуктів нами запропоновано їх класифікацію за призначенням і
походженням, як основними ознаками. Найбільшого розвитку
знайшов науковий напрям, пов’язаний з розробкою виробів,
збагачених фізіологічно-функціональними інгредієнтами. Нами
запропоновано гнучкі технології хлібобулочних і борошняних
кондитерських виробів, які буде можливо реалізувати як на
підприємствах великої потужності (хлібозаводи, хлібокомбінати,
кондитерські фабрики), так і середньої та малої потужності без
значних змін схем технологічного потоку і апаратурного
оформлення. Особливий інтерес являють технології збагачення
хлібобулочних виробів, що передбачають «повернення» тих
речовин, що були видалені з зерна під час його переробки у
борошно. У цьому аспекті розроблено асортимент хліба і булочних
виробів з використанням продуктів переробки зародків пшениці. 

Значний обсяг наукових досліджень виконується у напрямку
розроблення технологій хлібобулочних і борошняних
кондитерських виробів з використанням цілого та подрібненого
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зерна зернових та олійних культур. Основною метою даного
напрямку науково-дослідних робіт є розширення асортименту
продукції підвищеної харчової цінності з використанням зернової
сировини. Так, хліб, виготовлений з використанням ядра насіння
високолізинового та високоолеїнового сортів соняшника дозволяє
значно збагатити його незамінною амінокислотою лізином, а
також поліненасиченими жирними кислотами. Ядро насіння
соняшника знайшло широке застосування у розроблених на
кафедрі технологіях пісочного печива, масляного бісквіту,
пряників. Особливістю технологій є спеціальна обробка ядра для
запобігання окиснення жирів. 

Цікавою з наукової і практичної точки зору є технологія хліба з
додавання модифікованого фосфатидного концентрату (МФК),
який отримують шляхом модифікації фосфоліпідів за допомогою
ферменту Лецитаза Ультра, що призводить до зміни гідрофільно-
ліпофільного балансу і, як наслідок, до зміни властивостей
фосфатидного концентрату. Використання МФК дозволяє
отримувати хлібобулочні вироби високої якості з борошна зі
зниженими хлібопекарськими властивостями, а також з
підвищеним вмістом фосфоліпідів. 

Перспективними є технології виробів з бісквітного, пісочного і
дріжджового тіста з добавками кріопорошків з різних фракцій
виноградних вичавків та навколоплідника гречки. Використання
кріаспорошків дозволяє збагатити продукцію вітамінами,
мінеральними речовинами, органічними кислотами та
антиоксидантами. Технологічний ефект від їх додавання
виявляється в інтенсифікації процесів на окремих стадіях
виробництва, покращенні структури напівфабрикатів та готових
виробів, економії яйцепродуктів та цукру. Також за їх введення
спостерігається подовження термінів зберігання продукції, що
містить жири, за рахунок інгібування ланцюгових вільно-
радикальних реакцій. 

Всі запропоновані напрямки створення хлібобулочних виробів
з різними добавками є перспективними і цікавими з точки зору
подальших досліджень.
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14.2. Сучасна інженерія
та нанотехнології

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗУ БРАУНА ЯК ПАЛИВА

Базиленко О. В.

ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В. В., професор

Отриманий Газ Брауна збагачує паливну суміш, забезпечуючи
більш повне згоряння палива. Збільшується потужність двигуна і
досягається значна економія палива.

Коефіцієнт корисної дії сучасних теплосилових двигунів внут-
рішнього згоряння не перевищує 30–40%, інша енергія (60–70%)
виділяється через радіатор і вихлопну систему, тобто в навколишнє
середовище.

Газ Брауна має велику енергоємність, ніж бензин або дизель, і
горить значно швидше. Підвищення потужності двигуна, тривало-
сті пробігу і більше чисте горіння зареєстровано при введенні Газу
Брауна у впускний колектор. Одноатомний водень є ефективним
каталізатором для різних видів палива на основі вуглеводнів.

Цей газ збагачує паливну суміш, таким чином збільшуючи зго-
ряння паливно-повітряної суміші в циліндрах двигуна. Паливо в
процесі 4-х тактів встигає згоряти в повному обсязі, що сприяє
зменшенню шкідливих викидів.

Двигуни внутрішнього згоряння, збагачені Кисневим Воднем,
працюють стабільно. При згорянні водню в двигуні утворюється
практично тільки вода, що робить двигун на водневому паливі най-
більш екологічно чистим. При зворотної реакції в двигуні внутрі-
шнього згоряння Газ Брауна перетворюється на водяну пару.

В цілому при додаванні Газу Брауна до будь-якого палива (бен-
зин, гас та ін.) За рахунок явищ інтенсифікації горіння досягаєть-
ся істотна економія палива, приріст потужності двигуна, зменшу-
ється забруднення повітря:

– збільшення потужності на 10–15%;
– зменшення витрат палива до 40%;
– екологічно чистий вихлоп (можна обійтися без каталітично-

го фільтра);
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– зменшення емісії СО2 на 80%;
– значне зменшення утворення нагару (відкладень) і сажі в

двигуні;
– підвищення довговічності двигуна.
Система «Гідрокси» розроблена для всіх типів двигунів внутрі-

шнього згоряння. Вважають, що це — революційна система, яка
виробляє горючий газ з води, і може бути встановлена в кожному
автомобілі.

РОЗРОБКА МЕТОДУ ОТРИМАННЯ 
ДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ МІДІ 
В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Боговик К. І. 

ІІ курс, група ХТ-19-1м, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 

Вплив концентрації солі міді та співвідношення амід:кислота на
вихід, структуру і склад осаду. На даній стадії роботи
використовували такі реактиви: CuSO4´5H2O, диметилформамід і
мурашину кислоту в молярних співвідношеннях
(0,001–0,004):0,1:(0,1–0,3).

Диметилформамід – широко вживаний розчинник, здатний
вступати в реакції комплексоутворення з іонами важких металів;
мурашина кислота була використана в ряді робіт як відновник, а
CuSO4´5H2O є ваговою формою. З результатів експериментів
видно, що збільшення концентрації диметилформаміду в суміші з
мурашиною кислотою веде до підвищення виходу металевої міді.
Рентгенодифрактометричний аналіз осадів показав, що вони є
металевою міддю (табл. 1).

Визначення розмірів частинок осаду було проведене методом
електронної мікроскопії. Встановлено, що середній розмір
частинок близький до 30–40 μm.

Для уточнення середнього розміру частинок був проведений
гранулометричний аналіз за допомогою лазерного променя, що
сходиться, на дифракційному мікроаналізаторі «Analizette-22»
фірми «Fritsch». Результати представлені в табл. 2. 



120

Секція 14.2 Сучасна інженерія   

Для порівняння наведені розміри промислових порошків, що
випускаються, марок ПМС-1У і ПМС-2У. 

Вплив складу органічної фази на можливість утворення осаду.
Для вивчення впливу складу органічної фази на утворення

осаду наважку CuSO4´5H2O, що містить 0,128 g міді, розчиняли в
суміші різних амідів і органічних кислот. Результати експериментів
наведені в табл. 3.

Таблиця 1
Значення міжплощінних відстаней (А) утворених осадів

Примітка. Зразки 1 і 2 – свіжоприготовлені; 1 – ДМФА: мурашина
кислота = 1М:1М, наважка CuSO4 5H2O – 0,64g; 2 – 2М:1М, наважка 1,6 g;
зразок 3 – після 8 років зберігання.

Металева мідь
(табл. значення)

№ зразка

1 2 3

2,088 2,080 2,080 2,084

1,808 1,807 1,807 1,809

1,278 1,280 1,280 1,283

1,0900 1,0883 1,0885 1,087

1,0346 1,0430 1,0436 1,0432

Таблиця 2
Розподіл частинок (%) утвореного осаду за розмірами

Мідний
порошок

Розмір частинок, мм, не більше

0,45 0,224 0,18 0,14 0,10 0,071 0,063 0,045

ПМС-1У 0…0.5 999.5 990 65…80

ПМС-2У 0…0,5 999,5 85…90

Зразок 1 6,0 3,5 3,5 887 886 82

Зразок 2 1100 97

Примітка. Зразки 1 і 2 отримані з CuSO4 ´ 5H2O за допомогою суміші амід
+ мурашина кислота (1 – після 8-річного зберігання, 2 – свіжоприготовле-
ний).
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Можливість використання різних солей міді.
У завершальній серії дослідів була досліджена можливість утво-

рення мідеподібного осаду при використанні різних солей міді. До
наважки кожної солі, що містила 0,128г міді, додавали суміш диме-
тилформаміду і мурашиної кислоти в молярному співвідношенні
1:1. Отримані результати наведені в табл. 4.

Результати проведених досліджень показали, що число почат-
кових сполук міді, амідів і органічних кислот може бути істотно
розширене порівняно з тими, що вже застосовуються для отриман-
ня тонкодисперсних порошків міді.

Таблиця 3
Склад органічної фази і співвідношення амід: органічна кислота (г)

Амід
Кислота

Мурашина Щавлева Лимонна Аскорбінова

Формамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1 9: 1

Диметилформамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1 9: 1

Карбамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5

Ацетамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1

Тіоацетамід 6,5 : 3,5

Хлорацетамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5*

* Мідеподібний осад не утворюється.

Таблиця 4
Можливість утворення мідеподібного осаду 

при використанні різних початкових солей міді

Cu2S CuI
CuF2·
3H2O CuCl

CuCl2·
2H2O

(CuOH)2
CO3

Малеат
міді

Cu(NO3)2·
H2O

HP HP + – – + + +

Примітка. «Hp» — сіль не розчиняється; «+» — наявність осаду; «–» —
відсутність осаду.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ПЕРЕДБАЧЕННІ 

ТА СТВОРЕННІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Борисенко М. О.

ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Систематизовані напрямки фундаментальних досліджень у
галузі ннотехнологій та наноматеріалів можуть бути поштовхом до
передбачення та створення нового покоління матеріалів і
технологій. Передбачається, що перспективним стане вирішення
наступних проблем:

– створення нових екологічно чистих джерел струму;
– збереження та поліпшення умов життя людини та довкілля;
– максимальне збільшення продуктивності різних галузей

народного господарства;
– розробка та використання перспективних інформаційних

технологій.
Реалізація вказаних завдань дасть змогу в перспективі вирішити

багато проблем. Наноструктуровані матеріали на основі
високотемпературних надпровідників сприятимуть створенню
нових систем генерування, акумулювання і транспортування
енергії. Можливо розроблення високоефективних альтернативних
до нафти й газу джерел енергії (сонячні батареї, водневі двигуни).
Використання високотемпературних композитів на основі
важкоплавких сполук дозволить підвищити ККД двигунів
внутрішнього згорання до 70% і вище. Використання нових
якісних матеріалів для будівництва ядерних реакторів та
застосування й регенерації ядерних відходів може дозволити
підвищити тривалість експлуатації атомних станцій у 3-5 разів.

Нестачу інформації щодо розвитку нанотехнологій можливо
ліквідувати проведенням фундаментальних досліджень у різних
галузях науки і техніки та на стику різних галузей науки. Основні
шляхи таких досліджень у нанотехнології визначаються не об хід ніс -
тю створення нових функціональних і конструкційних матеріалів
для різних галузей промисловості та повсякденного життя. 

Станом на сьогодні узагальнено предмети перспективних
досліджень наностану, результати вивчення взаємодії ансамблів
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нанооб’єктів як між собою, так і з макрооб’єктами. Сформульовано
найважливіші напрями розробки нових методів у нанотехнологіях з
використанням процесів само складання та самоорганізації.
Запропоновано перспективні напрямки створення нових типів
наноматеріалів. Підкреслено, що процес моделювання
наноматеріалів і нанотехнологій потребує об’єднання різних
алгоритмів поведінки системи від нано- і мезо- до макрорівня,
узагаль нено найважливіші напрямки моделювання нано матеріалів
і процесів їх формування. Зазначено, що зрослий рівень методів
сучасної візуалізації підвищує рівень досліджень у цій галузі. 

Передбачається, що перспективними проблемами стануть нові
екологічно чисті джерела струму, поліпшення довкілля та умов
життя, збільшення продуктивності галузей народного господарства
та перспективні інформаційні технології. 

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ
НІКЕЛЬ – ФУЛЕРЕН С60

Борозинець А. В.

ІV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В.В., професор

Одним з перспективних напрямків гальванотехніки є створення
композит них електрохімічних покриттів (КЕП) – металевих
композицій, які можуть містити дисперсні частинки різних
розмірів і видів. Фізико-хімічні властивості КЕП значною мірою
визначаються природою дисперсних частинок. Інтерес в цьому
відношенні являють фулерени, які мають хороші антифрикційні
власти вості.

Фулерен С60, що має замкнуту оболонку при ненасиченості
зв’язків, здатний легко і оборотно приймати електрони. Проте
молекули фулеренів гідрофобні і розчинні тільки в неполярних
розчинниках. Тому був розроблений метод отримання стійких
водних дисперсій С60 без домішок органічного розчинника. Для
отримання КЕП суспензію фулерена підливають до сірчанокислого
електроліту нікелювання.

Поляризаційні криві осадження нікелю і КЕП нікель – С60
показують, що введення в електроліт частинок фулерену полегшує
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катодний процес. КЕП виділяється при менш негативних
значеннях Е, чим чистіше нікелеве покриття у всій вивченій області
потенціалів. Фулерен С60, будучи акцептором електронів у розчині
електроліту, схильний до набуття негативного заряду. Це, у свою
чергу, повинно сприяти адсорбції на ньому катіонів нікелю, так що
зрештою дисперсні частинки, рухаючись до катода, вбудовуються в
кристалічну гратку осаду.

На відміну від нікелю, КЕП має шорстку поверхню,
мікровиступи якої утворюються при зарощуванні дисперсних
частинок металом. Шорсткість росте з товщиною покриття. Отже,
частинки фулерену, вбудовуючись в осад, визначають його
подальший ріст. Аналіз КЕП нікель – С60 методом вторинно-
іонної мас-спектрометрії показав наявність у них вуглецю і зв’язків
С-Н. Очевидно, в процесі електроосадження частинки фулерену
гідруються катодним воднем, який співрозряджається.

Досліджено анодні потенціодинамічні криві (ПДК) нікелю –
С60. Дисперсні частинки фулерену трохи підвищують потенціал і
відповідно зменшують струм активного анодного розчинення
композиційних покриттів. Потенціали початку пасивації нікелю і
нікелю – С60 близькі. Характерною особливістю анодної ПДК КЕП
нікелю – С60 є істотне розширення пасивної області. У дальній
анодній області потенціалів дисперсні частинки фулерену в
покритті чинять найзначніший вплив на хід ПДК (потенціали
перепасивації покриттів істотно відрізняються).

Коефіцієнт тертя ковзання КЕП нікелю – С60 у порівнянні з
чистими нікелевими осадами зменшується з 0.34 до 0.10.

З фізико-хімічних властивостей гальванопокриттів істотний
практичний інтерес являє корозійна стійкість. Дисперсні частинки
фулерену злегка підвищують потенціал вільної корозії вивчених
покриттів. 

Слід зазначити, що властивості композиційних покриттів
значною мірою обумовлені властивостя ми металевої основи. Тому
потенціали початку пасивації нікелевого покриття і КЕП нікель —
фулерен С60 близькі. Характерною особливістю КЕП Ni — C60 є
істотне збільшення пасивної області. Таким чином, слід очікувати,
що стійкість до корозії КЕП нікель — С60 буде вищою, ніж у чисто
нікелевих покриттів.
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ЗАПАСИ ТИТАНУ В УКРАЇНІ

Верещака А. О.

IV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент

В даний час в Україні в промисловій експлуатації знаходиться
два розсипних родовища: ільменитовий концентрати Іршанської
групи родовищ (Житомирська обл.) і концентрати ільменіту
Вольногорського комплексного родовища (Дніпропетровська
обл.). Розвідані і готуються до розробки такі родовища, що містять
ільменитові руди: Стремигородське, Федорівське, Кропивенське
(Житомирська обл.), Носачевське (Черкаська обл.) і Бірзуловське
(Кіро воградська обл.). Комплексне Вовчанське родовище (Дніпро -
пет ровська обл.) за своїм складом аналогічно Вільногірським
концентратам. 

Для ільменітових концентратів розсипних родовищ України
характерний високий (до 65%) вміст діоксиду титану, і за своїми
технологічними властивостями вони відповідають якості
сировини, що містить титан, провідних світових виробників. Іль -
ме ні тові концентрати, як зазначалося вище, в основному
використовують у виробництві пігментного діоксиду титану
сульфатним або хлорним способами, а також для переробки на
губчастий титан. У сульфатному способі виробництва пігментного
діоксиду титану використовують стандартні незмінні ільменітові
концентрати, що містять 46–52% TiO2, а також одержувані з іль ме -
нітових концентратів титанові шлаки, що містять 76–79% TiO2. 

При отриманні пігментного діоксиду титану безпосередньо з
концентрата основнимі критеріями, що визначають якість
ільменітовіх концентратів, є: ступінь змін, постійність складу та
зміст хромофорних домішок. Причому особливо впливає на якість
пігментного діоксиду титану наявність хромофорних домішок в
концентраті. Кольорові характеристики діоксиду титану залежать
від його здатності до утворення ізоморфних сумішей з оксидами
перехідних металів. 

Наведено дані за змістом хромофорних домішок у ільменітових
концентратах нових родовищ України у порівнянні з вимогами
технічних умов на концентрати ільменітові для виробництва
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пігментного діоксиду титану сульфатним способом, що
поставляються Іршанським ГЗК. В концентратах Федорівського і
Кропивенського родовищ спостерігається невелике перевищення
за вмістом P2O5. Ільменітовий концентрат Вовчанського родовища
не підходить для переробки на пігментний діоксид титану
сульфатним способом через високий вмісту Cr2O3.

ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
НАНОСТАНУ РЕЧОВИНИ

Гладкий О. В.

І курс, магістр, група ХТ-20-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Під час переходу речовини в наностан вона набуває
принципово нових хімічних, фізичних та механічних властивостей.
Зміна хімічних властивостей визначається наявністю великої
частки «поверхневих атомів» і, отже, значним внеском енергії межі
поділу в термодинамічні характеристики системи. При появі нових
властивостей може змінюватися відносна стабільність модифікацій
нанофаз, яка не притаманна об’ємному стану, формуванню
агломератів або агрегатів наночасток, зміні механізму або кінетики
реакцій, дифузійному (іонному, електронному) транспорту
речовини й перенесенні заряду на межі поділу фаз. При цьому
відбуваються істотні зміни механізмів формування наночастинок
та їх агрегатів, з появою морфологічної різноманітності
нанооб’єктів. Велика площа поверхні та наявність метастабільних
фаз із великим числом потенційно активних центрів гетерофазної
взаємодії сприяють істотному підвищенню каталітичної активності
таких наноматеріалів. Зазначені особливості також призводять до
змін термічної стабільності наносистем, параметрів
теплопровідності, теплоємності тощо.

«Ефекти близькості», пов’язані з перекриванням зон Фермі при
контакті складових частин наноматеріалу або нанокомпозиту, а
також вказаних матеріалів з газуватим або рідким середовищем
суттєво впливають на фізичні властивості. При цьому також мають
місце ефекти тунелювання. Квантово-розмірний фактор
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призводить до виникнення нових оптичних, електронних і
магнітних характеристик. Необхідно відмітити, що в таких
наносистемах специфічним чином реалізуються далекодійні
обміни, в тому числі магнітні. Отже, ансамблі наночастинок
виявляють нові властивості, чутливі до зовнішніх умов. За рахунок
реалізації кросс-кореляції різних фізичних характеристик
отримують багатофункціональні матеріали з унікальними
властивостями.

Без урахування міжчастинкової взаємодії та утворення агрегатів
досить складно досягти формування дезагрегованих наночастинок,
стабільних суспензій, емульсій та інших колоїдних систем. Тому
слід проводити детальний аналіз взаємодій у ансамблях
нанооб’єктів. Вказані взаємодії можуть реалізуватися за рахунок
формування нових хімічних зв’язків у ансамблях наночастинок, їх
фізичної агрегації, процесів обміну речовиною або енергією. Саме
такий підхід здатний пояснити поведінку реальних систем. Низка
найважливіших функціональних характеристик визначається
динамікою та спрямованістю різних транспортних явищ. Такими
явищами можуть бути: перенесення речовини, енергії, заряду через
розвинені межі поділу фаз.

Самоорганізація та самоскладання можуть бути альтер на тив -
ним підходом до організації складних систем із окремих
елементарних блоків. При цьому необхідно враховувати наступні
моменти: 1) контроль процесів самоорганізації потребує розуміння
не лише міжчастинкових взаємодій, але й фізико-хімічних
характеристик (конфігурація електронної густини на поверхні
крис та літу, параметри пружності й деформованості частинки, кіне -
тич ні чинники тощо; 2) можливість курування самоскладанням
дасть змогу конструювати нові наноструктуровані системи. 

Разом із ефектами самоорганізації в наноструктурах можуть
виявлятися ефекти самоподібності. Такий підхід дозволяє
використовувати наночастинку в якості елементарного струк тур -
ного блоку з утворенням «надкластерів». Отриманий агрегат можна
використовувати в якості наступного структурного блоку для
переходу на наступний рівень організації системи. Одержаний
таким чином агрегат буде самоподібним. Його опис цілком
можливий у рамках фрактальної геометрії. Типовими прикладами
формування наносистем з упорядкованою структурою можуть бути
самоскладальні моношари, плівки Ленгмюра–Блоджетт
рідкокристалічні матеріали, полімери і композити на їх основі.
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КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ
НІКЕЛЬ – УЛЬТРАДИСПЕРСНИЙ АЛМАЗ 

З РІЗНИМИ АДСОРБЦІЙНО-СТРУКТУРНИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧАСТИНОК

Гнатів І. В.

ІV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

Ультрадисперсні алмази (УДА) отримують методом детона цій -
ного синтезу в замкнутому об’ємі. Частинки УДА мають розміри
порядку 4-6 нм, овальну або сферичну форму, у них відсутні вихід
на поверхню ріжучих кромок, вони володіють розвиненою
поверхневою енергією. Структурно УДА є ядром (~4–5 нм) з
кубічного алмазу, поміщеним в оболонку з перехідних рентгено -
аморфних структур вуглецю товщиною 0.4–1.0 нм. Поверхневий
шар УДА насичений різними, переважно кисневмісними
функціональними групами, які визначають високу активність
частинок і схильність їх до агрегації (коагуляції) в розчинах
електролітів. Тому заздалегідь УДА очищають від поверхневих до -
мі шок-коагулянтів за допомогою іонообмінних смол або піддають
ультразвуковій обробці електроліт, що містить дисперсію УДА.

Для осадження композиційних електрохімічних покриттів
(КЕП) нікель-УДА, зазвичай, використовують класичні сірчано -
кислі електроліти. Концентрація УДА в електроліті може доходити
до 30 г/л. Експериментальні дані свідчать про позитивний вплив
УДА на якість нікель-алмазних покриттів. Результати досліджень
фізико-механічних властивостей нікелевих КЕП з трьома
ультрадисперсними алмазними частинками різними за адсорб цій -
но-структурними характеристиками наведено в табл. Дані
характеристики варіюються залежно від умов отримання і хімічної
обробки УДА. Композиційні покриття мають велюровий вигляд від
світло-сірого (тип 1) до сірого (тип 3). Вміст наноалмазних
частинок в осадах коливається від 0.2 до 1.0 мас.% залежно від їх
типу і концентрації в електроліті.
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Найбільша кількість частинок включається в нікелеві покриття,
які осаджуються з електроліту, що містить УДА типу 3 із
концентрацією 20 г л–1. Найкращі властивості також мають КЕП з
частинками типу 3. Їх коефіцієнти тертя порівняно з нікелевими
покриттями зменшуються з 0.43 до 0.33, а мікротвердість зростає з
250 до 440 кг мм–2. Слід зазначити, що дані різних авторів за
властивостями КЕП нікель-УДА відрізняються. Так, було показано,
що при вмісті УДА в електроліті 20 г л–1 мікротвердість КЕП досягає
560 кг мм–2, а їх зносостійкість збільшується в 5,8 разу. Дані покриття
осаджувались при катодній щільності струму ik = 1 А дм–2. Проте
при збільшенні ik до 1 А дм–2 мікротвердість і зносостійкість КЕП
значно зростають при менших концентраціях УДА.

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ –
ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ГАЛЬВАНОТЕХНІКИ

Гнатів М. В.

ІV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Створення композиційних електрохімічних покриттів (КЕП) є
одним з важливих напрямів сучасної гальванотехніки. Принцип
отримання КЕП заснований на тому, що разом з металами з

Таблиця
Властивості різних типів ультрадисперсних алмазних часток

Тип часток
Властивості часток Зовнішній

вигляд

частокa b c

1 98.5/1.5 323 0.3-0.6 сірі

2 95/5 287 2.1 темно-сірі

3 75/25 265 4.5 чорні

а – співвідношення алмазної та неалмазної форм вуглецю, масс.%; b –
питома поверхня, м2/г; c – адсорбція потенціаловизначаючих іонів (Н+ і ОН-),
мг-екв/г.
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електролітів-суспензій осаджуються дисперсні частинки різних
розміру і видів. Включаючись у покриття, дисперсні частинки
істотно покращують їх експлуатаційні властивості (твердість,
зносостійкість, корозійну стійкість) і додають їм нових якостей
(антифракційних, магнітних, каталітичних). Завдяки цьому КЕП
широко використовують у машинобудуванні, приладобудуванні,
при виготовленні медичних інструментів і хімічної апаратури.

Металевою матрицею КЕП зазвичай служать нікель, хром,
мідь, залізо, цинк, олово, благородні метали, а також сплави, що
осаджуються без накладення зовнішнього струму (Nі-P, Nі-B).
В якості дисперсної фази в електроліти вводять тверді (іноді рідкі)
частинки, розміри яких, як правило, не перевищують 3–5 мкм, але
в окремих випадках становлять декілька десятків мікрометрів. Це
можуть бути оксиди (Al2O3, TiO2, ZrO2, SiO2), бінарні сполуки d-
елементів (TіN, TiB2, ZrC, WC, Cr2C3, MoS2), порошки металів і
неметалів (Cr, Мо, W, Si, графіт, алмаз), солі (BaSO4, CaF2),
високомолекулярні сполуки (політетрафторетилен, капролактам)
та ін. Останнім часом усе більш активно досліджуються
композиційні покриття з нанорозмірними частинками.

Для інтенсифікації осадження КЕП застосовують різні методи:
перемішування електроліту, горизонтальне розташування катода,
використання концентрованих суспензій, нестаціонарні режими
електролізу, ультразвук, накладення магнітного поля, попередню
хімічну обробку дисперсної фази тощо.

Кінетика утворення КЕП включає такі стадії: доставку
дисперсних частинок до катода, утримування їх на поверхні катода
і зарощування частинок осаджуваним металом. Дисперсні
частинки можуть доставлятися до катода за рахунок пере мі шу -
вання, броунівського руху, під дією гравітаційних сил, а також
унаслідок адсорбції на їх поверхні катіонів осаджуваного металу.
Частинки, утримуючись на катоді, ініціюють зародкоутворення в
місцях контакту з його поверхнею, що стимулює зарощування
даних частинок металом. Варіюючи умови електроосадження,
можна забезпечувати такий мікрорельєф поверхні, коли на ній
утримуються дисперсні частинки певного розміру. Це, у свою чергу,
дозволяє формувати покриття із заданими властивостями.

Перша публікація, в якій повідомлялося про отримання КЕП,
відноситься до 1929 р. У подальші три десятиліття дослідження в
цій галузі проводилися, в основному, зарубіжними ученими. У
СРСР систематичні роботи, спрямовані на отримання і вивчення
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КЕП, почалися з 1960 р. За період до 1990 р. видано декілька
монографій, де узагальнено дослідження механізму й кінетики
утворення КЕП, а також структури і властивостей покриттів.
У цьому огляді розглядаються істотні результати з вивчення КЕП,
отримані за останні півтора десятиліття.

Найбільшого поширення серед КЕП набули покриття з
нікелевою матрицею. Електроліти нікелювання не завжди мають
високу розсіювальну здатність і закривають дефектні місця на
покривних поверхнях. Осадження композиційних покриттів є
одним з вирішень цієї проблеми. КЕП на основі нікелю
характеризуються високою твердістю і зносостійкістю, стійкістю в
корозійних середовищах і гарним зовнішнім виглядом. З нікелем
легко співосаджуються дисперсні частинки різної природи. В
останні роки значна увага приділяється нікелевим покриттям, що
містять як дисперсну фазу ультрадисперсні алмази (наноалмази),
фулерен С60 і фторопласт (тефлон).

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ
НІКЕЛЬ–ФТОРОПЛАСТ

Гончаренко С. С.

ІV курс, група ЗХТ-19.3-2, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

Композиційні електрохімічні покриття (КЕП) нікель-фторо -
пласт (політетра фторетилен), так само як і інші КЕП на основі
нікелю, можна отримувати із сульфатно-хлоридних електролітів.
Проте формування КЕП даного типу з електроліту Уоттса
ускладнене. Молекула політетрафторетилена (ПТФЕ) має форму
спіралі, що створює циліндр із щільною зовнішньою оболонкою з
електронегативних атомів фтору. Тому частинки ПТФЕ гідрофобні
і схильні до коагуляції в об’ємі сульфатних розчинів під дією Ван-
дер-ваальсових сил притягання. Дану проблему частково можна
вирішити при використанні комплексних електролітів, наприклад,
сульфаматних або ацетатних, в яких адсорбційно-сольватний шар
на частинках ПТФЕ блокує процес агрегації. Якщо осадження КЕП
нікель – ПТФЕ вести із сульфаматного електроліту, в покриття
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включається до 20% дисперсної фази, а якщо з сульфатного – лише
4–8%. У процесі осадження КЕП з ацетатних розчинів у
приелектродному шарі відбувається електрокоагуляція частинок
фторопласту, обумовлена виникненням дисперсійних сил між
частинками. Така агрегація залежить від рН приелектродного шару,
складу електроліту і режиму електролізу. Для підвищення стійкості
ПТФЕ в приелектродному шарі, при осадженні КЕП у ацетатні
електроліти вводять нейоногенні поверхнево-активні речовини
(ПАР). Максимальна стійкість до агрегації частинок ПТФЕ
(діаметр 0,3–0,5 мкм), стабілізованих ПАР, досягається при рН ~ 5.
Це обумовлено тим, що в електролітах з рН 5 більше 90% нікелю
зв’язано в ацетатних комплексах, які характеризуються
полегшеним розрядом іонів Ni2+ за схемою:  Ni2+ + e ® Ni+ + e ®
Ni0.

Тому для осадження КЕП нікель-ПТФЕ запропоновано
ацетатний електро літ складу (моль л–1): NiCl2´6H2O 0.05,
Ni(CH3COO)2´4H2O 0.6, CH3COOH 0.2. Покриття, отримані з
даного електроліту, характеризуються рівномірним роз поділом
частинок ПТФЕ, вони мають на 25–30% вищу корозійну стійкість,
а їх трибологічні характеристики поліпшуються в 2–3 рази
порівняно з чистими нікелевими покриттями.

Покриття нікель-ПТФЕ можуть бути модифіковані бором.
Проаналізовано синергетичний ефект зносостійкості і
антифрикційних властивостей КЕП нікель-борфторопласт. Після
термообробки в покриттях виявляються фази твер дої компоненти
Ni, Ni3B, Ni2B і фаза змащувальної компоненти фторопласту. Після
виходу на стаціонарний режим в умовах сухого тертя, в
поверхневих шарах КЕП виявляється фаза NіB. Ймовірні процеси
хімічного модифікування можна представити таким чином:

Ni3B ® Ni2B + Ni ® NіB + 2 Ni 

6 Ni + 6 B ® 2 Ni3B + 4 B ® 3 Ni2B + 3 B ® 6 NіB.

Відповідно до моделі «концентраційної хвилі» для даних
покриттів були розраховані швидкість лінійного зносу і
коефіцієнти тертя. Отримані результати задовільно узгоджуються з
експериментальними (див. табл.).
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Властивості КЕП нікель-бор-фторопласт поліпшуються
порівняно з розра хованими за адитивною моделлю (позитивний
синергетичний ефект). Синер гізм твердої (NіB) і змащувальної
(ПТФЕ) компонент КЕП полягає в концен трації змащувальних фаз
на поверхні тертя, що підвищує стійкість покриттів до зносу.

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА КОМПОЗИЦІЙНИХ
ПОКРИТТІВ NI-WC

Гудак М. М.

ІІІ курс, група ХТ-20.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент

Композити були отримані шляхом покриття при різній густині
струму. Коли товщина осадів була більшою ніж 10 μm, це повністю
підтверджує те, що поверхня була Ni + WC а не залізна основа. Це
також видно із поляризаційних результатів представлених на рис 3.
Всі Ni-WC композити проявляють активно-пасивну поведінку, яка
типово спостерігається для чистого нікелю в 0,1 моль/л електроліті
сірчаної кислоти. Хоча було виявлено і деякі відмінності в поляри-
заційній поведінці між композитами і чистим нікелем. Визначено
пасиваційні параметри (Еzеp – нульовий потенціал струму, Ерр –
потенціал початкової пасивації, Еср — потенціал закінченої пасива-
ції, Еb – потенціал руйнування, Еb-Еср – пасивацій на область, іcrit –
критична густина струму для пасивації, ipass – пасивна густина стру-
му). Ni-WC композити показані в неспецифічному вигляді, в Еzеp

Таблиця
Характеристики покриттів

Покриття
Швидкість лінійного зно-

шування, мкм год-1 Коефіцієнт тертя

(Іл)розр (Іл)експ (f)розр (f)експ

Ni-B 1.100 1.100 0.250 0.250

Ni-B-фторо-
пласт 0.767 0.740 0.218 0.210
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значеннях. Вільний окисний потенціал нікелю в кислому середови-
щі в значній мірі керується характеристиками водневого «розвит-
ку». Зростання протонної активності в розчині або на електронній
поверхні впливає на кінетику «водневого розвитку» (hydrogen
evolution). Типово, що це приводить до позитивних змін у вільному
корозійному потенціалі. Не типовий характеристика появляється
між Еzеp і кількістю WC в шарі. Різниця в помітній Еzеp може вини-
кати завдяки різній природі поверхневих дефектів в шарі. 

Основуючись на потенціодинамічній поляризаційній поведін-
ці, очевидно, що основний вплив WC, в нікелевому шарі має на
електрохімічну поведінку чистого нікелю, по відношенню до паси-
вації. Ni-WC композиція, очевидно характеризується зменшенням
стійкості пасивної плівки, що, як виявляється, є позитивною змі-
ною в пасиваційному потенціалі, зниженням в пасиваційній облас-
ті і суттєво вищій пасивній густині струму. 

Густини критичного і пасивного струму є досить подібними для
композиційних шарів. Кількість WC в шарі не значно впливає на
природу пасивації хоча відбувається зростання іpass із зменшенням
фракції WC в осаді. Електрохімічні результати вказують на те, що
природа пасивуючих плівок з Ni-WC композитів є пошкодженою
порівняно з такою ж на чистому нікелі. Причина цього повинна
найбільш ймовірно бути віднесена до WC частинок присутніх в
шарі, або шляху забезпечення додаткового «interface» з матрицею
або характерній («inherent») електрохімічній природі. 

Властивості пасиваційної плівки є в основному гіршими в мета-
лічних матричних композиційних матеріалах порівняно з об’ємни-
ми матеріалами. Це не відображається на природі пасиваційної
плівки у випадку нікель-основаних металічних матричних компо-
зицій. Тим не менше дослідження на металічних композитах осно-
ваних на АІ вказують на гірші властивості пасиваційної плівки.
Результати представленої роботи узгоджують з цим основним
напрямком. Причина деяких недоліків вивчається, наприклад,
шляхом електрохімічної «impedance» спектроскопії.
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ДЕРЖАВНЕ ІГНОРУВАННЯ ПРОБЛЕМИ
МАЛОТОНАЖНОГО ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

В УКРАЇНІ

Дармостук М. О.

ІV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Особливо скрутне становище в галузі малотонажного хімічного
виробництва через багаторічне недалекоглядне ігнорування цієї
проблеми склалося в Україні. Недостатня кількість або повна
відсутність багатьох речовин та матеріалів малотоннажної хімії для
автомобільної, авіа-, оборонної, електронної промисловості,
приладобудування, препаратів для медицини, ветеринарії та
сільського господарства, харчової промисловості, хімікатів для
поліграфії, контролю за станом навколишнього середовища,
реактивів для наукових досліджень, товарів побутової хімії тощо
значною мірою паралізували розвиток багатьох галузей економіки і
примусили споживача закуповувати цю продукцію або матеріали
для її виготовлення (часто за невигідних умов) за кордоном. Стан
справ ще більше погіршується й тим, що навіть та невелика частка
наявних в Україні малотоннажних хімічних виробництв базується
на застарілих технологіях, є енергоємними і екологічно
небезпечними, що потребує невідкладного вирішення пов`язаних з
цим наукових робіт з цього напряму.

Проте, ще речовини і матеріали хімічного виробництва є
базовим напрямом, що визначає прогрес в більшості галузей
економіки, свідчить пріоритетне фінансування державою науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) саме з
цього напряму у високорозвинених країнах. Як приклад, в Японії з
коштів, витрачених державою на НДДКР в останні роки за всіма
напрямами 60%, фінансування припадає на розробку нових
речовин і матеріалів хімічного виробництва. У світі сотні наукових
фондів і компаній щороку витрачають понад $40 млрд. на
фундаментальні дослідження та створення технологій
малотоннажних хімічних речовин і матеріалів. Щонайменше 30
країн мають національні або регіональні науково-технічні
програми в цій галузі. Ігнорування необхідного пріоритетного
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фінансового забезпечення науково-технічних робіт зі створення
малотоннажних речовин та матеріалів хімічного виробництва в
останні роки в Україні призвело до того, що доля фінансування
НДДКР стала в сотні, а в деяких напрямах хімії навіть в тисячі разів
меншою, ніж в розвинених країнах, що вже негативно позначилось
на стані різних галузей економіки. Така політика є
недалекоглядною і хибною в сучасних умовах розвитку України.

Очевидний вихід із вкрай важкого становища, що склалося,
полягає у тому, що в процесі структурної перебудови економіки
України необхідне створення власної високорентабельної і
екологічно безпечної галузі малотонажного хімічного
виробництва, що базується на передових технологіях і зорієнтована
на випуск широкого асортименту полігамної продукції, здатної
забезпечити кардинальний прогрес у функціонуванні й розвитку
різних галузей промисловості. З іншого боку, оскільки багато нових
речовин і матеріалів малотоннажного виробництва належать до
сучасної наукоємної продукції, якій притаманна висока
конкурентоспроможність на міжнародному ринку, вони здатні
значною мірою розширити та підвищити експортний потенціал
України.

В НАН України є потужний науковий потенціал з проведення
фундаментальних досліджень світового рівня, зі створення новітніх
хімічних речовин і матеріалів з комплексом різноманітних
функціональних властивостей для застосування в різних галузях
промисловості та соціальної сфери, що зосереджений перш за все в
інститутах Відділення хімії, а також в інших відділеннях наук НАН
України. Координація фундаментальних досліджень з цього
пріоритетного напряму є одним з важливих завдань цільової
програми розвитку малотонажної хімії. Фундаментальні
дослідження в галузі створення нових речовин і матеріалів
хімічного виробництва сприятимуть також розвитку інших
важливих напрямів – фізики, матеріалознавства, біології,
медицини тощо.
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ВИРОБНИЦТВО СПОЛУК ТИТАНУ НА УКРАЇНІ

Демочко М. В.

I курс, група ХТ-20-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент

З країн СНД тільки в Україні організовано виробництво
пігментного діоксиду титану з використанням сульфатного
способу. Для хлорного способу отримання пігментного діоксиду
титану і виробництва губчастого титану потрібна сировина з
вмістом оксиду титану 85 ... 97%. Це низькожелезисті титанові
шлаки, а також природний і штучний рутил. Титановий шлак і
штучний рутил отримують з ільменітових концентратів. У світовій
практиці більше 40% ільменітових концентратів переробляють на
титанові шлаки, які використовують для виробництва пігментного
діоксиду титану сульфатним та хлорним способами, а також
губчастого титану. 

В Україні, Російський Федерації та Казахстані титанові шлаки
виробляють тільки для забезпечення виробництва губчастого титану.
На всіх підприємствах як сировину для одержання титанових шлаків
використовують, в основному, ільменитові концентрати
виробництва Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. 

Для визначення основних технологічних властивостей та
придатності ільменітових концентратів нових родовищ України для
виробництва пігментного діоксиду титану сульфатним способом
були проведені дослідження щодо отримання пігменту.
Дослідження проводили в лабораторних умовах за методиками,
розробленими в СГНІІМінУіП, на установках, що моделюють
процес одержання пігментного діоксиду титану в промислових
умовах. 

Були досліджені зразки концентратів Стремигородської групи
родовищ, Федоровського, Кропивенського, Носачевського,
Бірзуловського і Вовчанського родовищ. 

На підставі результатів проведених досліджень можна зробити
наступні висновки: 

– ільменитові концентрати нових родовищ України можна
переробляти за існуючими технологіями, як на пігментний діоксид
титану, як і на губчастий титан; 
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– для промислового виробництва пігментного діоксиду титану
сульфатним способом придатними є концентрати Носачевського,
Кропивенського, Федоровського і Бірзуловського родовищ. Перс -
пек тивним також представляється використання в якості сировини
для виробництва сульфатним способом на пігментний діоксид титану
високожелезистих титанових шлаків, отриманих з цих концентратів,
або суміші ільменітових концентратів і висо ко желе зистих титанових
шлаків. Це дозволить значно підвищити ефективність виробництва і
якість пігментного діоксиду титану, а також зменшити кількість
відходів, що забруднюють навколишнє середовище; 

– Вовчанський ільменітовий концентрат — найбільш змінений.
За своїм складом він різко відрізняється від типового ільменіту,
перш за все, високим вмістом TiO2 (62–65%) і високим вмістом
хрому (до 1,3%). Цей концентрат ефективно може бути
перероблений на пігментний діоксид титану хлорним способом і
губчастий титан, як і всі перераховані вище концентрати, проте не
може бути використаний у виробництві пігментного діоксиду
титану сульфатним способом; 

– всі концентрати нових родовищ України придатні для
виробництва губчастого титану по відпрацьованим технологічним
схемам з виплавкою титанових шлаків, отриманням тетрахлориду
титану і губчастого титану магнієтермічним способом.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ 
НАНО– І МАКРООБ’ЄКТІВ

Денисенко А. В.

І курс, магістр, група ХТ-20-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

Для створення наноструктурованих систем найефективнішими
є підходи самоскладання й самоорганізації. Дослідження взаємодій
ансамблів нанооб’єктів як між собою, так і з макрооб’єктами, є
одним із найважливіших теоретичних і практичних завдань. За да -
ними досліджень його вирішення важливими є наступні напрямки:

– особливості термодинаміки нанодисперсних систем,
включаючи колоїдні розчини і супрамолекулярні структури; 
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– механізми нековалентних взаємодій і самоорганізації
молекул в супрамолекулярних системах;

– еволюція наносистем під впливом градієнтів температури,
тиску та інших зовнішніх полів;

– ієрархія і взаємозв’язок нано-, мезо-, і макрорівнів структури
в наноматеріалах;

– закономірності формування і властивості «нанорідин»;
– природа синергізму властивостей складових частин

нанокомпозитів на основі металевих, полімерних і керамічних
матриць та наповнювачів, а також вуглецевих нанотрубок;

– принципи функціоналізації текстильних тканин із захисними
властивостями від термічних, хімічних, світлових біологічних дій;

– механізми хімічних і структурних перетворень речовин в
нанореакторах;

– механізм взаємодій на поверхні твердих тіл, покритих
наночастиинками;

– фізикохімія взаємодій металевих, магнітних і
напівпровідникових наночастинок із компонентами біоактивних
рідин і клітинними мембранами;

– явища нанофрагментації кристалів при інтенсивній
пластичній деформації металів;

– механізми організації речовин у процесах компактування і
спікання з метою формування нанокераміки;

– міграція нанодисперсних речовин у природних і техногенних
середовищах;

– формування супрамолекулярних матеріалів, призначених для
створення хімічних і біологічних сенсорів і активних елементів
мікро-, та оптоелектроніки;

– механізми процесів агрегації та агломерації наночастинок
при формуванні нанодисперсних продуктів;

– явище тиксотропного відновлення структури в
нанодисперсних системах;

– структурні перетворення в металевих і неметалевих
нанокластерах;

– функціонування елементів молекулярної електроніки й
наноелектроніки, молекулярних пристроїв і машин.
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НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ НОВИХ МЕТОДІВ 
У НАНОТЕХНОЛОГІЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ
САМОСКЛАДАННЯ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ

Єроменко А. Р.

ІV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор

Отримання наноматеріалів – це створення метастабільних
систем із заданою ієрархічною просторовою організацією та
заданими унікальними фізичними, фізико-хімічними й
біологічними властивості. За таких умов традиційні методи
отримання наноматеріалів не завжди призводять до необхідного
результату. Тому актуальною є розробка перспективних унікальних
методик для конкретних класів наноматеріалів.

Для розробки нових методів у нанотехнологіях з
використанням процесів самоскладання й самоорганізації,
необхідними й перспективними є дослідження за наступними
напрямами:

– механізми формування наноматеріалів за рахунок консер ва -
тив ної та дисипативної самоорганізації;

– особливості темплатного синтезу одно-, дво – і тривимірних
наноматеріалів із функціональними й поліфункціональними
властивостями;

– синергізм фізико-хімічних дій – шлях до створення нових
поколінь наноматеріалів;

-процеси формування об’ємних і планарних нанострук ту ро ва -
них матеріалів у результаті інтенсивної пластичної деформації
металів і сплавів, спінодального розпаду твердих і кристалізації
аморфних фаз;

– закономірності формування просторово-впорядкованих
масивів наночастинок із використанням нанореакторів різної
природи й розмірності;

– фізико-хімічні методи створення штучних наноструктур у
просторово-органічних колоїдних системах, засновані на досвіді
функціонування живих систем;

– механізми поверхневої функціоналізації нульвимірних,
одновимірних матеріалів і моношарових дисперсій;
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– можливості формування наносистем, нанокомпозитів і
нанопристроїв на основі краун-ефірів, криптандів, порфіринів,
фталоціанінів;

– створення наноматеріалів, здатних реагувати на магнітні,
оптичні, термічні хімічні і механічні дії;

– перспективи використання координаційних сполук як
попередників наноструктурованих матеріалів із різною
розмірністю;

– механізми кластероутворення в рідких, твердих і паропо діб -
них системах;

– можливості використання надкритичних середовищ для
створення унікальних наноструктур і наноматеріалів;

– механізми збирання індивідуальних наночастинок у планарні
й об’ємні наноматеріали, включаючи колоїдні та фотонні кристали;

– лазерна обробка як шлях до створення нових наноструктур і
наноматеріалів;

– об’єднані процеси синтезу та складання наночастинок в
об’ємні або планарні макроскопічні структури;

– використання методів сканувальної зондової мікроскопії для
складання наноструктур на основі графену, фулеренів, металевих
кластерів, напівпровідникових нанокристалів;

– перспективи розвитку білкової інженерії у створенні
тривимірних наноматеріалів, що поєднують біологічні й
небіологічні функціональні фрагменти;

– процеси поверхневої адсорбції як ефективний засіб дії на
оптичні властивості нанокристалічних матеріалів;

– можливості диверсифікації структури і властивостей
нанодисперсних функціональних матеріалів при використанні
плазмохімічних і гідротермальних процесів;

– перспективи розвитку «м’якої» нанотехнології, заснованої на
застосуванні «розумних» полімерів як нанорозмірних актуаторів,
що використовують енергію хімічних перетворень для механічних
деформацій;

– процеси планарного або тривимірного мікродруку
інтегрованих пристроїв;

– процеси створення термічно стабільних аерогелів і аерогелів
із спеціальними функцінальними властивостями;

– особливості отримання наноматеріалів для хімічних джерел
струму, паливних елементів, газових і біологічних сенсорів із
«молекулярним розпізнаванням»;
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– способи отримання ефективних каталізаторів фотолізу води
для водневої енергетики і фотодеградації промислових відходів у
екології;

– способи осадження функціоналізованих шарів на поверхню
керамічних і металевих мікрофільтрів і пін для створення
мезопористих фільтрувальних мембран для хімічної технології,
екології та медицини;

– ефективні способи виготовлення незалежних пристроїв
довготривалого зберігання інформації надвисокої ємкості;

– процеси створення нових матеріалів із високою
діелектричною проникністю на основі надтонких (~ 3–5 нм) шарів
оксидів металів для наноелектроніки.

ТЕХНІЧНА ОСВІТА 
ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Карпенко В. В. 

ІІ курс, група ХТ-19-1м, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 

Зародження, становлення і розвиток інженерної діяльності та
технічної освіти є важливою віхою в процесі формування людської
цивілізації. Історичний процес становлення і розвитку інженерної
діяльності та інженерної освіти можливо умовно розділити на п’ять
етапів, відповідно до п’яти основних історичних етапів розвитку
техніки: інструменталізації (праінженерний); механізації (предін-
женерний); машинізації (власне інженерний); автоматизації (роз-
винений інженерний); кібернетизації (постінженерний).

Кожен з цих етапів визначається рівнем розвитку науки і техні-
ки, виробництва і споживання, соціально-економічним та суспіль-
но-політичним устроєм суспільства, його освітнім рівнем; кожному
відповідає свій характер розвитку інженерної діяльності та відпо-
відної технічної освіти. Поняття «технічна освіта», яке було складо-
вою частиною спеціальної освіти, стало вживатися в середині XIX
століття. Тому слід визначити зміст, який вкладався в це поняття
для подальшої характеристики рівнів технічної освіти. 

В енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона
1901р. приведено слідуюче визначення технічної освіти: «технічна
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освіта – один з видів спеціальної освіти, для розповсюдження
якого існують школи нижчі, середні, вищі: перші два розряди
дають необхідні пізнання для нижчих і середніх службових органів
в різних галузях промисловості (для робітників і техніків), вищі
школи готують керівників технічних робіт (інженерів)». Із цього
визначення ми вже бачимо різні кваліфікаційні посади, а саме:
інженер, технік, робочий.

Переломним моментом взаємодії науки, техніки і виробництва
та результатом їх тісного взаємозв’язку було утворення нерозрив-
ного ланцюжка «наука-техніка-виробництво», в якому наука зай-
няла провідне місце, випереджаючи у своєму розвитку техніку, а
техніка – виробництво. Поряд з провідними інженерними профе-
сіями, такими як інженер-технолог і інженер-конструктор, з’яви-
лася потреба в професії інженер-дослідник, яка забезпечує більш
тісний зв’язок науки з виробництвом. Відбулося різке ускладнення
комплексу знань інженерної професії відповідно до розширення
сфери інженерної діяльності, ростом складності і багатофункціо-
нальності техніки. На базі галузевих і академічних науково-дослід-
них інститутів, університетів отримала розвиток організація вищої
освіти і науки в загальнодержавному масштабі.

В сучасних умовах розвитку галузей людського знання виникла
необхідність усвідомлення суті феномена технологічної освіти.
Єдиної точки зору в погляді на взаємозв’язок технології та техноло-
гічної освіти серед фахівців немає. Так, наприклад, технологію
визначають як сукупність виробничих методів і процесів у певній
галузі виробництва, а також науковий опис способів виробництва.
Існує визначення технології. В даному випадку сутність технології
розкривається через сукупність знань, відомостей що до способів
переробки матеріалів, виготовлення виробів і процесів, які супро-
воджують ці роботи. 

Поняття «технологія» трактується також як сукупність наук,
відомостей про способи переробки тієї чи іншої сировини у напів-
фабрикат, у готовий виріб; сукупність процесів такої переробки.
Запропоновано визначення технології як науки про перетворення і
використанні матерії, енергії та інформації в інтересах людини.
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СВІТОВІ ЗАПАСИ ТИТАНОВОЇ СИРОВИНИ

Коваленко Д. О.

IV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент

Серед металів титан за поширеністю в земній корі (0,57%)
займає четверте місце, поступаючись лише алюмінію, залізу та
магнію. Титан входить до складу багатьох мінералів: відомо до 80
мінералів, в яких він є однією з головних складових частин.
Найбільше практичне значення мають мінерали групи рутилу і
ільменіту. Основною сировиною, що містить титан, для світової
титанової промисловості є концентрати ільменітових і рутилових
родовищ. Хоча значна частина запасів титану зосереджена в
родовищах титаномагнетитів, їх частка в світовому виробництві
продуктів, що містять титан, не істотна. 

Розвідані світові запаси титану представлені родовищами трьох
геолого-промислових типів,%: розсипні — 63,3; рудні ільменіт-
магнетитові, ільменіт-гематитових і ільменіт — рутилові — 22,7;
анатаз-перовскіт-апатитові — 14,0. За переважаючими мінералами
розрізняють розсипи ільменитові, рутилові, лейкоксенові і
комплексні ільменіт-рутил-цирконові. Вміст діоксиду титану в
розсипах змінюється від десятих часток відсотка до 50%.
Рентабельні родовища містять у рудах не менше 10% ільменіту (5%
діоксиду титану) або не менше 1% рутилу (0,95% діоксиду титану).
Більшу частину світових запасів сировини, що використовується
для отримання продуктів, що містять титан, складають ільменіт
(більше 94%) і рутил (6%). У світі виявлено 320 титанових родовищ,
у тому числі 70 магматичних і латеритних і 240 розсипних; з них
розвідано до промислових категорій 90 родовищ, переважно
розсипних. 

Ільменітові, лейкоксенові і рутилові концентрати є основними
джерелами сировини, що містить титан, і використовуються для
виробництва пігментного діоксиду титану і синтетичного рутилу. З
ільменітових концентратів також отримують титанові шлаки, які
використовують у виробництві пігментного діоксиду титану і
губчастого титану. Природний рутил використовують в основному
для одержання пігментного діоксиду титану хлорним способом і,
частково, для обмазки зварювальних електродів. 
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У 2016 р. 5,505 млн. т. сировини, що містить титан,(у перерахунку
на TiO2) було використано у виробництві діоксиду титану, 257 тис. т.
— у виробництві титанової губки, 174 тис. т. — в інших галузях
промисловості (зварювальні електроди, феротитан ). Споживання
сировини, що містить титан, в 2016 р. збільшилося на 5,6% у
порівнянні з 2015 р. З усіх концентратів, що містять титан, 95%
використовується у виробництві пігментного діоксиду титану і лише
5% йде у виробництво металевого титану і феротитану. Найбільші
запаси сировини, що містить титан, знаходяться в Австралії, Індії,
КНР і ПАР. На кінець 2016 р. виявлені світові ресурси ільменіту
оцінювалися в 1193 млн. т. у перерахунку на вміст TiO2 (зокрема 60
млн. т. у Казахстані), а виявлені світові ресурси рутилу — 165 млн. т.
у перерахунку на вміст TiO2. КНР знаходиться на першій позиції в
світі за запасами ільменіту — 34%. Далі йдуть Австралія — 19%,
Індія — 15%, ПАР — 11%, Норвегія — 6%. На Австралію припадає
40% світових запасів рутилу, ПАР — 16%, Індію — 15%. 

Досягнутий рівень світового видобутку титанової сировини і
прогнозоване 2—3%-е річне зростання її видобутку забезпечені
промисловими запасами на тривалу перспективу, що йде за межі
ХХІ століття. Тим не менш, здійснюються геологорозвідувальні
роботи на флангах і глибоких горизонтах родовищ, у районах
гірських підприємств і в перспективних рудних провінціях, в тому
числі в Австралії, Канаді, Кенії, Мадагаскарі, Російської Федерації,
ПАР, Шрі-Ланка і США. 

У 2016 р. на світовий ринок 25% ільменітових концентратів було
подано з Австралії, 20% — з ПАР, 14% — з Канади, 12% — з України,
7% — з Норвегії, по 6% — зі США та Індії, 4% — з КНР, 1% —
з Малайзії, 5% — з інших країн. 

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЇ

Колесников Р. О. 

ІІ курс, група ХТ-19-1м, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 

У сучасному світі безперервна освіта – нагальна потреба.
Суспільне виробництво, та й наука певною мірою, протягом трива-
лого попереднього періоду обумовили сталість структури та зміст
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освіти. Склався тип «кінцевої» освіти, при якій один раз отримані
людиною знання зберігають свою цінність протягом всієї профе-
сійної діяльності. У сьогоднішніх реаліях темпи оновлення техніки
і технології, форм організації праці стали перевершувати темпи
зміни поколінь людей. З’явилися невідомі раніше напрями розвит-
ку науки і технологій, величезним змінам піддалося саме суспільне
виробництво. Зазначені причини потребують постійної зміни зміс-
ту, характеру та спрямованості професійної діяльності. Динамізм
сучасної цивілізації, посилення соціальної ролі особистості, зрос-
таюча гуманізація і демократизація суспільства, інтелектуалізація
праці, швидка зміна техніки і технології припускають заміну фор-
мули «освіта на все життя» формулою «освіта через усе життя».

Постійні і швидкі зміни вимагають безперервної підготовки та
перепідготовки, безперервного навчання і постійної модернізації
вмінь, а отже, і відповідних змін у характері професійних кваліфі-
кацій. Університети сьогодні отримують додатковий шанс вирі-
шальної ролі в утворенні за рахунок розширення сфери своєї діяль-
ності, а саме, розвитку безперервної освіти.

Свідченням значимості ідеї безперервної освіти не лише для
України, але і для світової спільноти є факт роботи міжнародних
комісій з освіти під егідою UNESCO, проведення різноманітних
конференцій з тематики проблем безперервної освіти, розробка
документів глобального характеру У доповіді Міжнародної комісії з
освіти для XXI століття, яка була представлена UNESCO, сформу-
льовані чотири принципи безперервної освіти: вчитися пізнавати;
вчитися робити; вчитися співіснувати; вчитися жити. За припущен-
ням фахівців Міжнародної комісії з освіти, країни, які розділяють ці
принципи, в XXI столітті будуть прагнути до такої моделі освіти, де
б було враховано затребувані таланти та інтелект особистості.

Дистанційне навчання (ДН)– індивідуальний процес передачі
та засвоєння знань, який відбувається за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому
середовищі, яке створене на основі сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій. Дистанційна форма навчання в Україні
базується на державних стандартах вищої, професійно-технічної та
загально-середньої освіти і реалізується через систему ДН, яка є
частиною освіти України. Кабінетом Міністрів України було
затверджено постанову «Про затвердження Програми розвитку
системи дистанційного навчання на наступні роки». Для послідов-
ного виконання цього державного документу було розроблено
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Положення про дистанційне навчання. Створено Координаційну
раду із комісіями за окремими напрямами з розвитку дистанційно-
го навчання при Міністерстві освіти і науки України. Згідно з
дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів заяви-
ли про те, що планують організувати навчання в дистанційному
режимі. Такий розвиток системи ДН має відбуватися за всіма
напрямами підготовки студентів у вищій школі. Технічні універси-
тети повинні стати центральною ланкою розвитку вищої технічної
професійної освіти ДН. До ресурсів сучасного дистанційного
навчання підготовки інженерних кадрів слід включати інженерні
електронні мультимедійні навчальні курси, віртуальні інженерні
лабораторні практикуми на основі засобів моделювання та віддале-
ного доступу до реального навчального і наукового устаткування
через Інтернет. При підготовці інженерів в рамках дистанційного
навчання необхідно також проведення навчально-виробничої
практики для набуття досвіду професійної діяльності.

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ
ДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ МІДІ 
В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Коробко О. П. 

ІІ курс, група ХТ-19-1м, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 

Досліджено окисно-відновний метод отримання дисперсного
порошку міді в неводних середовищах. Показана можливість знач-
ного розширення числа початкових сполук міді, органічних кис-
лот-відновників і амідів, які створюють середовище. Отримані
стійкі (до декількох років зберігання) мідні порошки з переважаю-
чим розміром частинок 30–50 nm.

Дрібнодисперсні частинки і колоїдні розчини металів представ-
ляють сьогодні значний інтерес для науки і техніки у зв’язку з роз-
робкою нових матеріалів для електроніки і квантової оптики, ство-
ренням нових каталізаторів та струмопровідних композиційних
матеріалів і так далі. Розширення обсягу досліджень з даної темати-
ки вимагає їх певної систематизації.
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Запропоновано класифікацію методів отримання дисперсних
порошків і колоїдних розчинів металів на фізичні (осадження з
газової фази, електростатичне розпилювання, електронне бомбар-
дування і тому подібне) і хімічні (відновлення з розчинів, піроліз
металорганічних сполук, фотохімічне відновлення та ін.).

Наведено класифікацію частинок за їх розмірами на 3 групи:
I – нанорозмірні, або ультрадисперсні (від 1 до 30…50 nm);
II – високодисперсні (від 30…50 nm до 100…500 nm ); 
III – мікронні (від 100…500 nm до десятків тисяч нанометрів).
При цьому частинки I і II груп відносять до колоїдних, а III – до

грубодисперсних.
Аналіз літературних даних показує, що, незважаючи на певні

пріоритети методу хімічного відновлення металу з його сполук,
застосовувана на практиці кількість розчинників і відновників
обмежена. Збільшення числа можливих середовищ для проведення
реакції дасть змогу розширити асортимент осаджуваних порошків,
за їх структурою і розміром частинок, а також може істотно зміни-
ти швидкість процесу відновлення.

У даній роботі використовували спосіб отримання мікродис-
персних частинок міді відновленням її амідовмісних комплексів
органічними відновниками. Проведення процесу в безводих сере-
довищах дозволяє віднести такий метод до сольвометалургійних.

Літературні дані щодо структури амідовмісних комплексних
сполук міді обмежені. Зокрема, у відомих роботах на основі вивчен-
ня спектрів доведено утворення амідовмісних комплексних сполук
при розчиненні солей ряду металів, у тому числі й міді, в диметил-
формаміді (ДМФА) і формаміді. Авторами цих робіт детально роз-
глянуті ІЧ-спектри сполук міді: CuCl2 ·4HCONH2 і [CuCl2
(ДМФА)]2. Число органічних кислот, застосовуваних як відновник,
також невелике. Найдетальніше вивчено застосування мурашиної
кислоти.
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КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ 
НА ОСНОВІ СПОЛУК АЛЮМІНІЮ, СИЛІЦІЮ,

МОЛІБДЕНУ, ЦИРКОНІЮ 

Краснокутська К. П.

ІV курс, група ЗХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Високу корозійну стійкість мають неорієнтовані нанокомпо -
зиційні нікелеві покриття з частинками корунду. Встановлено, що
частинки Al2O3, включа ючись у нікелеву матрицю, екранують її
поверхню і за рахунок цього гальму ють корозію. Аналогічний
ефект спостерігається при використанні SiC як дисперсної фази.
Показано, що нікелеві покриття володіють дуже високою
зносостійкістю і твердістю, якщо в них включаються нанорозмірні
частинки. Застосування імпульсного струму при осадженні
композиційних електро хімічних покриттів (КЕП) нікелю –
нанорозмірного SіC дозволяє підвищити швидкість вбудовування
дисперсних частинок у покриття і знизити їх внутрішню напругу. За
допомогою попередньої обробки SiC в HF, а SiO2 в HNO3 можна
значно підвищити «включуваність» цих частинок в нікелеве
покриття, що осаджується із сульфаматного електроліту. Механізм
включення SіC в частинку нікелю а, отже, і швидкість
вбудовування, при низькій щільності струму визначається
адсорбцією, а при високих – транспортом частинок другої фази. У
присутності частинок SіC в електроліті збільшується вихід за
струмом нікелю, проте, ступінь текстурування КЕП нікелю – SіC
становить 15–90% від характерної для чистих нікелевих покриттів.
Ймовірно, що при осадженні КЕП на катоді адсорбуються не
тільки катіони нікелю та частинки карбіду кремнію, але і водень.
Аналіз структури нікелю – SіC покриттів струму свідчить, що
об’ємний зміст дисперсної фази за товщиною осаду нерівномірний
і міняється від 37% у нижніх шарах до 14% у верхніх. Проте,
застосування КЕП нікель – SіC підвищує ресурс роботи циліндрів
двигунів внутрішнього згорання за допустимим зносом в 2–2,5
рази. Твердість нікелю – SіC покриттів зростає при збільшенні
температури електроліту. Для зниження коефіцієнта тертя і
підвищення зносостійкості КЕП нікелю – SіC і нікелю – Al2O3 в
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електроліт може бути додатково введена дисперсна фаза дисульфіду
молібдену. Вміст дисульфіду молібдену в композиційних
покриттях, обкладених з фторборатного електроліту, досягає 35.5%,
але із зростанням рН і температури електроліту ця кількість
знижується. Ефект сухого мастила виявляється також при
включенні в нікелеві покриття графіту і нітриду бору, причому
використання останнього є найбільш ефективним.

У процесі осадження КЕП на основі нікелю з дисперсною
фазою з оксиду і нітриду кремнію, дисперсні частинки більш
рівномірно вбудовуються в мета леву матрицю при циркуляції
електроліту в електрохімічний комірці. Включен ня в осад
дисперсної фази хрому або кремнію зменшує інтенсивність зношу -
вання нікелевих покриттів у 2–4 рази. Найбільшу зносостійкість
має КЕП нікелю – Si, що пройшли дифузійний відпал і містять
виділення нової твердої фази Ni3Si. Підтверджено, що КЕП
нікелю – Si мають високу зносостійкість і твердість.

Для підвищення зносостійкості нікелевих покриттів
пропонується вводити в електроліт ультрадисперсний конденсат
складу, мас.%: карбід 2–5; графіт 1–15; некристалічний вуглець
3–50; алмаз (останнє). Показано, що електролітичні осадження
нікелю – фосфор – ZrO2 мають підвищену твердість і стійкість до
зносу. У свою чергу, включення дисперсних частинок ZrO2 в
аморфних нікель – бор – вольфрамові покриття істотно збільшує їх
жароміцність. 

Згідно з літературними даними, поліфенилметилен краще
захищає нікелеві покриття від корозії, ніж полівінілхлорид при
меншому вмісті в електроліті частинок дисперсної фази. Для
збільшення корозійної стійкості нікелевих осадів в електроліт
вводять ліофільну золь-фторовмісну полімерну суспензію. Якщо в
сульфатний електроліт нікелювання додати e-капролактам, що
інгібує катодну реакцію, то на катоді формується нікель –
полімерне покриття, яке має вищу електропровідність, ніж чистий
нікель.
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ДИСПЕРСНОГО
ПОРОШКУ МІДІ В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: 

ВПЛИВ СКЛАДУ ОРГАНІЧНОЇ ФАЗИ ТА
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СОЛЕЙ МІДІ

Левченко І. І. 

IV курс, група ЗХТ-19.3-2, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Малишев В. В., професор

Вплив складу органічної фази на можливість утворення осаду.
Для вивчення впливу складу органічної фази на утворення

осаду наважку CuSO4´5H2O, що містить 0,128 г міді, розчиняли в
суміші різних амідів і органічних кислот. Результати експериментів
наведені в табл. 1.

* Мідеподібний осад не утворюється.

Можливість використання різних солей міді.
У завершальній серії експериментів була досліджена можли-

вість утворення міде подібного осаду при використанні різних
солей міді. До наважки кожної солі, що містила 0,128 г міді, дода-
вали суміш диметилформаміду і мурашиної кисло ти в молярному
співвідношенні 1:1. Отримані результати наведені в табл. 2.

Таблиця 1
Склад органічної фази і співвідношення амід: органічна кислота (г)

Амід
Кислота

Мурашина Щавлева Лимонна Аскорбінова

Формамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1 9: 1

Диметилформамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1 9: 1

Карбамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5

Ацетамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5 9: 1

Тіоацетамід 6,5 : 3,5

Хлорацетамід 6,5 : 3,5 6,5 : 3,5*
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Примітка. «Hp» — сіль не розчиняється; «+» — наявність осаду; «-» —
відсутність осаду.

Результати проведених досліджень показали, що число почат-
кових сполук міді, амідів і органічних кислот може бути істотно
розширене порівняно з тими, що вже застосовуються для отриман-
ня тонкодисперсних порошків міді.

МАЛОТОНАЖНА ХІМІЯ – НОВИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Липовий А. О.

ІV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор

На сьогодні основу хімічного комплексу України складають
великі виробництва (Дніпродзержинськ, Сєверодонецьк, Калуш,
Лисичанськ, Рубіжне, Рівне, Суми та ін.), більшість з яких створено
ще в 60-ті роки минулого сторіччя в межах програми «Велика
хімія», орієнтовані на випуск досить вузької номенклатури
багатотоннажної продукції, причому їх гігантська потужність була
спроектована на задоволення потреб не лише України, а й всього
СРСР. На жаль, всі вони є надзвичайно енергоємними і базуються
на використанні сировинних і енергетичних ресурсів, перш за все
природного газу, який Україна вимушена закуповувати, часто за
невигідних умов, за кордоном. На багатьох таких підприємствах
природний газ використовується не тільки як енергоносій, але й як
основна вихідна сировина (виробництво аміаку, азотної кислоти,
карбаміду, амофосу, метанолу тощо), причому витратні об`єми газу
на сировинні потреби незрівнянно перевищують енергетичні, що

Таблиця 2
Можливість утворення мідеподібного осаду 

при використанні різних початкових солей міді

Cu2S CuI
CuF2·
3H2O CuCl

CuCl2·
2H2O (CuOH)2CO3

Малеат
міді

Cu(NO3)2·
H2O

HP HP + -- -- + + +
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ставить існуючу хімічну промисловість України в повну залежність
від імпортних поставок природного газу. Для хімічної
промисловості вплив зростання цін на природний газ має
вирішальне значення, оскільки частка газу в собівартості продукції
сягає 70%. Враховуючи те, що внутрішня ціна природного газу в
Росії значно нижча, ніж в Україні, конкурентна спроможність
продукції вказаних українських підприємств з кожним роком
стрімко знижується і ця тенденція буде зберігатися і в подальшому.
Про це може свідчити практично повна зупинка багатьох
великотоннажних підприємств хімічної промисловості в умовах
економічної кризи, яка мала місце в Україні. Не менш негативним
є і те, що такі виробництва внаслідок недосконалості багатьох
застарілих технологій, що використовуються, надмірної
концентрації надвеликих масштабів випуску продукції в умовах,
що склалися, та інших недоліків завдають непоправної шкоди
навколишньому середовищу.

В той же час, як показує досвід високорозвинених західних
країн, стає все більш очевидною та обставина, що «велика хімія»,
завдяки своїй спрямованості й специфічності (величезні об`єми
випуску обмеженої номенклатури речовин і матеріалів, великі
енергетичні та капітальні витрати, нездатність до швидкої
перебудови виробництва, екологічна небезпека тощо), нині не має
змоги належним чином забезпечити зростаючі темпи науково-
технічного прогресу в різних галузях промисловості, особливо в
новостворюваних, інноваційні шляхи їх розвитку.

Як відомо, численні яскраві науково-технічні проекти часто не
реалізуються через відсутність або недостатній рівень розвитку
сучасного хімічного (молекулярного) матеріалознавство, швидкого
створення та освоєння випуску необхідних нових видів речовин та
матеріалів з комплексом цінних функціональних властивостей. Як
правило, багато з таких матеріалів відносяться до малотонажних
хімічних продуктів, а їх створення є високонаукоємним, потребує
сучасних гнучких виробництв, які здатні до швидкої перебудови.
Тому не викликає подиву те, що в останнє десятиріччя провідні
зарубіжні країни у стратегії хімічних виробництв зробили акцент на
пріоритетний розвиток малотонажного хімічного виробництва
речовин і матеріалів, котре, окрім високої рентабельності та
інноваційної привабливості, здатне до швидшого освоєння
найновіших технологій. Фактично за останні два десятиріччя
малотонажна хімія перетворилась на індустріальний стратегічний
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напрям, приріст обсягів виробництва в якому сягає 75 млрд.
доларів США. До 2022 року прогнозується створення 
глобального ринку малотонажних хімічних технологій обсягом
1900–5100 млрд. євро.

ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ГАЗУ БРАУНА

Новохатський В. В.

ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

На підставі літературних узагальнень можна відзначити
нижченаведені особливості Газу Брауна, які визначають переваги і
можливі напрямки його використання.

Не забруднює навколишнє середовище
Газ Брауна не викликає забруднення навколишнього

середовища, оскільки
– після згоряння перетворюється на воду: 2Н2 + О2 ® 2Н2О;
– вуглець у складі Газа Брауна відсутній на відміну від існуючих

копалин (нафта, вугілля), що виключає утворення діоксиду
вуглецю СО2 і сажі.

Відбувається повне згоряння газу
Забезпечується повне згорання Газа Брауна, так як складові

його компоненти змішані в хімічно еквівалентному
співвідношенні (водень — 2 об’єми: кисень — 1 об’єм). Кисень
міститься в необхідній кількості для вільного розповсюдження
полум’я, тому стає можливим згоряння без спеціальної кисневої
подачі.

Імплозивність
Характеризується імплозивним, невибуховим характером

горіння, відмінним від поняття «вибух».
Стійкий при зберіганні.
Економічність
Електроліз води пов’язаний з витратою значної кількості

енергії (електрична), але при спалюванні створюваного в нових
електролізерах Газа Брауна виділяється енергії (теплова) більш ніж
в 3 рази.
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Термоядерна особливість реакції
У полум’ї Газа Брауна є унікальна особливість, по якій

взаємодіють атомарний і молекулярний водень і кисень. Водневий
атом і кисневий атом проникають всередину атомного ядра
матеріалу нагрівається зони. Застосовується тепло більш гарячого
полум’я, ніж полум’я при згорянні одного газу в повітрі, тому що
відбувається термоядерна реакція між воднем і киснем. Відповідно
до даної властивості, Газ Брауна може «зварити» цеглу з залізом.

Високотемпературна особливість
Газ Брауна показав свою дуже високу нагрівальну здатність, ніж

будь-яка інша енергія, тому що має властивість
високотемпературної концентрації. Ця властивість може бути
використано у вирішенні сучасної проблеми забруднень — в
технології високотемпературного спалювання відходів плавлення
(melting incineration).

Деякі ефекти Газа Брауна важко пояснити з відомих позицій
оцінки поняття цього газу. Пізніші дослідження дозволяють
певною мірою пояснити результати його впливу.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЖЮЛЯ ВЕРНА: 
«ПАЛИВО З ВОДИ» І ГАЗ БРАУНА

Партика О.С.

ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В. В., професор

У 1962р. з’явилися відомості про відкриття американським
інженером Вільямом Роудз (William Rhodes) «нової форми» води.
Він є першим винахідником, який запатентував електролізер,
продукує простий «спрямований» (single-ducted) газ, званий тепер
«Газ Брауна». У середині 1960-х років Роудз утворив компанію
Henes Corp. з партнерами, які взяли під свій контроль її діяльність.
Henes Corp. зазнала невдачі і була в кінцевому рахунку придбана
Деннісом Макмерреем. Компанія, тепер іменована Арізонський
Водень (Arisona Hydrogen), досягає успіху в Арізоні, США.

У 1974 р., Через десять років після патентів Вільяма Роудз, Юлл
Браун (1922–1998 рр.), Австралія, зареєстрував патент на свою
розробку електролізера. Він створив власний спосіб електролізу
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води, при якому виробляється невибухових суміш газів водню і
кисню в строгому атомарному співвідношенні «аtоm-tо-аtоm» з
двох об’ємів водню до одного обсягу кисню (стехіометрична
суміш). Така суміш водню і кисню може проводитися економічно,
стискатися і використовуватися безпечно.

Газ Брауна отриманий всередині електролітичної комірки, без
мембран. Здійснюється поділ води на складові компоненти –
водень і кисень, і потім спалювання цих газів для виробництва
енергії за умови збереження чистого повітря і вироблення
екологічно чистої енергії.

Професор є творцем генератора, який виробляє «паливо з
води», яке володіє унікальними властивостями: інтенсифікує
згоряння з супутнім відділенням вільної енергії.

Юлл Браун (Ілля Велбі) народився в 1922 р. у Болгарії. У 1958 р.
як інженер-електрик емігрував до Австралії з глибокою вірою, що
передбачення Жюля Верна «паливо з води», може бути реалізоване.
Він працював лабораторним техніком, поки не зміг створити свою
власну лабораторію. До 1978 р. професор Юлл Браун представлявся
австралійської печаткою як найбільш відомий винахідник в
Австралії. Подальша його діяльність була присвячена забезпеченню
«Газу Брауна» комерційного успіху. Загалом майже 30 років життя
віддано цій справі. Було засновано кілька компаній, як
співпрацюють, і конкуруючих з Юллом Брауном.

Юлла Брауна посмертно шанують, продовжуючи називати
знайдений ним різновид водневого газу «Газом Брауна».

ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОЛІЗУ ВОДИ 
В ОСНОВІ ОТРИМАННЯ ГАЗУ БРАУНА

Плиткін І. І.

ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Спосіб виділення газу ґрунтується на явищі звичайного
електролізу води, що представляє собою хімічні реакції, що
протікають під дією постійного електричного струму на електродах
(катод і анод), уміщених в електроліт. Електроліз здійснюється в
електролітичних осередках — електролізерах при додатку до
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електродів напруги розкладання. В електролізері має місце
електролітична дисоціація — розпад (повний або частковий)
молекул води на іони (Н+, О-) і подальше освіту на пластинах
електродів (монополярні і біполярні) кисню О2 і водню Н2.
Катодне і анодне простори розділені пористою перегородкою –
діафрагмою. Це лежить в основі промислового способу отримання
кисню і водню високої чистоти. Кількість утворився на електродах
речовин і кількість пропущеного електрики пов’язані законами
Фарадея.

Газ Брауна можна отримати в звичайному «направленому»
(ducted) електролізері. Ефективність отримання продукту
покращується при відсутності поділу газоподібного водню і кисню
перегородкою. У момент розкладання води водень і кисень
знаходяться в атомарному стані (заряджені іони), потім газ,
сформований на пластинах, з первісного одноатомного стану
переходить в двоатомної — бінарне (через броунівського руху і
асоціації). Заряджені іони Н+ і О– через деякий час будуть
з’єднуватися в Н2О, Н2 і О2 молекули, знижуючи відсоток газу
Брауна.

Бінарне стан газів означає, що водень і кисень сформували
валентні зв’язки і утворили молекули Н2 і О2, які мають більш низьким
енергетичним потенціалом, ніж окремі атоми (заряджені іони).

У генераторі газу Брауна в електролізері утворюються атомарні
кисень і водень (Н і О) негайно змішуються в хімічно
еквівалентному співвідношенні (водень — 2 об’єму: кисень — 1
об’єм). Отриманий газ має формулу ННО і не вибухонебезпечний.

На практиці навіть найкращі електролізери не виробляють
чистий Газ Брауна. Він завжди містить певний відсоток молекул
Н2, О2, Н2О. Чим краще електролізер, тим більший відсоток газу
Брауна він буде виробляти. Фактично Газ Брауна — суміш
двоатомних і атомарних молекул водню і кисню.

На основі своїх досліджень Юлл Браун побудував
демонстраційний автомобіль і отримав на власну розробку патент
США з підтвердженням експерименту. Цей пристрій складається з
електролізера, циркуляційного резервуару, оптимізатора, системи
управління. Встановлений циркуляційний резервуар
призначається для відділення газу від води, він потрібен також для
постачання газогенератора електролітом.

Задіяний спеціальний електроліт, який складається з
каталізатора і дистильованої води. Утворився газ виходить з
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верхнього штуцера електролізера по трубці і прямує в окрему
ємність – водяний затвор. Газ заходить знизу, очищається від піни,
піднімається над рівнем води, слід через фільтр уловлювання
вологи, потім через зворотний клапан в повітряний колектор і
звідти – в камеру згоряння.

В результаті згоряння газу з’являється сухий пар, який очищає
клапани і поршні від нагару, покращує теплообмін, а це, в свою
чергу, збільшує ресурси двигуна. На вихлопі виходить водяна пара
і кисень.

Кожен літр води при цьому «розширюється» приблизно на 1800
(1860) літрів пального газу, який і штовхає пристрій вперед. Кисень
береться з води, яка використовується для отримання газу.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 
І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ

НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ 

Приходько О. А.

І курс, магістр, група ХТ-20-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

Експериментальні дослідження початку ХХІ століття показали,
що розвиток нанотехнологій гальмується нестачею інформації
щодо їх поведінки в реальних системах. Цей недолік можливо було
ліквідувати проведенням фундаментальних досліджень із
встановлення можливостей використання нанодисперсних
матеріалів у різних галузях науки й техніки. Тематика таких
досліджень, зазвичай, знаходиться на стику різних галузей науки
(фізики, хімії, біології та медицини).

В сучасному розумінні нанотехнології (НТ) – це процеси
створення, речовин, матеріалів, пристроїв, агрегатів, функціо -
нування яких визначається структурою з розмірами окремих
фрагментів від 1 до 100 нм. Наноматеріали (НМ) – це продукти
нанотехнологій у вигляді матеріалів з функціональними
властивостями, які визначаються нанометровим діапазоном їх
структури. Більшість матеріалів має багаторівневу структуру.
Нанорівень структури існує в будь-якому матеріалі, проте далеко не
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в кожному з них він відіграє визначальну роль у формуванні
функціональних властивостей. Існування ієрархічно
структурованих систем визначає наявність складності й різно -
маніття взаємодій на різних рівнях організації матерії. Особливого
значення вивчення й моделювання таких систем набуває у зв’язку з
інтенсивним розвитком інформаційних, енерго- та ресурсо -
збережних технологій, технологій переробки вторинної сировини,
біохімії та фармації, захисту навколишнього середовища і
безпосередньо, нанотехнологій. 

На початку ХХІ сторіччя було поставлено питання про
раціональне співвідношення фундаментальних і прикладних
досліджень при розробці нових наноматеріалів і нанотехнологій.
Фундаментальними знаннями вважається наукова інформація про
явища та процеси в наносистемах, а прикладними – використання
цих явищ і процесів у апаратах та процесах виробництва
наноматеріалів. Нанотех нології, на відміну від традиційних,
характеризуються високо інтелектуальною діяльністю,
підвищеними «наукоємністю» і затратністю. Шлях одержання
наноматеріалів від лабораторних досліджень до промислового
виробництва значно складніший, ніж для звичайних продуктів.

Взаємозв’язок фундаментальних і прикладних досліджень в
галузі НМ і НТ очевидний. Основні шляхи фундаментальних
досліджень у цій галузі визначаються необхідністю створення
нових функціональних і конструкційних матеріалів для енергетики
та інформаційних технологій, авіації та космосу, авто– і залізнич-
ного транспорту, суднобудування, будівництва, медицини, ство-
рення нових ліків і препаратів, біоматеріалів та охорони здоров’я,
виробництва та зберігання харчових продуктів, охорони довкілля,
тощо. 

На відміну від прикладних досліджень, фундаментальні виріз-
няються невизначеною заздалегідь ефективністю в напрямах ство-
рення НМ і НТ. При цьому шлях від оригінальної наукової ідеї до її
практичного втілення може виявитися надто складним і неперед-
баченим. Тому фінансування фундаментальної науки в галузі НМ і
НТ здійснюється державою в багатьох країнах.
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СИНТЕЗУ 
НОВИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ

Романчук М. П.

І курс, магістр, група ЗХТ-20-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Розробка нових типів наноматеріалів проводиться практико-
цільовим чином. Це означає вибір найпродуктивніших методів їх
отримання з відповідним технологічним регламентом залежно від
необхідних параметрів кінцевого продукту. Існує дві обставини, які
визначають доцільність проведення синтезу нових наноматеріалів:
1) — використання трудомісткіших і дорожчих методів одержання
замість традиційних призводить до суттєвого поліпшення наявних
або до прояви принципово нових властивостей; 2) необхідність
мініатюризації приладів, використовуваних у побуті й техніці,
зменшення їх енергоємності та енергоспоживання, збільшення
ефективності використання. Для створення нових типів
наноматеріалів необхідні дослідження за наступними напрямами:

– структурний дизайн наноматеріалів;
– синтез нових поліфункціональних наноматеріалів із крос-

кореляцією магнітних, електричних і оптичних властивостей;
– пошук нових матеріалів із контрольованою забороненою

фотонною смугою;
– розробка фундаментальних основ створення нових поколінь

термоелектричних і магнітокалоричних матеріалів на основі
«наноблокових» і «наноклітинних» структур і супрамолекулярних
сполук;

– вивчення механізмів утворення магнітних нано струк ту ро -
ваних матеріалів із склоподібних;

– створення тонкоплівкових п’єзоелектричних покривів і
гетероструктур для перетворення механічної енергії в електричну;

– створення наноструктурованих покривів із максимальним
світлопоглинанням для прямого перетворення електромагнітного
випромінювання в теплову енергію, або таких, що мають
фотоефект;

– розробка фундаментальних основ створення наноструктур з
великим сенсорним сигналом, чутливістю й селективністю;
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– вивчення механізмів формування нанокомпозитів, стійких в
екстремальних умовах експлуатації (авіація, космос, атомні
реактори);

– створення термо– й корозійностійких нанопокривів;
– синтез мезопористих гібридних матеріалів з високою акуму -

лювальною здатністю енергоносіїв (водню, метану тощо);
– розробка високоселективних мембранних наноматеріалів для

фільтрування води й використання в добувній і нафтохімічній
галузях промисловості;

– синтез нових наноматеріалів, інспірованих живими системами;
– створення дендримірних наноструктур, що мають біоподіб ність;
– синтез наноматеріалів із фрактальною структурою;
– синтез об’ємних біоматеріалів шляхом збірки молекул

нуклеїнових кислот;
– створення біоінспірувальних супергідрофобних нанопок -

ривів як засобів поліпшення функціональних властивостей
текстильних, полімерних, будівельних матеріалів і скла;

– розробка принципів інженерії замінників кісткових тканин і
шкірних покривів, заснованої на створенні нових типів гібридних
наноматеріалів;

– розробка фундаментальних основ створення нанокомпозитів,
що включають термопластичні полімери;

– пошук нових полімерних матеріалів для нанодрукарської
літографії;

– розробка процесів крейзингу полімерів у рідких середовищах
як шлях до створення нових типів вуглецевих наноматеріалів і
нанокомпозитів;

– розробка металокомплексних нанорозмірних каталізаторів,
призначених для створення перспективних полімерних матеріалів і
тонкого органічного синтезу;

– створення високоефективних нанопористих сорбентів еко ло -
гіч но шкідливих речовин (важких металів, радіонуклідів), пошуки
нових поколінь наноматеріалів, призначених для вирішення
проблем «екологічної безпеки»;

– створення наноматеріалів для генерування, перетворення,
оброб ки електромагнітного випромінювання терагерцового діапазону;

– пошук нових наноматеріалів для «білих» світло -
випромінювальних діодів високої яскравості та ефективності;

– розробка матеріалів на основі наноструктур, що поглинають
електромагнітне випромінювання в широкому інтервалі частот;
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– створення наноматеріалів на основі нанокомпозитів для
оптоелектроніки, сенсорної техніки, магнітної томографії,
мікроскопії надвисокої роздільної здатності;

– розробка нових підходів до створення наноматеріалів
спінтроніки;

– пошуки нових наноматеріалів для альтернативних джерел
енергії, включаючи гнучкі сонячні батареї, портативні паливні
елементи, акумулятори водню, електрохімічні джерела струму,
термоелектричні джерела струму, суперконденсатори;

– розробка наноматеріалів для пристроїв пам’яті, перемикачів,
запису інформації, детекторів, дисплеїв, фільтрів, ізоляторів,
молекулярних пристроїв і мікромашин;

– створення хемосенсорних наноматеріалів і мікронаночипів
для пристроїв неінвазивного контролю стану людини;

– розробка конструкційних і жароміцних сплавів, зміцнених
нанооб’єктами;

– дослідження можливостей створення нових багатофунк ціо -
наль них нанокомпозитів і гібридних органічно-неорганічних
матеріалів;

– створення різнорозмірних нанокомпозитів із властивостями
мультифероїків, включаючи магнітоелектричні матеріали.

ЗРОСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ТА ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сало В. А. 

ІІ курс, група ХТ-19-1м, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 

Розвиток інформаційно-цифрових пристроїв допомагає ство-
ренню можливостей повноцінного навчання і для осіб, які постій-
но перебувають поза стінами ВНЗ, отримують завдання від викла-
дачів і в цілому контактують з ними завдяки новітнім засобам
трансляції й відтворення інформації. Перехідний період у створен-
ні ДСН у межах країни, тому низка питань є недосконалим, що
тимчасово знижує його якість та створює проблему в оцінюванні
якості навчального процесу. Однак, немає сумнівів у тому, що в
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найближчому майбутньому новітні, наприклад, карбонові проце-
сори та інші винаходи дадуть змогу органічно поєднати традиційні
та дистанційні засоби, створивши їх ефективний симбіоз — основу
вищої освіти ХХІ століття. Величезний вплив на суспільство в ціло-
му має також утворення приватної вищої освіти у світі та моделей
фінансування цього сектору.

Зростання приватної вищої освіти в усьому світі — одна з най-
визначних змін за останні декілька десятиріч. На сьогодні близько
30% начального процесу в вищій освіті є приватним. Незважаючи
на те, що приватна освіта існувала в багатьох країнах — і традицій-
но була домінантною в таких країнах, як Японія, Південна Корея та
Філіппіни — вона становила незначну частину в інших державах.
Сьогодні приватні заклади вищої освіти, багато з яких були створе-
ні для одержання прибутку чи часткового прибутку, є сектором,
який найшвидше розвивається у світі. Країни, які мають понад 70%
приватних закладів, включають Індонезію, Японію, Філіппіни та
Корею. Приватний сектор надає освіту більше ніж половині сту-
дентів у таких країнах, як Мексика, Бразилія, Чилі. Розвиток при-
ватних університетів швидко поширюється в Центральній і Східній
Європ, країнах колишнього Радянського Союзу тощо.

Офіційно частка приватних освітніх закладів становить незнач-
ний підсектор вищої освіти, але має тенденцію помітного зростан-
ня у всіх регіонах світу, які розвиваються.

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ

НІКЕЛЬ – УЛЬТРАДИСПЕРСНИЙ АЛМАЗ

Сидоренко Ю. І.

ІV курс, група ЗХТ-19.3-2, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

В таблиці наведено вплив вмісту ультрадисперсних алмазів
(УДА) на мікро твердість і зносостійкість нікелевих покриттів.

Покриття отримують дрібнозернистими, щільними і
малопористими. Показано, що деталі, покриті КЕП-нікель-УДА,
можуть служити в 20 разів довше за деталі з чисто нікелевим 
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покриттям. Нікель-алмазні КЕП застосовують також для
здійснення точкових контактів на дуже малих поверхнях. У цьому
випадку частинки алмазу, включені в нікелеве покриття, начебто
впресовуються на контактній зоні. При осадженні алмазних шарів
з нікелевим покриттям на ріжучих інструментах отримують
рівномірні КЕП із вмістом частинок від 20000 до 25000 на см2

поверхні. Такого ефекту не вдається досягти при використанні
алмазного синтетичного мікропорошку (АСМ) в якості дисперсної
фази КЕП. Концентрація 5–100 л-1 АСМ призводить до
деполяризації, а при великих концентраціях до пасивації катода. В
результаті виникають технологічні ускладнення при осадженні
нікель-алмазних КЕП, що призводить до нерівномірного розподілу
дисперсних частинок в осадах і погіршення характеристик
покриття. Зокрема, значення мікротвердості, виміряних у різних
точках одного зразка, можуть розрізнятися в 4–5 разів.

Показана ефективність модифікування бором — нікель-
алмазних осадів. Як боровмісну добавку в електроліт вводили
декагідрокарбонат натрію Na3B10H10. Мікротвердість КЕП нікель-
В-УДА росте із збільшенням вмісту бору в покритті. Такий ефект
спостерігається при концентрації УДА 5 г л-1. При вищих кон цент -
раціях УДА (10–20 л-1) мікротвердість знижується до 2.7–3.7 Гпа,
що, ймовірно, пов’язане з деякою нерівномірністю включення
наноалмазів у покриття.

Структурні дослідження показали, що входження
наноалмазних частинок в нікелеву матрицю приводить до
зменшення розміру зерна, утворенню дислокацій у вигляді клубків

Таблиця
Вплив вмісту УДА в електроліті на мікротвердість і зносостійкість 

нікелевих покриттів при різній щільності катодного струму

Вміст УДА, г л-1
Мікротвердість Н, кг мм–2 Зносостійкість,

відн. од.

1.0а 1.5а 5.0а 5.0а

0 251 286 308 1.0

0.5 301 312 330 1.8

1 320 331 354 2.3

2 359 380 378 3.8

5 370 408 472 5.7

10 395 467 583 6.4



165

та нанотехнології Секція 14.2

і сіток уздовж меж зерен. Металографічне дослідження
поперечного шліфу покриттів виявило, що КЕП нікель-УДА має
стовпчасту структуру. Відбувається агрегація достатньо крупних
частинок у вертикальному напрямі, на поперечному перезрізі
поверхні осаду нікель-В-УДА разом з крупними частинками
спостерігається багато дрібних частинок, які створюють замкнуті
ланцюжки, розподілені за всім обсягом покриття. Збільшення
мікротвердості при включенні бору в нікель-алмазні КЕП, мабуть,
пов’язано із зміною морфології осадів – переходом від стовпчастої
до ланцюго-розширеної структури.

РОЛЬ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ НАНОМАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ ЇХ ОТРИМАННЯ

Сичок О. О.

ІІІ курс, група ХТ-20.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор

Останнім часом для можливості використання супер-ЕОМ
більшістю науковців застосовується віддалений доступ до них
(розвиток grid-систем). Прикладом реалізації ефективного доступу
по мережі Інтернет до сучасного наукового устаткування може
служити використання сканувальних зондових мікроскопів. Це
дозволяє не лише отримувати й обробляти експериментальні дані,
але і служить прямою можливістю реалізації одного із
найважливіших елементів нанотехнологічної освіти. Значними
перешкодами на шляху мініатюризації є квантові й когерентні
ефекти, сильні електричні поля, які викликають лавинні пробої,
проблема відведення тепла від щільно упакованих структур і вплив
точкових дефектів. 

Важливу роль при отриманні наноматеріалів відіграють методи
їх аналізу. Сучасні методи візуалізації – скануювальна зондова
(СЗМ) та просвічувальна електронна мікроскопія високої
роздільної здатності підвищує інтерес дослідників до наносистем,
наноматеріалів і нанотехнологій. Розробка нових та існуючих
аналітичних методів і методик аналізу наноматеріалів пов’язана з
атестацією та сертифікацією нанопродуктів і їх ліцензуванням.
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Найяскравіше це проявляється при розробці сучасного
програмного забезпечення, без якого неможливе функціонування
жодної аналітичної методики. Використання аналітичних методів
дає змогу отримати поточну експериментальну інформацію, нау ко -
во планувати й реалізовувати подальші експерименти. Над звичай -
но важливою є також розробка методологічних підходів,
пов’язаних із розвитком метрології та стандартизації. До найваж -
ливіших напрямів досліджень у цій галузі відносяться наступні:

– розробка методик візуалізації наносистем і операцій з нано-
об’єктами, створення мікро– і наноелектромеханічних пристроїв;

– розвиток методів діагностики наноматеріалів;
– розробка методик стандартизації наносистем і наноматеріалів;
– дослідження геологічних середовищ і об’єктів, наночастинок

в осадових породах, створення геохімічних бар’єрів для контролю
за станом навколишнього середовища;

– розробка фізико-хімічних методів дослідження, діагностики,
метрології та сертифікації якості наноматеріалів і наносистем;

– розвиток сучасних методів діагностики наноструктур із вико-
ристанням синхротронного випромінювання;

– отримання і застосування наночастинок для діагностики й
візуалізації пухлин та інших патологічних утворень;

– вивчення взаємодії наноматеріалів із біомолекулами та клі-
тинними структурами, впливу на активність ферментів, пероксид-
ного окиснення ліпідів;

– вивчення біодеструкції наноматеріалів у різних середовищах;
– розробка методів відбору проб для ідентифікації та кількісно-

го аналізу наноматеріалів і розробка методів виділення наномате-
ріалів із об’єктів навколишнього середовища, харчових продуктів,
пакувальних матеріалів, парфюмерно-косметичної продукції, біо-
логічних середовищ;

– розвиток фото-, електро-, рентгенолітографічних способів
формування гетероструктур;

– розробка методів СЗМ-літографії із межею роздільної здат-
ності >10 нм.

Останнім часом все більшого значення набувають
інструментальні методи досліджень in situ процесів формування
наноматеріалів, у тому числі спектральні методи аналізу. Тільки
маючи повну інформацію про структуру матеріалу, можна
передбачити його властивості. Тому ці відомості дуже важливі при
створенні нових і використанні вже існуючих матеріалів.
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ 
ЩОДО ГАЗУ БРАУНА: ГІПОТЕЗА «МАГНЕКУЛ»

Слабський О. Я.

ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В. В., професор

Італійський фізик Руджеро Сантіллі (Ruggero Santilli) висунув
гіпотезу, обґрунтовує існування нової горючої форми води у
вигляді «газу ННО», тобто хімічної структури вигляду (Н х Н — О),
де «х» представляє гіпотетичний магнекулярний зв’язок, а «—» —
звичайний ковалентний зв’язок.

У 2006 р. Денні Дж. Кляйн і Р.М. Сантіллі (Флорида, США)
отримали патент «Прилад і метод для конверсії води в нову
газоподібну і горючу форму і горючий газ, що утворюється при
цьому».

До цього в 1998 р. Сантіллі також за результатами дослідів
зробив припущення про існування структури magnecule, отриманої
при обробці води в новому електролізері, в якій атоми / молекули
/ димери скріплюються, виступаючи проти обертання площини
поляризації в магнітному полі орбіт.

Сантіллі намагається показати відмінність механізму
формування газу ННО і звичайного електролізу води або
випаровування рідкої води до газового стану.

Обговорення теорії автора «magnecules» у зв’язку з газом ННО
викликало широкий резонанс у наукових колах з публікацією
відгуків в Міжнародному журналі Водневої енергії в 2007 і 2008 рр..

Одні колеги піддали жорсткій критиці статтю Сантіллі і
назвали його затвердження псевдонауковими, що суперечать
законам термодинаміки (J. М. Саlо). Інші вчені виступили на
підтримку Сантіллі (Martin О. Cloonan, J.V. Kadeisvili).

J. М. Саlо (Університет Брауна, Провіденс, США) вважає, що
автор не надає абсолютно ніякого наукового доказу, яке
підтримувало б існування нової форми речовини, названого «Газ
ННО», і за наведеними даними газоподібний продукт з
електролізера поводиться як суміш водню, кисню і водяної пара.
Сантіллі невірнотлумачить отримані результати.

Martin О. Cloonan (Ірландія) вважає, що дані Сантіллі дійсно
показують аномальна поведінка газу ННО, отриманого з води, і
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забезпечують переконливі докази щодо можливого існування
magnecules. Є цілком достатні експериментальні та теоретичні
підстави для magnecules, включаючи квантову електродинаміку.
Якщо ми не можемо пояснити якісь факти, це не означає, що вони
не існують.

J.V. Kadeisvili (Інститут Фундаментальних досліджень, Палм-
Харбор, Флорида, США) відзначає, що деякі вчені не хочуть
сприймати нові положення і знання, не хочуть змінювати усталені
теорії і старі наукові доктрини. «Газ ННО» миттєво плавить
вольфрамовий брус або цегла, в той час як стехіометрична суміш
Н2 і О2 (2 = 3Н2 і 1 = 3О2) цього не робить.

Сантіллі, представляючи свої експериментальні результати,
закликає до колегіальним зусиллям у розвитку квантової хімії як
очевидною необхідної передумови для наукового та промислового
розвитку в напрямку нових видів палива та екологічно чистої енергії.
Дослідження Сантіллі стимулювали серйозний інтерес з боку
нафтових компаній і промисловців США, Європи та інших країн.

J.V. Kadeisvili вважає, що «аномалія» з такими великими
індустріальними та екологічними значеннями не може бути
відхилена бездоказово, потрібні додаткові експерименти. Нові ідеї
і теорії повинні бути строго перевірені на основі логіки,
об’єктивності і через істинний науковий метод, щоб мати право на
існування.

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ 
КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ NI-WC

Собко О. А.

IІІ курс, група ХТ-20.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент

Досліджено вплив температури бані на шари при фіксованій
густині струму 0,2 А/см2. Змішані напрямки («trends») спостеріга-
ються по відношенню до маси WC в композиті. Маса композицій-
ного WC зростає із зростанням температури до 50 °С і потім знижу-
ється. Металографічні спостереження показують, що однорідний
розподіл WC в композиті досягається для композиційних зразків
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витриманих при 50 °С. Агломерати композиційних WC спостеріга-
ються при вищій температурі. Кількість WC частинок в осаджено-
му шарі зменшується із зростанням температури, подібно до того,
що має місце у випадку Cr-Al2O3 композиційних шарів.
Температура 50 °С була встановлена і для подальших досліджень. 

Було досліджено ефект загрузки термостата (2,5,8 і 10г/л), всі
інші осаджувальні параметри залишилися сталими (густина струму
0,2 А/см2 і температура 50 °С). Процентна маса WC в композиті
знайдена і становить 18,7 при найвищій загрузці термостата 2 г/л і
зростає із зростанням загрузки термостата і сягає максимуму 38,4
для загрузки термостата в 8 г/л. Найвища загрузка термостата при-
водить до зниження маси WC в осадженому композиті. Загрузка
термостата також впливає на ефективність катодного струму.
Ефективність катодного струму знижується із зростанням загрузки
термостата. Було досліджено вплив потоку струму осадження при
50 °С. Маса WC в композиційному шарі зменшується, тоді як потік
струму зростає при постійній загрузці термостата 2 г/л і температурі
50 °С. Для осаду спостерігається злипання для всіх густин струму.
Осад був товстіший в центрі пластинки ніж по кутах, при всіх гус-
тинах струму. Зміни в товщині між центром у кутами були найвищі
при густині струму 0,1 і 0,3 А/см2. Майже однорідна товщина осад-
ження отримана для осадження при густині струму 0,2 А/см2.
Ефективність катодного струму зростає із зростанням густини
струму. Це повинно призвести до зростання кількості нікелю в ком-
позиційному шарі із зростанням густини струму. Мікро струк тур -
ний аналіз виявив більш однорідний розподіл WC частинок при
густині струму 0,2 А/см2, ніж у випадку 2-х інших густин струму.
Металографічні спостереження підтвердили те, що зростання гус-
тини струму зменшує кількість WC частинок в осадженому шарі. 

Ni-WC композиційні шари були електроосаджені з використан-
ням Watts електролізера. Осад був отриманий при температурі осад-
ження 50 °С. Агломерація WC частинок відмічена при 50 °С.
Розподіл карбідів в осадженому шарі був однорідним при викорис-
танні загрузки електролізера 2г/л. Кількість WC частинок в компо-
зиційному шарі зменшується із зростанням густини струму осад-
ження (0,1-0,3 А/см2), в той час, як ефективність катодного струму
зростає. Мікструктурні дослідження виявили, що оптимальні
умови осадження (тобто однорідний розподіл WC і однорідна тов-
щина) спостерігаються для осадження при використанні густини
струму 0,2 А/см2. Потенціодинамічну поляризаційну поведінку Ni-
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WC шарів з різними WC вмістом було порівняно з чистим нікелем у
вільно-провітрюваному 0,1 моль/л розчині сірчаної кислоти.
Активно-пасивна поляризаційна поведінка спостерігається для
всіх зразків. У випадку Ni-WC композитів стабільність пасивної
плівки була достатньою, яка проявляється шляхом позитивного
зсуву в пасиваційному потенціалі, зниженням в пасивній області і
вищій пасивній густині струмів порівняно з чистим нікелем.
Виявлена поведінка була віднесена до присутності WC в осаді.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА КРИТИЧНИХ ЯВИЩ

Стеблянко В. С.

старший викладач кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Проблеми фазових переходів першого та другого роду і тісно
пов’язаних з ними критичних явищ, продовжують залишатись
одними із найбільш важливих, і в той же час, найбільш складних у
сучасній математиці та фізиці конденсованого стану речовини.
Становлення сучасної фізики фазових переходів і критичних явищ
пройшло ряд основних етапів. Були широко розвинені як феноме-
нологічні теорії, до яких, зокрема, належать:

а) теорія Ван-дер-Ваальса для класичної однокомпонентної
рідини;

б) теорія Вейса для феромагнетиків;
в) теорія упорядкування бінарних сплавів Брегга-Вільямса;
г) узагальнююча теорія – теорія «середнього поля» Ландау.
Також слід відзначити модельні теорії, до яких можна віднести:
а) двовимірну та тривимірну модель Ізінга;
б) модель Гейзенберга та інші.
Було також виокремлено теорію масштабної інваріантності або

флуктуаційну теорію фазових переходів другого роду та деякі теоре-
тичні підходи, які використовують у своїй основі ідеї та методи
ренормалізаційної групи та колективних змінних. Основні поло-
ження сучасної теорії фазових переходів другого роду були закладе-
ні Л.Д.Ландау. В його теорії фазовий перехід другого роду пов’язу-
вався зі зміною групи симетрії фізичної системи. Для кількісного
описання степеню порушення симетрії було введено фундамен-
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тальне поняття – параметр порядку. Суть флуктуаційної теорії кри-
тичних явищ, що базується на гіпотезі масштабної інваріантності
полягає в тому, що поблизу критичних точок флуктуації параметра
порядку вони досягають великих значень, а середній розмір флук-
туацій, що описується радіусом кореляції RC єдиний характерний
масштаб у системі), є значно більшим за середній розмір між час-
тинками. [1] Застосування теорії масштабної інваріантності дало
універсальні результати для всіх фазових переходів другого роду в
термінах так званих степеневих законів залежностей термодина-
мічних величин від температури, газу, тиску, густини поблизу кри-
тичних точок. Показники степенів у цих законах називаються кри-
тичними індексами.В експериментах з дослідження гравітаційного
ефекту поблизу критичної точки рівняння в асимптотичній області
набувають вигляду:

а) уздовж кривої співіснування: ; (1)

б) уздовж критичної ізотерми: ; (2)

в) уздовж критичної ізохори: (3); де β0σy – критичні 

індекси, В, D, Г – амплітуди, а z – висота досліджуваного шару
речовини в зразку. Таким чином, на основі експериментальних
даних з висотних і температурних залежностей густини і градієнта
густини в асимтотичному околі критичної точки, де є справедливи-
ми формули (1), (2), (3)можна визначити як значення критичних
індексів β0σy, так і відповідних амплітуд В, D, Г. В прикладній мате-
матиці та теоретичній фізиці існує декілька теоретичних моделей, в
яких для опису кривої співіснування пропонуються певні значення
показників степеня βі (де і = 0, 1, 2, 3, ….). Так, в моделі Купера:

βi = B0, 2B0, 3B0, 4B0, …,  (4)

В моделі Гріна: βi = B0 + [β0δ – 1]; (5) та в моделі Венгера: βi =
β0 1 – B0 + Δ; (6).

У зв’язку з тим, що апріорі невідомо, яка саме область є асим-
птотичною, скільки і яких поправок слід включити в масштабне
рівняння типу (1), а також зважаючи на необхідність точного
визначення критичних параметрів TC, ρC апроксимація експери-
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ментальних даних розширеними масштабними рівняннями являє
собою велику проблему. Також потрібно розглянути сучасні про-
блеми фазових перетворень у багатокомпонентних системах.
Особливості фазових перетворень у багатокомпонентних системах
майже повністю проявляються в двокомпонентних системах, тому
варто розглядати квазікристалічні фазові перетворення в бінарній
суміші на прикладі фазових переходів рідина-пара. Термічне рів-
няння стану бінарної суміші можна записати у вигляді:

f (P, T, V, x) = 0; (7)

Поява концентрації, як четвертої незалежної змінної, усклад-
нює розгляд фізичних властивостей двокомпонентних систем
порівняно з розглядом однокомпонентних, тому це є ще однією
сучасною проблемою критичних явищ.Таким чином застосування
теорії масштабної інваріантності дало універсальні результати для
всіх фазових переходів другого роду в термінах степеневих законів
залежностей термодинамічних величин від сталих параметрів та
дало можливість виокремити показники степенів у цих законах, які
називаються критичними індексами.

Література

1.Шиманський Ю. І. Молекулярна фізика : навчальний посібник /
Ю. І. Шиманський, О. Т. Шиманська. — Київ : КМ Академія, 2007. —
457 с.

НАПРЯМКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОСТАНУ

Цеханович А. Є.

І курс, магістр, група ХТ-20-1м, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор

Предметами перспективних досліджень у розумінні фундамен -
таль них властивостей наностану є такі: 

– фізико-хімічна природа морфологічного різноманіття нано -
об’єктів, у тому числі наночастинок, нанотрубок, нанокластерів,
нанострічок, нановіскерів і тетраподів; 
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– природа функціонального різноманіття властивостей гіб рид -
них матеріалів на основі фулеренів та їх похідних, одно- і багато -
стінних вуглецевих нанотрубок, графену тощо;

– механізми дефектоутворення в об’ємних, планарних та
одновимірних наноматеріалах;

– вплив дефектів у нанокристалічних напівпровідниках на
ефективність перенесення заряду й генерування випромінювання;

– особливості йонного та електронно-йонного транспорту в
наноструктурованих матеріалах;

– крос-кореляції магнітних, електричних і оптичних
властивостей наноматеріалів на основі оксидів, халькогенідів,
пніктогенідів, галогенідів маталів тощо.

– закономірності еволюції електричних, магнітних оптичних і
теплофізичних властивостей нанодисперсних речовин і матеріалів
у процесі їх формування із пароподібних та рідких середовищ,
включаючи надкритичні;

– еволюція структурних і фазових перетворень при переході від
масивних до нанодисперсних зразків матеріалів тотожного
хімічного складу;

– вплив природи основи на формування наноструктур;
– механізми деформації руйнування металевих, керамічних і

полімерних 3D-наноматеріалів, обумовлені особливостями
нанорівня їх структури;

– природа і шляхи підвищення зносостійкості та ударної
в’язкості в наноструктурованих твердих сплавах;

– можливості створення нових наноструктур і наноматеріалів,
що проявляють квантові ефекти за кімнатної температури;

– природа люмінесценції в нанооб’єктах;
– особливості морфології нановключень у композитах, які

можна використовувати для контрольованої зміни властивостей;
– фізико-хімічна природа процесів, що дають змогу досягти

високих значень міцності й пластичності в нанокомпозитах;
– роль наноструктуризації металів і сплавів у запобіганні

корозії, механізми антикорозійної дії покривів;
– механізми виникнення унікальної каталітичної активності

нанодисперсних систем;
– специфіка поведінки наноструктурованих діелектриків.
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ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВІТКУ 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Ціпцюра Р. Ю. 

ІІ курс, група ХТ-19-1м, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 

Забезпечення якості вищої освіти стало основним у порядку
денному в багатьох країнах. Серед головних критеріїв, наприклад,
при підготовці магістра необхідно виділити дві основні групи: уні-
версальні та професійні компетенції. Аналіз більшості міжнарод-
них програм і документів дозволяє визначити слідуюче: 

до універсальних компетенцій магістра віднесено:
– розуміння необхідності самостійного навчання та підвищен-

ня кваліфікації протягом всього періоду професійної діяльності;
– виявлення здатності ефективно працювати самостійно в

якості члена команди за міждисциплінарною тематикою, консуль-
тувати з питань проектування наукових досліджень;

– вміння знаходити зарубіжних і вітчизняних партнерів, воло-
діння іноземною мовою, яка дозволяє працювати із закордонними
колегами;

– розуміння кодексу професійної етики, норм науково-дослід-
ної діяльності, відповідальності за професійну діяльність та її вплив
на навколишнє середовище;

професійні компетенції магістра включають:
– здатність проявляти глибокі природничі, математичні профе-

сійні знання в проведенні наукових досліджень в перспективних
галузях професійної діяльності;

– участь у фундаментальних дослідженнях і проектах, а також у
модернізації сучасних і створенні нових методів вивчення в профе-
сійній галузі;

– здатність до обробки, аналізу і узагальнення науково-техніч-
ної інформації, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в
професійній діяльності та вміння застосовувати отримані знання
для вирішення завдань в нестандартних ситуаціях, використову-
вання творчого підходу при розробці нових оригінальних ідей і
методів дослідження й здійснення презентацій за результатами
наукових досліджень;
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– визначати, систематизувати і отримувати необхідні дані у сфе -
рі професійної діяльності з використанням сучасних інформацій;

– виявляти здатність до планування і проведення аналітичних
імітаційних досліджень з професійної діяльності із застосуванням
сучасних досягнень науки і техніки, передового вітчизняного та
зарубіжного досвіду в галузі наукових досліджень, вміти критично
оцінювати отримані теоретичні і експериментальні дані і робити
висновки, знати правові основи в галузі інтелектуальної власності;

– вміти інтегрувати знання в різних і суміжних галузях наукових
досліджень і вирішувати завдання, які вимагають абстрактного і
креативного мислення та оригінальності в розробці концептуаль-
них аспектів проектів наукових досліджень.

Слід зазначити, що система перевірки компетенцій у світовій
практиці знаходиться на стадії розробки. Проблема управління
якістю освіти завжди була і залишається актуальною як для нашого
суспільства в цілому, так і для наукової світової громадськості.
Керівники провідних вищих навчальних закладів України постійно
ведуть пошук шляхів її вирішення. 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА 
У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Чабанець Т. М. 

ІІ курс, група ХТ-19-1м, 
спеціальність «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 

Згідно літературних даних технологічна освіта розглядається як
освіта, спрямовану на формування і розвиток технологічної, екологіч-
ної та економічної культури особистості студентів через розвиток
творчого технологічного мислення, комплексу технологічних здібнос-
тей, якостей особистості: соціальний адаптивності, конкурентоспро-
можності, готовності до професійної діяльності — як результат сфор-
мованих знань основ сучасних технологій перетворення матеріальних,
енергетичних та інформаційних середовищ, знань основ застосування
сучасних технологій у виробництві, економіці, сфері послуг і побуту.

Завданнями технологічної освіти є не лише формування ком-
плексу технологічних знань і вмінь, але й формування та розвиток
у студентів інтегрованих якостей особистості, таких як готовність
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до професійної діяльності, креативність, мобільність, відповідаль-
ність, конкурентоспроможність. Цей складний комплексний підхід
до освітнього процесу включає в себе перехід від інформативних до
активних методів навчання з включенням у діяльність навчальних
елементів проблемності, наукового пошуку, різноманітних форм
самостійної роботи, тобто перехід від здатності запам’ятовування і
відтворення інформації до школи розуміння і мислення. Для цього
акцент повинен бути перенесений з навчальної діяльності виклада-
ча на пізнавальну функцію студента. Саме тому вища освіта повин-
на формувати розуміння необхідності постійного оновлення знань,
яка включає пошук і відбір інформації, вміння аналізувати, висува-
ти і оцінювати гіпотези. 

Вимога до сучасної освіти – виховати людину, яка здатна при-
ймати рішення, виконувати власні проекти. Ті, хто не відповідає
цим вимогам, не зможуть досягти успіху.

Аналіз бази даних вакансій Міжнародного кадрового порталу
HeadHunter (Україна) в листопаді 2014 року, свідчить про те, що
рівень конкуренції на одне робоче місце серед українських студентів-
випускників восени склав 11 осіб на місце. Знайти роботу початківцю
так само важко, як і директору з великим зарплатним очікуванням.
Причому, найбільш високий процент (39%) працевлаштування після
проходження стажування (практики) на підприємстві. Швидше зна-
ходять роботу ті фахівці, які вже мають певний досвід роботи.

В зв’язку з цим вкрай необхідно, щоб сучасні освітні технології
вищої, у тому числі, технічної професійної освіти базувалися на сис-
темах безперервної і випереджаючої освіти, а також дистанційного
навчання. Майбутнє цих системних процесів не викликає сумніву.

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА РОЗРОБКА МЕТОДИКИ
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ

Ширай Ж. В.

IV курс, група ХТ-19.3-1, 
спеціальність «Хімічні технології та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент

В композиційних гальванічних покриттях (КГП) властивості
металічних матеріалів модифікуються за рахунок додавання різних
типів матеріалів (наприклад, керамічних). Електроосадження КГП,
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засноване на включенні твердих частинок у металічну матрицю, є
важливим для вирішення певних інженерних рішень. Другою фазою
можуть виступати тверді оксиди (Al2O3, TiO2, SiO2), карбідні частин-
ки (SiC, WC), природні та синтетичні алмази, тверді змазки (PTFE,
графіт, MoS2) і навіть рідинновмісні мікрокапсули. Добре відомим є
застосування співосадження для покращення корозійної стійкості
покриттів у виробництві мікропористих хромових шарів шляхом
співосадження неелектропровідних частинок на Ni основу. В атмос-
фері збагаченій киснем Ni-Al2O3 композиційні покриття характери-
зуються кращою стійкістю до окиснення, ніж власне Ni.
Покращення зносостійкості також відмічалось для електроосодже-
них Ni-SiC композицій. Успішно реалізовано співосадження твер-
дих частинок (таких як Al2O3, TiO2, SiC, WC, Cr3C2, TiC, алмази і ін.)
з такими металами як Ni, Cr, Co, Re і ін. Високодисперсні оксидні
частинки SiO2 і Al2O3 можуть співосаджені з Ni із вмістом в покрит-
ті до 1мас% SiO2 і 4 мас% Al2O3 відповідно. Нещодавно реалізовано
співосадження Ni-С нанотрубчастих композицій з нікелем.

В даному дослідженні WC був вибраний як тверда фаза для елек-
троосадження Ni завдяки своїм трібологічним властивостям. Метою
дослідження було підібрати умови електроосадження Ni-WC КГП
на сталеві матеріали та вивчити їх електрохімічну поведінку.

Середній розмір WC частинок для співосадження із нікелем
становив 5μm і визначався Fritsch аналізатором. Стальна пластинка
(1,5 см ґ 1,5 см) використовувалась як основа для електроосаджен-
ня, нікелевий електрод – в якості анода. Електроосадження здійс-
нювали із електроліту наступного складу, г/л: NiSO4*6H2O (250),
NiCl2*6H2O (35) і H3BO3 (40) при рH розчину 4,2–4.3 та температу-
рі 50 °С. Густина струму змінювалась між 0,1 і 0,4 А/см2. Порошок
WC додавали в електроліт із розрахунку 2,5 г/л. Підготовка до елек-
троосадження включала в себе змішування WC з електролітом для
достатнього змочення часток і їх рівномірного розподілу в електро-
літі магнітною мішалкою. Електроосадження проводилось на вер-
тикальних електродах. Розчини покриття підтримувалися ламінар-
ним потоком (300 rev/min), використовуючи магнітну мішалку. Час
покриття становив 15 хв. В кінці експерименту маса залишку WC в
розчині електроліту визначалася шляхом ретельного вакуумного
відфільтровування WC-частинок. Різниця між кінцевою і початко-
вою масою WC в розчині давала змогу виявити масу WC в шарі.
Маса нікелю осадженого в композиційному шарі визначалася із
загального масового приросту на катоді.
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Мікроструктури поперечного розрізу шару досліджувалися з
використання оптичного мікроскопа і були проскановані елек-
тронним мікроскопом. Електрохімічні поляризаційні дослідження
проводилися використовуючи потенціостат. Досліди проводилися
у вільно-вентильованому 0,1 моль/л розчині сірчаної кислоти при
кімнатній температурі (близько 25 °С). Поверхні всіх покритих
зразків були відполіровані 4/0 наждачним папером, очищені і зне-
жирені перед тим, як вони були зафіксовані в плоскій поляризацій-
ній камері, плоский зразок тримався так, щоб електроліту було під-
дано 1 см2 поверхні зразка. Рекомендованим електродом був
Ag/AgCl (+197 mV vs SHE), в той же час Pt виступає в якості проти-
лежного електрода. Потенціодинамічні поляризаційні експери-
менти починаються відразу ж після занурення зразка. Всі поляри-
заційні експерименти проводилися в scan області 1 mV/s.

14.3. Інноваційні технології розвитку
автотранспортної галузі України

МОДЕЛЮВАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ 
І НАНОТЕХНОЛОГІЙ – ДОСТОВІРНИЙ ПРОГНОЗ 

ЇХ ОЧІКУВАНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Зіневич В. А.

ІІІ курс, група АТ-20.3-1, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

Моделювання – важлива складова досліджень в галузі
наносистем, наноматеріалів і нанотехнологій. Результати його
здійснення можуть бути: 1) підтвердження або спростування
отриманих експериментальних даних; 2) отримання унікальних
перспективних прогнозів; 3) істотне скорочення та спрощення
розробки і впровадження нових наноматеріалів. Для моделювання
об’єктів і процесів нанотехнологій необхідні фундаментальні
знання, в тому числі надійні бази даних довідкових величин,
концептуальні теорії будови й поведінки складних систем,
розробка перспективних програмних кодів для реалізації
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паралельних обчислень. Процес моделювання наноматеріалів
(НМ) і нанотехнологій (НТ) є комплексним і багатомасштабним,
об’єднує різні за своєю суттю алгоритми поведінки системи від
нано– і мезо– до макрорівня. Саме таке моделювання може дати
достовірний прогноз очікуваних функціональних характеристик
наносистеми в цілому. Звичайно, моделювання НМ і НТ можливо
при використанні лише потужних обчислювальних комплексів,
зокрема супер-ЕОМ із алгоритмами паралельних обчислень. 

До найважливіших напрямів моделювання наноматеріалів і
процесів їх формування можна віднести наступні:

-моделювання процесів формування різних типів наноструктур
і наноматеріалів у квазірівноважних і нерівноважних умовах;

– дизайн і математичне моделювання наноструктурованих
конструкційних матеріалів із рекордними механічними
параметрами, зокрема з використанням суперкомп’ютерів;

– моделювання процесів самовідновлення металевих, кера міч -
них і полімерних матеріалів, здійснюваного шляхом їх нанострук -
ту ризації;

– моделювання ab initio процесів деформації та руйнування
конструкційних наноструктурованих полімерних матеріалів,
металів і сплавів;

– комп’ютерне моделювання процесів спінодального розпаду 
в металевих, керамічних і полімерних системах;

– моделювання процесів формування дислокаційних структур 
в НМ;

– математичне моделювання процесів самоорганізації 
в наносистемах і НМ;

– математичне моделювання транспортних явищ в нано -
структурованих матеріалах;

– розвиток методів фізичного моделювання для виявлення
можливостей створення принципово нових наноматеріалів;

– молекулярне моделювання наносистем на основі
емпіричних, напівемпіричних, ab initio методів і теорій функціо -
налу щільності;

– моделювання процесів формування нанокластерів у
аморфних і склоподібних системах;

– комп’ютерне моделювання еволюції фрактальних
наноструктур в золь-гель-процесах;

– моделювання процесів формування вуглецевих наночастинок
і нанотрубок;
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– розвиток методів комбінаторної хімії при розробці нових НМ;
– моделювання діаграм фазового стану нанодисперсних

речовин;
– моделювання соціальних наслідків і екологічних ризиків від

упровадження нанотехнологій;
– розвиток grid-технологій в наноіндустрії;
– моделювання елементарних операцій із квантовими бітами

(кубітами);
– математичне моделювання функціональних властивостей

наноматеріалів;
– молекулярне моделювання білків, біомолекул і наномате -

ріалів, комп’ютерне моделювання взаємодії наноматеріалів із клі -
тинною мембраною, клітинними компартаментами, біомо -
лекулами і білками.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО
ДИЗАЙНУ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Маслун О. М.

ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач

Сучасні темпи розвитку автомобільної галузі, сприяють
створенню нових і досконалих машин, але при цьому, на етапах
конструювання та подальшого випробування моделей можуть
виникати збої в системі «людина-машина», тобто перед конструк -
торами постає проблема вдосконалення та покращення технічних
параметрів машини: підвищення потужності двигуна, збільшення
органів безпеки керування, враховувати попит на конкретні моделі
машин тощо. Активне вдосконалення машин – це процес
врахування інтересів водіїв, які на ній працюють та з можливістю
зменшення ремонтних робіт машини, і цю роль необхідно відвести
дизайну машини як окремому напрямку.

Промисловий дизайн – це професійна послуга створення,
розробки та надання специфікацій для удосконалення придатності,
зовнішнього вигляду, економічної доцільності як для користувача,
так і виробника машини. 
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Промисловий дизайн пов’язаний з інженерним проектуван -
ням, але на певних етапах, ці поняття можуть змінюватись,
головним чином, на функціональності та корисності створеної
моделі машини, тоді як промисловий дизайн, передбачає
естетичні, інтерфейсні властивості. Головний зв’язок між цими
поняттями – ергономіка.

Промислові дизайнери, переважно, не розробляють двигуни ,
електричні схеми або зубчасті передачі, які приводять машини до
руху, але вони можуть вплинути на технічні аспекти, за допомогою
дизайну зручності, простоти використання та форми стосунків.

Отже, для покращення використання машин, які не будуть
шкодити оточуючому середовищу, слід впроваджувати екотехно логії,
що призведе до зменшення споживання енергії через підвищення
паливної ефективності, але й дизайну та матеріалів кузова, всіх
агрегатів машини. Промисловий дизайн – це шлях до зниження
забруднення повітря, зниження рівня викидів CO2, зниження
споживання енергії, інновації для майбутнього зростання.

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Музика Є. В.

ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т.В., старший викладач

Автомобільним транспортом здійснюються перевезення, які
класифікуються за: належністю транспорту (транспорт загального
користування, відомчий транспорт, власний транспорт під -
приємницьких організацій та формувань); відстанню переве зень
(приміські, міжміські, міжнародні); способами організації і
виконання перевезень (централізовані, децентралізовані, прямі,
змішані, комбіновані, контейнерні, пакетні); тривалістю
перевезення (постійні, сезонні, тимчасові); видами вантажів (за
видами продукції або видами тари); розмірами парти вантажів
(масові, партійні, дрібно-партійні).

Основними етапами технологічного процесу перевезення
вантажів автомобільним транспортом є: 
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– приймання вантажу до перевезення; маркування і пломбу -
ван ня вантажу; завантаження автомобіля; оформлення
документації;

– здійснення процесу перевезення і доставки вантажу одер -
жува чеві; розвантаження автомобіля; приймання вантажу одер жу -
вачем; проведення розрахунків за перевезення вантажу.

Отже, для забезпечення збереження вантажу та раціонального
використання вантажопідйомності транспортного засобу і об’єму
його кузова вантажовідправник зобов’язаний до прибуття
автомобіля під завантаження підготувати вантаж до перевезення.
З цією метою вантажі укладаються в справну транспортну тару,
визначену стандартами, технічними умовами, договором тощо, а на
кожне вантажне місце наноситься маркування. 

СУЧАСНИЙ ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Павлусь Д. В.

I курс, група АТ-20-1, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач 

Актуальність теми: на сьогоднішній день існує проблема з
кількістю людей з особливими потребами в Україні, що є
актуальною через вік, травми, роджені дефекти та зайву вагу.

Мета: в рамках виконання програми державного бюджету
КПКВ 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної
реабілітації інвалідів» за напрямком «Забезпечення інвалідів та
інвалідів-чорнобильців автомобілями» автомобілі закуповуються
Міністерством соціальної політики України та розподіляються по
регіонах. Метою дослідження є аналіз реалізації даного порядку в
реальності.

Основний матеріал: розподіл автомобілів в областях України
здійснюється відповідно до Порядку забезпечення інвалідів
автомобілями, затвердженого постановою КМУ від 19.07.2006 року
№ 999.

На сьогоднішній день на обліку для забезпечення автомобілями
перебуває 4 388 осіб з інвалідністю з яких:
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– на першочерговому обліку – 82 особи з інвалідністю
внаслідок війни, з числа учасників бойових дій в період Великої
Вітчизняної війни та війни з Японією;

– на позачерговому обліку – 487 осіб з інвалідністю внаслідок
війни, прирівняні до осіб з інвалідністю внаслідок війни, особи з
інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ групи, сім’ї з двома
особами з інвалідністю;

– в порядку загальної черги — 3349 осіб з інвалідністю з
дитинства, загального захворювання, дітей-інвалідів до 18 років,
інвалідів ЧАЕС ІІ та ІІІ групи, а також особи з числа
військовослужбовців, які стали інвалідами під час проходження
військової служби, інваліди трудового каліцтва невиробничого
характеру .

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» до
автомобілів, які можливо визнати гуманітарною допомогою,
відносяться легкові, які на момент ввезення на митну територію
України були виготовлені не більше як вісім років тому.

Автомобілі визнаються гуманітарною допомогою шляхом
прийняття рішення робочою групою з питань гуманітарної
допомоги при облдержадміністрації, яке оформляється
розпорядженням голови облдержадміністрації. Після опубліку -
вання розпорядження, та розмитнення автомобіля, визнаного
гуманітарною допомогою, Департамент має право на оформлення
документів на видачу такого автомобіля безпосередньо особі з
інвалідністю.

Висновок: отже, після проведення дослідження було
підтверджено, що розподіл автомобілів, насправді, здійснюється
відповідно до пункту 6 Порядку забезпечення осіб з інвалідністю
автомобілями, який затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 19 липня 2006 року № 999 особа з інвалідністю отримує
автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування,
передачі ( в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після
закінчення зазначеного строку особа з інвалідністю може
переоформити його собі у власність.
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ФУНКЦОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 
АВТОМОБІЛЬНОГО КАТАЛІТИЧНОГО ПРИСТРОЮ

Петренко Т. В.

старший викладач, кафедра автомобільного транспорту
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

З метою захисту навколишнього середовища та дотримання
вимог Европейского Союзу щодо дотримання ISO ( використання
Евро– 5 та Евро-6), на сучасних автомобілях у системі вихлопу
передбачена установка каталізатора. 

Каталізатор є речовиною, яка прискорює процеси хімічних
реакцій під час згоряння палива у двигуні. Для створення каталі за торів
використовують: золото, мідь, нікель, паладій, родій та пала дій.
Основою принципу роботи автомобільного каталітичного пристрою є
здатність каналізування матеріалів до прискорених хімічних реакцій. 

Автомобільний каталізатор встановлюють на трубі вихлопу
після випускного колектора, іноді на самому колекторі. Це
пов’язано з робочими температурними параметрами пристрою,
який працює при 300°С. При цьому, слід зважати на недолік місця
розташування біля колектора, оскільки зменшується термін служби
каталізатора, через високі температури. 

У процесі роботи двигуна, відбувається горіння палива в
циліндрах, таким чином утворюючи вихлопні гази, які є
шкідливими та токсичними. При цьому створюється небезпека для
організму людини та природи в цілому. До основних шкідливих
компонентів відносяться:

– вуглеводень (головна складова вихлопу);
– оксид азоту (додатковий компонент вихлопних газів);
– окис вуглецю (отруйні гази, які не мають запаху та кольору).
Для сучасних автомобілів, каталізатор – пристрій трьох компо -

нентного типу. Він забезпечується перетворювачами в кількості трьох
штук, кожен з яких знижує викид в навколишнє середовище певної
хімічної сполуки. Автомобільний каталізатор представляє собою
металеву трубку, яку виготовляють з нержавіючої сталі, всередині якої
розміщений ряд сот або керамічних намистин. Стільники каталізатора
виготовлені з металу або керамічного матеріалу.

Залежно від конструкції і застосовуваних матеріалів
каталізатори мають свої характерні пошкодження і впливають на
поломку причини. 
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Керамічного типу: пошкодження від ударних навантажень, від
впливу води, яка потрапляє на гаряче пристрій, пошкодження від
вибуху в каталізаторі, як правило, відбувається через несправну
систему запалювання – пізніше займання.

Інші типи пристроїв: паливо низької якості, надмірний знос
поршневих кілець, можливість потрапляння в вихлопну систему
різних хімічних рідин,

неякісне утворення суміші палива з повітрям, перегрів пристрої
каталізатора.

Отже, автомобільний каталізатор, має особливе значення, як
для повноцінної роботи автомобіля, так і для навколишнього
середовища. Тому необхідно стежити за його станом і проводити
своєчасну заміну в разі поломки цієї деталі.

СУЧАСНИЙ ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ 
ВІД ЗЛОЧИНЦІВ

Петренко Т. В.

старший викладач, кафедра автомобільного транспорту
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

При покупці автомобіля треба визначити основні правила
безпеки його зберігання, починаючи від його реєстрації до збе -
рігання. Для захисту автомобіля, було сконструйоване електрон ний
пристрій, який запобігає несанкціонованому користуванню
транспортним засобом. Цей пристрій має назву іммобілайзер,
принцип роботи полягає в розмиканні електричного ланцюга та
унеможливлює запуск двигуна злочинцями. Це відбувається, якщо
пристроєм не вдається розпізнати унікальний керуючий ключ. У
цьому випадку електроніка перекриває подачу палива, відключає
живлення електронного блоку управління двигуном, розриває
ланцюг іскроутворення, блокує електронне управління АКПП. 

За схемою включення прилади діляться на два типи: 
1. Іммобілайзер відразу блокує роботу двигуна й не дає завести

його; без спеціального ключа машина глохне через певний
проміжок часу після вмикання запалення. 

2. Іммобілайзер здатний перешкодити грабунку і подальшому
руху автомобля після того, як зловмисник від’їде з місця злочину в
людне місце. 
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Іммобілайзер у сучасних автомобілях управляються через CAN-
шину, не розриває ланцюги, а створює перешкоди. Це заважає
проходженню керуючих сигналів бортового комп’ютера.
Іммобілайзер, відправляє перешкоди CAN-шину, складніше
виявити. При цьому контактні пристрої, що розривають
електроланцюг, продовжують виконувати свої функції навіть після
відключення або дозволу: машина заводиться тільки справним
іммобілайзером. 

Великої популярності, в розробці нових автомобілів, набули
іммобілайзери зі зчитувачем відбитка пальця. Досить прикласти
палець до зчитувач, щоб автомобіль «дізнався» господаря і завів
двигун.

Отже, для покращення збереженості автомобіля, слід ретельно
вивчати сучасні способи блокування систем живлення та подачі
палива в двигун. Не відкладати покупку пристроїв блокування
ключа запалювання, а саме іммобілайзера, оскільки сучасний
автомобіль, має багато електронних пристроїв, що можуть легко
відкрити злочинці.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Тропіна А. О.

старший викладач кафедри автомобільного транспорту
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Актуальність теми: розвиток суспільства характеризується дина-
мічними змінами у всіх сферах діяльності, зокрема й в автомобіль-
ній галузі. Особливого значення набуває проблема формування
професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільної
галузі, що зумовлює необхідність запровадження змін у професій-
ній освіті. Перед закладами освіти постає завдання підготовки
фахівця, спроможного задовольняти запити нинішнього цифрово-
го суспільства.

Мета: визначити основні характеристики, притаманні сучасній
моделі формування професійної компетентності майбутніх фахів-
ців автотранспортного профілю.

Основний матеріал: підвищення попиту на фахівців автотранс-
портного профілю інтенсивно прогресує, і відповідно, запити
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ринку праці стають визначальним орієнтиром для вдосконалення
системи підготовки дипломованих фахівців, а відтак задають
основні вимоги щодо їхніх знань, умінь та навичок. Це продикто-
вано тим, що постійне удосконалення конструкції автомобілів з
метою економії палива, підвищення потужності, покращення еко-
логічних показників та рівня комфорту експлуатації транспортних
засобів вимагає якісної підготовки майбутніх фахівців автотранс-
портного профілю, зміни номенклатури професій, неперервного
підвищення кваліфікації і професійного розвитку працівників в
сфері високоякісного обслуговування та ремонту.

Результат вдосконалення освіти майбутніх фахівців автомобіль-
ної галузі призведе до розвитку економіки в даній сфері на рівні
сучасних вимог та держави в цілому. Основними факторами, що
впливають на специфіку вимог роботодавців, є рівень розвитку
науково-технічного прогресу в автомобільній галузі, а також струк-
тура економіки даної галузі.

Фахівці автотранспортного профілю повинні вміти працювати
на сучасному технологічному та діагностичному обладнанні, вико-
ристовувати пристосування та інструменти для виконання висо-
коякісного обслуговування та ремонту автомобілів. Досить ефек-
тивним методом навчання є взаємодія закладів професійної освіти
і автомобільних підприємств, проте, на жаль, в Україні на сьогодні
партнерство між закладами освіти та представниками бізнесу пере-
буває на досить низькому рівні.

Основними цілями формування професійної компетентності
майбутніх фахівців автотранспортного профілю можна назвати
наступні: цільова мотивація використання інформаційних техно-
логій у процесі розвитку особистості майбутніх фахівців автотранс-
портної галузі; реалізація компетентнісного підходу у формуванні
готовності майбутніх фахівців автотранспортного профілю до про-
фесійної діяльності; підготовка викладачів до формування профе-
сійної компетентності майбутніх фахівців автотранспортного про-
філю засобами інформаційних технологій.

Процес формування готовності майбутніх фахівців автотранс-
портного профілю засобами інформаційних технологій повинен
бути професійно орієнтованим. Важливо посилювати міжнародну
співпрацю автотранспортного освітнього простору з метою підго-
товки фахівців із компетенціями міжнародного рівня.

Висновок: таким чином, інтенсивність освітнього процесу й
активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти в сфері авто-
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мобільної галузі потребують інших навчальних форм, що дадуть
змогу у стислий термін опанувати значним обсягом навчального
матеріалу. Така потреба зумовлена інноваційними вимогами робо-
тодавців до змісту і якості підготовки фахівців у галузі автомобіль-
ного транспорту.

ГАЗ БРАУНА – ПАЛИВО З ВОДИ

Фафінгут М. П.

ІІІ курс, група АТ-20.3-1, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

Зростаючі ціни на нафту і занепокоєння про довкілля
змушують дослідників, автовиробників і автолюбителів вивчати,
розробляти і впроваджувати все нові і нові види палива і двигунів.
Згідно з наявною інформацією існує ряд систем, які вико рис то -
вують воду, перетворюючи її в альтернативне паливо. В одній з
таких систем спосіб виділення газу ґрунтується на явищі
електролізу води (2Н2О ® 2Н2 + О2).

Юллом Брауном (Yull Brown), болгарським фізиком, що
емігрував до Австралії, було оголошено, що газ, який отримується
в апараті електролізу води, тобто фактично суміш кисню і водню,
здатна горіти як паливо, очищати радіоактивні відходи,
розслабляти м’язи і стимулювати пророщування насіння.

Професор Юлл Браун – творець генератора, який виробляє
«паливо з води» — Газ Брауна, званий також гримучий газ, водяний
газ, оксигідроген, гідроген, дигідроксид, Клейн газ, коричневий
газ, магнегаз, кисневий водень тощо.

Газ Брауна – це дві частини газоподібного водню і одна частина
кисню в певному обсязі. Ті ж елементи і в однакових пропорціях
присутні також у водяній парі, звичайні кисень і водень,
реалізовані в торговельній мережі або отримані звичайними
електролізерами, поставляються у вигляді О2 і Н2, тобто молекули
обох газів мають по два атома. Це стійкий стан цих газів.

Газ Брауна відрізняється тим, що він існує не в молекулярній
формі кисню і водню, а тут водень і кисень знаходяться в
одноатомними стані (формула – ННО). У цьому випадку при
згорянні водню (реакція з киснем) енергії буде повернуто більше,
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ніж витрачається при розкладанні води. Газ Брауна горючий, має
велику енергоємність, ніж бензин або дизель, і горить значно
швидше. За рахунок інтенсифікації горіння досягається приріст
потужності двигуна. Одноатомний водень є понад каталізатором
для різних видів палива на основі вуглеводнів.

Двигуни внутрішнього згоряння при паливі, збагаченому
«кисневим воднем», працюють стабільно, з використанням
меншої кількості основного палива і в той же час зменшують
забруднення повітря шкідливими викидами.

Основні принципи нової технології: чисте повітря, чиста вода,
екологічно чиста енергія. Серйозний інтерес до Газу Брауна
проявляється з боку нафтових компаній і промисловців США,
Європи та інших країн.

Факт освіти Газа Брауна, його теоретичні основи та властивості
викликають наукові суперечки — як жорстку критику, так і
підтримку з боку дослідників. З’являються результати нових
експериментів даного напрямку, які в чомусь доповнюють, в
чомусь суперечать початковим положенням. Досі не сформований
єдиний підхід до явища – «Газ Брауна».

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ 
ЩОДО ГАЗУ БРАУНА: ЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА ВОДИ

Ходарченко В. П.

ІІІ курс, група ЗХТ-18.1, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

З’явилася інформація про додаткові дослідженнях і нових
поглядах щодо Газу Брауна. В біполярному електролізері крім
кисневого та водневого газу на пластинах (+ і — відповідно)
спостерігали формування газу у вигляді прямої лінії бульбашок
безпосередньо в рідині посередині між пластинами, який
представляється як унікальний компонент Газу Брауна.

Нова теорія полягає в тому, що Газ Брауна містить 6 складових
частин (газових форм): Н2, О2, Н2О (як водяна пара), Н2О (як
«електрично розширена вода», ЕхW), Н і О. Компонент ЕхW —
вода, яка поглинула достатньо фактичної енергії електричного
поля, щоб сформувати газ, або «розширилася до газоподібної
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форми», при цьому не будучи парою. Одним словом, ЕхW — вода в
високоенергетичної газоподібної формі («електричний» газ), але
не водяний пар. Створюється безпосередньо в рідині електроліту,
що не на електродних пластинах електролізера.

Для створення ЕхW важлива частотна настройка в електро лі -
тич ній комірці. В одному з експериментів були отримані вже дві
лінії бульбашок, які поділяють осередок на три частини. При будь-
якій схемі електролізера і наборі експлуатаційних режимів буде
частота, яка є найбільш ефективною.

Ця форма газоподібної води є горючою і стійкою, тому що
залишається в газоподібному стані зі змінами температури на
відміну від водяної пари, що при охолодженні повертається до
рідкій формі (конденсується). кщо раніше припускали, що Газ
Брауна — одноатомний водень і кисень, то тепер висловлюються,
що Газ Брауна «занадто важкий, щоб бути одноатомним або
двоатомним» внаслідок додаткового компонента — унікально
«розширеної» води. Вважають, що саме компонент ЕхW визначає
високоенергетичні властивості та особливості Газа Брауна. Ця
енергія — як форма електрики.

Володіючи 1/10 Британської теплової одиниці (БТЕ) енергії
ацетилену, Газ Брауна нагріває вольфрамовий стрижень швидше,
ніж ацетилен. Будучи «прохолодним», полум’я Газа Брауна в той же
час має високоенергетичний ефект. Газ Брауна, мабуть, являє
собою «електричне», але не «теплове» полум’я.

При звичайному електролізі для даної кількості електрики
отримали б близько 1860 літрів 2Н2 : O2 на літр води. Це була б
100% ефективність по Фарадею. З електролізерами Газа Брауна
можна досягти більш високого обсягу газу, бо компонент ЕхW
Браун-газу — це не Н2 або O2, це «додатково вироблений» газ,
сформований незалежно від електродів, і який не включений в
обчислення Фарадея.

При загорянні отриманих 1860 літрів Газу Брауна іскрою в гер-
метичному посудині під тиском, за певних умов через створення
вакууму, 1 літр води утворюється знову. Вважають, що цей факт
пов’язаний з поглинутим електрикою і заснований на так званому
явищі — імплозія, тобто «Внутрішній вибух», який відрізняється
від поняття «вибух». Вода імплодує (implodes) до своєї первісної
рідкої форми без попереднього нагрівання і розширення. У цьому
стані при згорянні водню (реакція з киснем) енергії буде поверну-
то в 3,8 рази більше. Газ Брауна, отриманий більшістю електролізе-
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рів, містить досить двоатомного водню і кисню, щоб бути спочат-
ку вибуховою, однак цей вибух не такої сили, як вибух чистого
«двоатомного» 2Н2 : O2 . Пояснюється тим, що компонент ЕхW —
«нерухома» стабільна вода, атомні зв’язку в якій не розірвані і не
відбулося розкладання на водень і кисень, тому і горіння ЕхW в
імплозії відбувається без попереднього вибуху, подібного як при
займанні водню.

Газ Брауна нагріває матеріали зовсім іншим способом, ніж
БТЕ — вводить електроенергію безпосередньо в атомарному
структуру, так що атом стає збудженою. Подальша поведінка атома
залежить від того, як він реагує на електрику. Матеріали, які є ізо-
ляторами, нагріваються напрочуд швидко, матеріали, які є провід-
никами, не нагріваються до дуже високої температури.

ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗУ БРАУНА 

Черниш А. В.

ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

Особливості Газу Брауна привертають увагу різних дослідниць-
ких центрів, компаній, вчених і автолюбителів, тривають експери-
менти з отримання та застосуванню Газу Брауна/ННО, створенню
нових генераторів Газа Брауна.

Роботи даного напрямку проводилися в дослідницькому цент-
рі Lewis (НАСА, США), дослідному центрі Eagle (Джордж Віземен,
Канада). Компанія Teslalein в Нідерландах працювала над дослід-
женням Газа Брауна головним чином в медичних цілях. Кілька
європейських університетів (включаючи Кембридж) досліджують
унікальні властивості полум’я Газа Брауна. 

Компанія B.Е.S.Т. Корея разом з B.Е.S.Т. Norinco, розташова-
ним в Bautou, Китай, є однією з найбільших у світі фірм — вироб-
ників нових газогенераторів Брауна. Siam Waterflame LTD (Спо лу -
чене Королівство) стала володарем своїх генераторів газу Брауна
СЕ, схвалених офіційно. Великі транснаціональні корпорації, як
Самсунг, починають використовувати Газ Брауна внаслідок його
унікальних властивостей.
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З 2010 р. воднево-киснева технологія стає популярною в Азії.
Потреба в нешкідливою для навколишнього середовища технології,
що поєднується з економічною вигодою, привертає увагу до тех -
нології Газу Брауна / ННО. Підвищилася ефективність генераторів.

Основний напрямок застосування в даний час — в системах еко-
номії палива, що використовують водневий генератор, що включає
комплект генератора Газа Брауна з регулюючими пристроями.
Застосовуються генератори Газа Брауна в різних модифікаціях і різ-
них виробників. Найпоширеніші системи економії палива, що
використовують генератор Газу Брауна (водневий генератор): «Super
Aqua Саr» (ліцензія, Україна), «Еurо 8» (Росія), «SЕР» (Росія,
Україна), WES («Genepax», Японія), «Honda FСХ Clarity» («Honda
America», США), «Hydrorunner» («Ronn Моtоr Company», США). 

В цілому накопичений експериментальний і практичний мате-
ріал свідчить про можливість використання Газу Брауна в наступ-
них напрямках:

– як каталізатор горіння;
– як пальне в освітлювальних приладах;
– як спосіб лікування;
– для нейтралізації радіоактивних відходів;
– для підвищення вилучення металів з руд;
– для поліпшення росту рослин та інших.
Особливу увагу привертає використання газу Брауна в палив-

ній сфері.

ЗАМКИ ДІАГНОСТИЧНОГО РОЗ’ЄМУ 
ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ ВІД УГОНУ 

Шевчук Р. О.

ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, 
спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач

Комп’ютерна діагностика дозволяє зчитувати коди помилок за
якими визначаються несправності вузлів, а також прати ці помил-
ки і виробляти подальшу корекцію обладнання. Для цієї роботи
використовують спеціальні сканери, модифіковані комп’ютери
«заточені» виключно під роботу з електронікою автомобіля, а також
мультифункціональні стенди та портативні рідери. Комп’ютерна
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діагностика автомобіля дає можливість дізнатися про можливі
несправності систем, визначити причини виникнення помилок
тощо. Діагностичний роз’єм встановлений на різних автомобілях в
різних місцях на витягнуту руку від керма, під панеллю приладів
або за консоллю. Цей же роз’єм використовується для того, щоб
прописати нові ключі у разі втрати старих. Його ж можна викори-
стовувати для того, щоб відключити штатний іммобілайзер та потім
без рідного ключа запалення завести двигун. Тому цим роз’ємом
можуть скористатися викрадачі і необхідно позбавити зловмисника
доступу та можливості підключитися до нього.

Чеська компанія, виробник протиугінних систем CON-
STRUCT, розробила компактний замок CONSTRUCT OBD (ON
BOARD DIAGNOSTIC), що закриває вільний доступ до діагно-
стичного роз’єму автомобіля. При наявності ключа, замок можна
легко демонтувати, та перевстановити наприклад на іншу таку ж
модель авто. У більшості випадків встановлений замок діагностич-
ного роз’єму CONSTRUCT OBD неможливо візуально ідентифіку-
вати у салоні автомобіля. 

Отже, злочинець намагаючись проникнути у салон авто, не зна-
тиме, що всередині на нього чекатиме ще одна перешкода, тому
заводи-виробники автомобілів розробляють технології щодо захи-
сту від можливого угону через блокування замків діагностичного
роз’єму. Наразі проведено розробку моделей замків CONSTRUCT
OBD на популярні моделі SKODA.

14.4. Науково-технологічний прогрес 
і дизайн

АРХІТЕКТУРА ВОЛОДИМИРСЬКОГО СОБОРУ 
У КИЄВІ 

Березнюк Д. О.

І курс, група ДЗ 20-2, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Гук Л. Й., проф., засл. діяч культури

Володимирський собор у Києві був побудований у 1822 р. у нео-
візантійському стилі. Неовізантійський стиль (або стиль
Візантійського Відродження) — архітектурний стиль, для якого
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була характерна орієнтація на візантійське мистецтво VI–VIII сто-
літь. Появився у 1840-х роках у Західній Європі і широко застосо-
вувався в останній чверті ХІХ століття в Російській імперії. Для
проекту собору цей стиль був обраний ще й тому, що рівноапо-
стольний великий князь Володимир, на честь якого зводився храм,
був хрестителем Русі – тоді, коли основні храми будувались саме у
візантійському стилі. 

Початковий проєкт собору був розроблений архітекторами
Іваном Штромом і Павлом Спарро; пізніше його переробив
Олександр Беретті. У споруджені собору брали участь архітектори
Рудольф Бернгард, К. Я. Маєвський, Володимир Ніколаєв.

Собор являє собою шестистовпну триапсидну споруду, увінчану
сімома банями (п’ять — над центральним об’ємом і дві — над нар-
тексом), які формують пірамідальну архітектурну композицію.
Стіни й склепіння цегляні, покриті листовим залізом, ковані хре-
сти над банями позолочені. Коробові склепіння поздовжніх і попе-
речних нав виявлено на фасадах закомарами, облямовани ми архі-
вольтами і поясами із сухариків. За визначенням О. Комеча,
закомарне завершення фасадів стало тим нововведенням храмової
архітектури Київської Русі, яке уже на ранніх етапах розвитку
визначило її самобутність порівняно з візантійською архітектурною
традицією [2]. Членуванням внутрішнього простору відповідають
квадратні у перетині контрфорси, увінчані декоративними банька-
ми. Спарені й потрійні аркові вікна з колонками у простінках роз-
міщено у два яруси. Площини фасадів оброблено під руст. Невисокі
тамбури трьох входів накрито сферичним дахом, над арками вхід-
них порталів — мозаїчні зображення святих князів Володимира,
Олега і Олександра Невського, виготовлені за ескізами В. Вас не цо -
ва. Барельєфні бронзові постаті княгині Ольги й князя Володимира
на дверях центрального входу виконано скульпторами Р. Бахом
і Г. Залеманом.

Внутрішній простір собору розділено вісьмома пілонами на три
нави, з яких середня вища і ширша за бічні. Бічні нави двоярусні,
на верхніх хорах роз міщено бічні вівтарі — Ольгинський (з півдня)
і Борисоглібський (з півночі). 

Значну художню цінність мають внутрішні настінні розписи,
які виконали 1885—1896 російські і українські художники
В. М. Вас нецов, М. В. Нестеров, Павло та Олександр Свєдомські,
В. О. Котарбінський, М. К. Пимоненко, М. О. Врубель, В. Д. Зами -
рай ло, С. П. Костенко під загальним керівництвом професора 
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А. В. Прахова. Відповідно до задуму А. Прахова та його однодумця
В. Васнецова, Володимирський собор мав стати не тільки христи-
янським храмом, але й своєрідною пам’яткою часам Київської Русі
та історичного становлення державності на східнослов’янських
землях. В. Васнецову належить розпис головної нави собору, в якій,
крім релігійних сюжетів, велике місце займали історичні компози-
ції — «Хрещення Русі», «Хрещення Володимира», портрети каноні-
зованих святих: Володимира, Андрія Боголюбського, Олександра
Невського, княгині Ольги та ін. М. Нестеров виконав іконостаси в
бокових навах, 2 композиції — «Різдво» і «Воскресіння» — на стінах
хорів і «Богоявлення» в хрещальні [1].

Монументально-декоративний живопис, виконаний видатни-
ми художниками, відродив певною мірою давні національні тради-
ції і послужив взірцем для багатьох храмових розписів кінця ХІХ –
початку ХХ ст.

Література
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АРХІТЕКТУРА КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Волосатова О. І.

група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Гук Л. Й., проф., засл. діяч культури

Національний університет біоресурсів і природокористування
України (Українська сільськогосподарська академія) був заснова-
ний в 1898 році і є одним з найстаріших вищих навчальних закладів
України, окремі будівлі якого є пам’ятками архітектури місцевого
значення.

У 1920-х роках архітектор Д.М. Дяченко створив концептуаль-
ний проект студмістечка сільськогосподарської академії і реалізу-
вав його частково в комплексі споруд, архітектура та розміщення
яких пізніше були змінені. Згідно з планом-схемою 1925 р. плану-
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вали побудувати 11 навчальних корпусів (три з них адміністратив-
них), бібліотеку, студентські гуртожитки та клуб, помешкання для
професури. Архітектурно-планувальна структура комплексу була
раціональною, функціонально та композиційно організованою.
Зокрема, композиційною домінантою був адміністративний блок,
що розміщувався на території нинішніх 1, 9, 10, 11 і 12 гуртожитків.
Будівлі головного, сільського корпусів, інтерну та бібліотеки утво-
рювали адміністративний і композиційний центр. Будинки сту-
дентського інтернату та клубу виступали у ролі домінанти другого
порядку та підпорядковувались основній, а навчальні корпуси
відігравали роль акцентів, яким підпорядковувались будинки про-
фесорських гуртожитків. 

За задумом Д. Дяченка зовнішній вигляд академії мав нагадува-
ти українське село, а архітектура будівель — відтворювати націо-
нальні традиції, які він бачив у формах українського бароко, харак-
терного для архітектури кінця XVII початку XVIIIст. Центр фасаду
навчального корпусу №1 визначав висунутий уперед ризаліт, при-
крашений шістьма пілястрами з капітелями і великим активним за
лініями фронтоном. Центр декорований ліпниною з тематичним
рослинним орнаментом, в основі якого стилізовані листочки дуба.
Поблизу знаходиться невеликий за розміром житловий будинок, з
дрібним ритмом архітектурних деталей, які надають будівлі гра-
ціозної мініатюрності. В архітектурі будівлі крізь барокову стиліс-
тику прослідковується вплив модерну.

У 1929 році був споруджений корпус №2, який став більшим за
попередній, складнішим за композицією та іншим за архітектурою.
Бічний фасад має завершений вигляд та розчленований на п’ять
частин. Середня частина обіймає три вікна, на головній осі –
портал і видовжене вікно сходової клітки, добре промальований за
своїми формами фронтон увінчує цей ризаліт. В центрі фронтона
розміщена ліпнина з тематичним орнаментом, на якому зображена
колба.

Архітектура корпусу № 4 виконана у стилі українського модер-
ну з творчим використанням історичних форм українського баро-
ко. Центральний блок – триповерховий, головний фасад має цен-
тральний і два бічні ризаліти. На фасаді, який виходить на вул.
Героїв Оборони, центральному ризаліту відповідає ніша увінчана
хвилястим фронтоном. Бічні крила завершуються мансардним
поверхом та арочними вікнами. На блакитних площинах стін виді-
ляються білі архітектурні деталі. 
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Під час роботи над проектом через тиск адміністративної цен-
зури багато ідей зазнали змін. Зокрема, архітектура корпусу №3,
який зведений у 1931 р., виконана у формах конструктивізму —
позбавлена пластики та декоративного оздоблення [1].

Відхід від барокових форм був спричинений жорсткою крити-
кою українського бароко як стилю в цілому, так і звинуваченнями
Д.М. Дяченка у націоналізмі, за що він був репресований і помер
(1941р.) у саратовському концтаборі ГУЛАГ.
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Науковий керівник: Бібер С. Г., ст. викладач 
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Мета дослідження полягає у визначенні впливу медіатехнології
на формування сучасного оточуючого міського простору, техноло-
гії яка здатна, як новий потужний творчий інструмент, змінювати
дизайн архітектурного середовища, формувати нові естетичні
погляди суспільства. За допомогою сучасних технологій можливо
перетворювати середовище, необхідне для життєдіяльності люди-
ни, в об’єкт мистецтва.

Як види мистецтва архітектура та дизайн належать до сфери
духовної культури, естетично формують довкілля людини, виража-
ють суспільні ідеї в художніх образах [1]. Традиційно засобами про-
ектування дизайну архітектурного середовища вважаються: про-
стір, композиція, тектоніка, масштаб, пропорції, ритм, пластика
об’єкту, фактура і колір матеріалів та ін. В сучасній проектній діяль-
ності можна говорити про ще один засіб – медіамистецтво (завдя-
ки розвитку медіа технологій), яке у свою чергу, має якості плас-
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тичних мистецтв, розширені і доповнені аудіовізуальними техніч-
ними засобами. 

Медіамистецтво – це вид мистецтва, твори якого створюються
і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комуніка-
ційних (або медіа) технологій, переважно таких як відео та мульти-
медіа технології. Окремі групи творів часто характеризують, як
«мистецтво нових медіа», «електронне мистецтво», «цифрове мис-
тецтво»[2].

Останнім часом у формуванні дизайну архітектурного простору
поширюється використання електронних медіафасадів. Медіа -
фасади – це екрани або дисплеї, створені на основі різних за фор-
мою і розмірами світлодіодних модулів, що органічно вписуються в
архітектурний простір і призначених для трансляції текстових пові-
домлень, графіки, живопису, анімації і відео. Застосування зобра-
жень художніх творів на величезних медіаекранах, фасадах буді-
вель, всередині інтер’єру, експозиційних поверхнях не тільки
активно змінює вигляд архітектурних об’єктів, транслюючи різну
інформацію, а й привертає до себе увагу глядачів, наповнює їхнє
сприйняття навколишнього простору новим естетичним змістом.
Прикладом такого рішення можуть бути величезні фото-
реалістичні і художні зображення на медіафасаді, які створюють
новий зв’язок між можливостями цифрових технологій та дизай -
ном міського простору .

Яскравим прикладом використання медіатехнологій може бути
мультимедійний центр Atelier des Lumiиres – «Майстерня Світу» в
Парижі, відкритого в 2018 році. Старовинну будівлю колишнього
ливарного заводу було трансформовано в величезний виставковий
простір площею більше 3 000 кв.м. Зображення художніх творів
проектуються на всі поверхні приміщення, нібито переміщуючи
глядача всередину художнього твору.

Варта уваги виставка «Ukraine WOW», відкрита наприкінці 2019
в Києві, у новому виставковому просторі, де застосування сучасних
медіатехнологій у незвичайний спосіб знайомлять глядачів з кра-
щими досягненнями країни.

Висновок. Завжди дизайн архітектурного середовища мав вели-
ке значення для комфортної життєдіяльності людини, отже медіа-
технології – це новий потужний інструмент, що здатен змінювати
сприйняття оточуючого середовища, впливати на дії та думки,
фізичний і психологічний стан людини. 
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АРХІТЕКТУРА ПРИБУТКОВИХ БУДИНКІВ 
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Архітектура будинку Богрова, побудованого архітектором
Й.А. Зекцером у 1901р. на Бібіковському бульварі (б-р Тараса
Шевченка № 4), є зразком прибуткових будинків, які на зламі
ХІХ– ХХ ст. активно будувались у м. Києві. 

Прибутковий будинок — багатоквартирний житловий будинок,
збудований для здачі квартир у оренду, а також тип архітектурної
споруди, що набув поширення в європейських країнах від 
1830-40-х років. На той час він був не тільки унiверсальною спору-
дою, що поєднує житло, магазини й рiзноманiтнi заклади, а й про-
стором, що дає прибуток. Його архітектура формувалась у жор-
стких умовах ринкової економiки і високої вартості землi в центрi
міст. Вiдiграючи вирiшальну роль у формуваннi мiських ансамблiв
кінця XIX — початку XX ст., прибуткові будинки відображають
також стилістичні тенденції архітектури того часу, зокрема історизм
і модерн [3].

Прибутковий будинок Богрова оформлений в цегляному стилі
на основі ренесансних стилізацій. Така архітектура була охаракте-
ризована Г.Лукомським, як «…немовби ренесансного стилю, з дрiб-
ним, начебто штампованими гiрляндочками та вiночками…
Виконанi часто навiть у рiзних стилях, цi будинки (80-90-i рр.) все
якось дивно схожi один на одного, особливо у верхнiх частинах —
пишно насадженими банями i шатрами» [1].

Композиція довгого чолового фасаду симетрична, триосьова, з
двовіконними фланговими розкріповками, розділеними на шість
віконних осей з вертикальним рядом балконів посередині.
Розкріповки акцентовано складними вінцевими аттиками з дугопо-
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дібним (у центрі) щипцем та трикутними бічними фронтонами, в які
вписано круглі слухові віконця. Форма віконних прорізів переважно
прямокутна, на другому та п’ятому поверхах центральної розкріпов-
ки — півциркульна. Головний вхід оформлено спрощеним арковим
порталом, широкий зубчастий архівольт якого спирається на рустова-
ні модифіковані пілястри. Вісь головного входу підкреслена смугою
здвоєних вікон у центральній частині. Прямокутні рядові віконні
прорізи першого–четвертого поверхів з клинчастими перемичками
акцентовано замковими каменями, поличками та сандриками, вікон-
ний ряд п’ятого поверху оформлено у вигляді аркади, утвореної про-
фільованими архівольтами, що спираються на простінки. Площину
стіни на рівні другого поверху оброблено під стрічковий руст. Стіну
завершує профільований карниз, підкреслений цегляним аркатур-
ним поясом. Розташований у центрі правого крила прямокутний
отвір проїзду перекривають металеві ковані ґрати ажурного рисунка.

План будинку П-подібний, односекційний. Планування кори-
дорного типу з двобічним розташуванням приміщень. На цен-
тральній поперечній осі — вестибуль та двомаршові парадні сходи.
Первісно у підвальному поверсі було три квартири й один магазин;
на першому розміщувався гідропатичний заклад на дев’ять кімнат,
окрема ванна зала; починаючи з другого поверху — прибуткові
дев’яти– і семикімнатні квартири (по дві квартири на поверсі) —
розкішно оздоблені, з ліпними прикрасами на стелях і паркетною
підлогою. При кожній квартирі по 2 кімнати для прислуги, 2 туа -
лети і ванна. На парадному вході — електрична підйомна маши на,
на двох чорних ходах — дві підйомні машини для вантажу[2].

На сьогодні, будинок Богрова є історичною і культурною
пам’яткою Києва.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

Максакова О. Г.

І курс, група А-20-1(М), 
спеціальність «Архітектура будівель та споруд»

Інститут інноваційної освіти 
Київського національного університету будівництва та архітектури

Науковий керівник: Бібер С. Г.

Будівництво з деревини має безліч альтернатив, у зв’язку з чим
основне завдання сучасних технологій — подолати недосконалості
«живої» деревини, одночасно зберегти всі її безперечні переваги.
Важливим досягненням на цьому шляху стало використання техно-
логії CLT-панелей у будівництві. Вперше цю технологію застосували
в Швейцарії у 90-х роках минулого століття. Перші сучасні CLT-
панелі були розроблені в 1996 році в Австралії. Ця технологія є акту-
альною, адже зростає зацікавленість суспільства у еко-будівництві.

CLT-панелі виробляються методом фабричного багатошарово-
го перехресного склеювання деревини. В результаті виходить моно-
літна CLT-плита необхідної товщини. Завдяки перехресному розта-
шуванню склеєних ламелей, CLT-панель відрізняється високою
міцністю і високою несучою здатністю, здатна витримувати великі
навантаження, що додаються з будь-якого боку. Додатково CLT-
панелі обробляються на ЧПУ верстатах для досягнення необхідної
геометрії, після чого обробляється шліфуванням, і, при необхід-
ності, наносяться захисні покриття. В процесі виробництва CLT-
панелей використовується тільки високоякісний, екологічно чис-
тий поліуретановий клей без запаху і формальдегідів. Сучасна
технологія склеювання дозволяє отримати максимальну цілісність
панелей без щілин і порожнин, що забезпечує високу міцність
матеріалу, повну водонепроникність. Перехресне ламінування і
надійне склеювання деревини під пресом забезпечують стабіль-
ність панелей, незалежно від погодних умов, виключаючи розтріс-
кування матеріалу і усадку деревини. В результаті, деталі конструк-
цій з CLT-панелей завжди мають відповідність геометричних
розмірів з проектними. 

Сфера застосування : будівництво будинків з можливістю реалі-
зації будь-яких архітектурно-планувальних рішень; реконструкція
в умовах щільної забудови та підвищення поверховості будинків на
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старих фундаментах; зведення мостів, виробничих, складських та
соціальних об’єктів, в тому числі тимчасових з наступним розби-
ранням і встановленням на новому місці, та ін. Наукові досліджен-
ня підтвердили, що фізико-технічні характеристики панелей
дозволяють будувати з них висотні будинки 40 і більше поверхів —
в Європі і США, де технологія CLT застосовується з 1990-х років,
такий досвід вже є.

Що стосується перспективи застосування даної технології, слід
зазначити, що в Європі обсяги виробництва дерев’яних панелей
високої заводської готовності, а також попит зростають на 25% в
рік. Основний обсяг панелей використовується в будівництві різ-
них громадських будівель: стадіонів, шкіл, лікарень, торгових цент -
рів і т.п. 

Важливо відмітити такі основні переваги застосування матеріа-
лу — це відсутність усадки; зовнішнє оздоблення може бути викона-
не з різних матеріалів, висока несуча здатність; висока стійкість до
відкритого вогню; невисока вага, що дає змогу улаштування більш
легкої конструкції фундаменту; швидкість будівництва і обробки
будівлі є достатньо високою, за рахунок того, що плити виготовля-
ються в заводських умовах і не вимагають згодом штукатурення;
стійкість до бічних навантажень краще, ніж у бетонних будівель, що
дозволяє практично без пошкоджень залишатися стійкими до сейс-
мічних поштовхів з силою 7–8 балів. Крім того, зручність і надій-
ність CLT-панелей оцінили американські військові, які будують з
них корпуси і казарми. Випробування показали, що такі будови по
стійкості до вибухів не поступаються сталевому профілем.

Компанія «RESULT Хауз» — перше українське підприємство,
яке виробляє СLT– панелі. У нових цехах заводу встановлено
обладнання провідних світових виробників — Ledinek і Hundegger,
що гарантує випуск високоякісної і екологічної поперечно-клеєної
деревини. 

Світовий досвід підтверджує, що ця технологія є затребувана і
дуже актуальна. Деякі експерти стверджують, що за нею майбутнє.
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У КИЄВІ

Метелиця Л. Е.

І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Ломовський А. І., доцент

Архітектура будинку Баксанта, побудованого у 1910–1912 роках
архітектором Йосипом Абрамовичем Зекцером в м. Києві по
вул. Пуш  кінська? 21, є яскравим прикладом стилю модерну. 

Зодчі модерну відмовилися від обов’язкової для того часу
симетрії, що дало простір для створення більш зручного та
функціонального розпланування, а фасадам додало пластичності.
У зовнішньому оздобленні модерну поєднувалися різні засоби та
матеріали: скульптура, керамічні вставки, натуральний камінь і
бетон. Великі вікна вибагливої форми дали змогу добре освітлити
інтер’єри [1].

Будинок Баксанта привертає увагу, насамперед, своїм цент -
раль ним барочним фронтоном і композицією з розташованих
впритул чотирьох напівкруглих еркерів, рисунок вікон яких
нагадує готичні мотиви. Характерною деталлю центральної
частини є круг, який схематично зображує лавровий вінок із
звисаючими стрічками. Дворовий фасад будинку з елементами
неоготики виконаний в цегельній техніці, яка на той час широко
застосовувалась у будівництві. Саме висока якість київської цегли
та професійна майстерність київських мулярів стали основою
своєрідного київського «цегляного» стилю. План будинку має
форму літери Н. З боку подвір’я він шестиповерховий, а на червону
лінію вулиці виходить п’ять поверхів. Фасад на рівні першого
поверху оздоблений рустом з рваного каміння. Фільонки між
вікнами та консолі півовальних балконів оздоблені ліпним декором
каштанового листя. Вхідний портал теж оздоблений ліпними
квітами. Будинок частково потинькований — застосовано декілька
видів фактурного тиньку, фільонки на фронтонах перламутрові. На
останньому поверсі на дворовому фасаді цеглою викладена дата
будівництва «1910–1912»[2]. 

Архітектуру будинку відносять до орнаментального модерну.
Раціоналістична в основі структура головного фасаду, яка
ґрунтується тут на контрасті форм великих стінових площин,
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збагачена м’якою пластикою крупних конструктивних деталей та
прекрасно модельованими декоративними деталями раннього
модерну. 
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Новиченко А. М. 

І курс, група ДЗ 20\2, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Ломовський А. А., ст. викл.

Церква Миколи Притиска збудована на рубежі XVII–XVIII ст. і
є однією із найдавніших мурованих споруд Подолу, які функціону-
ють донині. На місці, де зараз знаходиться храм, ще за часів
Київської Русі стояла церква, присвячена Святому Миколаю (під
час реставраційних робіт 1987 р. були виявлені фундаменти 
12–13 ст.). 

Храм зазнав суттєвих пошкоджень під час пожеж 1718 та 1811
років, після чого споруду відновлювали (у 1820-х роках — за проек-
том А. Меленського). 

На панорамі Подолу другої половини XVIII ст. церква має
вигляд споруди з двома ярусами і однією банею. В плані вона схе-
матично утворює «латинський хрест» із зрізаними кутами, з прямо-
кутними одноярусними боковими вівтарями з боків апсидного вис-
тупу (північним – Покровським і південним – на честь Св. Козьми
і Даміана). Західний фасад храму вивершує фронтон у стилі бароко.
В об`ємно-просторовому вирішенні споруди відслідковується
вплив традицій українського народного зодчества: повторення в
кам`яному варіанті форм дерев`яного хрещатого однобаневого
храму. 

Згідно архівних відомостей, у 1740 р. при церкві функціонував
шпиталь, а в 1741 р. – церковнопарафіяльна школа. У 1789 р. із
захід ного боку до Микільсько-Притиської церкви була прибудо ва -
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на кам’яна дзвіниця. У другій половині XIX ст. зробили ще ряд при-
будов, було зведено другий ярус дзвіниці, як і перший, у стилі кла-
сицизму з півсферичною банею і півциркульними арками на фаса-
дах. У 1886 р. за проектом В. Ніколаєва була збудована нова
огорожа у вигляді опорних цегляних стовпів, цоколю і металевих
ґрат, які збереглися до наших часів. 

У перші роки ХХ ст. в інтер’єрі храму виконано сюжетні розпи-
си, близькі за манерою до розписів Володимирського собору. Вони
доповнили більш ранні розписи 1830 року. 

На сьогодні це хрестоподібна в плані будівля, зовнішній вигляд
якої поєднує елементи українського бароко та класицизму.
Характерною особливістю плану є гранована подовжена західна
гілка хреста і помітно укорочені бічні — північна і південна. Купол
церкви поставлений на восьмигранний барабан, встановлений на
високих і широких підпружних арках, що мають злегка стрілчасту
форму, всі гілки хреста перекриті циліндричними склепіннями, що
переходять в зімкнуті склепіння в гранованих частинах гілок хрес-
та. Арки об’єднують бічні приміщення в одне ціле з підкупольним
простором.

Інтер’єр оздоблений розписами, хоча загалом, система живо-
писного оздоблення храму не утворює стилістично єдиного ком-
плексу зображень, складається з фрагментів і окремих композицій
різних періодів, так як розписи неодноразово поновлювали й рес-
таврували. Різьблений позолочений іконостас виконано у стилі
бароко.

На сьогодні храм належить Українській Православній церкві
Київського Патріархату. На південному фасаді будівлі встановлено
меморіальну дошку на честь останнього митрополита Української
автокефальної православної церкви Івана Павловського, який мав
тут кафедру в 1934—1935 p.p.
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АРХІТЕКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ У КИЄВІ 

Обчекевич Я. С.

І курс, група ДЗ 20-2, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Ломовський А. А., ст. викл.

Педагогічний музей у Києві був побудований в 1910—1912 рh/за
проектом архітектора Павла Альошина по вул. Володимирській, 57.
У 1935–1937 p.p. будинок був реконструйований і добудований.

На сьогодні це триповерхова прямокутна в плані споруда, яка
має симетричну об’ємно-просторову композицію з внутрішнім
двориком, півкруглим ризалітом на чоловому фасаді і сферичним
куполом. На рівні третього ярусу по периметру трьох фасадів
міститься багатофігурний (майже 200 фігур) скульптурний фриз на
тему «Просвіта на Русі» (скульптори Л.А. Дітріх і В.В. Козлов).
Симетричність фасаду, застосування ордерних композицій, синтез
мистецтв дозволяє зарахувати будівлю до неокласичних, однак
класичні принципи творчо обігруються Альошиним. Зокрема,
оригінальним елементом є оформлення входу, що швидше нагадує
ганок в цивільній українській архітектурі XVII-XVIII ст. Масивний
цоколь, облицьований сірим гранітом. Перший поверх рустований.
Вікна центральної частини обрамлені двоколонними портиками.
Два великих тридільна вікна з напівциркульними скульптурними
сандриками, розташовані на бокових ризалітах. Над одним із
бокових входів розміщена маска Сократа. Головний вхід
оформлений криволінійними пандусами. Всі ці елементи у
поєднанні з криволініиністю центрального об’єму створюють
насичену пластику головного фасаду[1].

У ризаліті на першому поверсі розміщується парадний
колонний вестибюль, а на 2-му — конференц-зал на 500 місць.
Приміщення 1-3-го поверхів навколо двору і залу мають однобічну
коридорну систему розпланування. 

Майстерністю неокласицистичної стилізації, витонченістю
деталей та загальною пропорційністю відзначаються інтер’єри
музею, зокрема парадний вестибюль, бічні сходи та зал, вирішений
амфітеатром з балконом. Залізобетонні сферичні стелі надають
галереям форми старовинного приміщення, як би перекритого
кам’яним склепінням. Все це позбавило будівлю від зайвих важких
конструкцій і зробило приміщення світлими та просторими [2].
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Будівля Педагогічного музею є важливим композиційним
елементом забудови центру міста, зокрема університетського
кварталу. 
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ІСТОРІЯ ФОНТАНА «ФЕЛІЦІАН» («САМСОН») У КИЄВІ

Онофрійчук Ю. М.

І курс, група ДЗ 20\2,  спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд. арх.

Міський фонтан «Феліціан» (нині відомий як «Самсон») був
частиною міського водогону ХVІІІ ст. і на сьогодні є одним із
найстаріших у Києві. 

Перші відомості про київський водогін зустрічаються у
грамоті польського короля від 1636 р., якою дозволялось провести
воду з гір до Братського монастиря. Водогін складався з
дерев’яних труб, що виготовлялися з соснових колод довжиною
4–5 м і діаметром 0,45–0,55 м, в яких були просвердлені отвори
діаметром 10 см. Труби з’єднувалися за допомогою залізних муфт.
Лише у середині XIX ст. дерев’яні труби замінено на чавунні.
Водогін доставляв воду з численних зрубів-колодязів, влашто -
ваних на джерелах, що знаходились біля підніжжя Старокиївської
та Замкової гір, і прокладався, переважно, під дерев’яними
мостовими подільських вулиць. На початку ХVІІІ ст. джерела
почали пересихати і виникла потреба в обновленні водогону.
У 1748–49 р.р. Григоровичом-Барським, який на той час займав
посаду інсигатора (заступника) головного архітектора Києва, була
запроектована нова розгалужена система водопостачання для
Подолу і павільйон-ротонда над криницею на Контрактовій
площі, який отримав назву «Феліціан» на честь богині Феліціти
(Благодійної). 
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Іван Григорович Григорович-Барський – видатний український
архітектор, представник пізнього козацького бароко, яке
поєднувало національні традиції дерев’яного зодчества і європей -
сь ке бароко. Він є автором багатьох сакральних та цивільних
споруд Києва, серед яких Покровська церква (1766), церква
Миколи Набережного (1772—1775); Козельця (будинок полкової
канцелярії, Собор Різдва Богородиці) та інших міст України. 

Ротонда з фонтаном розташовувалась перед будівлею міського
Магістрату, що було Європейською традицією того часу – фонтани
перед будівлями міського самоврядування. Архітектура павільйону
утворена чотирма півкруглими арками на пілонах, які фланковані
на фасадах спареними колонами композитного ордера і
підтримують на високому антаблементі напівсферичну баню,
увінчану мідною двометровою фігурою апостола Андрія
Первозванного з хрестом. На фризі з усіх чотирьох боків у 80-х
роках XVIII ст. викладачем Київської академії П. Брульоном були
встановлені сонячні годинники. Усередині ротонди був сам
фонтан, увінчаний постаттю янгола з чашею в руці — вода з чаші
текла в басейн[1]. 

На початку XIX ст. постать янгола замінили дерев’яною
скульптурною групою «Самсон, котрий роздирає пащу лева»: з
пащі лився струмінь води — від того часу фонтан стали називати
«Самсоном». Ця скульптурна група повторювала подібну у
Петергофі, яка була встановлена на честь перемоги Петра І над
шведами 27 червня 1709 року і мала чітку історико-політичну
символіку, метафорично зображуючи боротьбу Петра І (Самсон) з
Карлом ХІІ (лев). Це було уславлення перемоги Петра 1 у Полтав -
сь кій битві: лев є елементом герба Швеції, а битву цар виграв у день
святого Сампсонія.

З уваги на те, що союзником Швеції було козацьке військо
Івана Мазепи — ця перемога була тяжкою поразкою не тільки
Швеції, але й України. Багато козаків в цій битві загинуло, а решту,
згідно з капітуляційною угодою, видали московітам — невдовзі їх
було нещадно закатовано. Для України наслідком Полтавської
катастрофи була московська окупація й щораз більше обмеження
автономних прав Козацько-Гетьманської держави. Проти
цивільного населення вівся терор, лояльна ж частина старшини
була підкуплена й спрямувала свої зусилля на інтеграцію до
московського дворянства. За підтримку запорожцями Івана
Мазепи була також знищена Чортомлицька Січ [2]. 
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З уваги на вищезазначене, на думку авторів, нам варто повер ну -
тись до першоджерел і відновити янгола з чашею на Подолі, а не
прославляти перемогу Росії, яка стала трагедією України. А місце
скульптурної групи — в Національному художньому музеї України,
де вона наразі і перебуває.
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АРХІТЕКТУРА МИХАЙЛІВСЬКОГО 
ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБОРУ В КИЄВІ

Панченко С. М.
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Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст. викладач

Михайлівський Золотоверхий собор був закладений київським
князем Святополком ІІ Ізяславовичем в липні 1108 року. Це пер-
ший собор в історії руського зодчества, купол якого був позолоче-
ний, за що й отримав найменування – «Золотоверхий» [1].

В XIІ столітті цей храм слугував родовим місцем поховання
київських князів і був другим після Києво-Печерської лаври осе-
редком церковного життя міста. У 1620 р. митрополит Йов
Борецький зробив його резиденцією відновленої православної
Київської митрополії. А в середині XIX — на початку XX століття
формується комплекс келій та корпусів для прочан: келії
Михайлівського відділення (1849—1852), готель для прочан (1857—
1897), келії півчих (1894), келії Варваринського відділення (1898—
1899), 2 будівлі готелів для прочан (1902—1903 та 1907—1908) [2].

В 1934–1936 р.р. Михайлівський Золотоверхий собор, дзвіницю
та частину інших споруд монастиря знесли у зв’язку з проєктом
створення на цьому місці урядового центру. Сучасний храм
відбудовано у стилі українського бароко. Зовнішньо він майже
ідентичний до споруди Михайлівського собору початку 20 століття. 
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На початку свого існування будівля собору була хрестово-
купольного типу з центральним куполом, що опирається на чотири
стовпи, трьома апсидами на сході і нартексом на заході. За свою
майже тисячолітню історію, внаслідок частих руйнувань і пожеж,
різних історичних подій, собор неодноразово розширювався, рес-
таврувався і перебудовувався. Найбільш вдалою вважається рестав-
рація 18 століття: замість одного у нього з’явилося сім куполів, з
трьох сторін собор оточили прибудови, а стіни укріпили контрфор-
сами. Фасади були прикрашені ліпними прикрасами, лиштвами і
орнаментом, виконаними відомим київським архітектором
І.Григоровичом-Барським, а фризи барабанів рясно оздоблені ори-
гінальними яскравими майоліковими плитками. Західний фасад
зайняла композиція з трьох фронтонів вишуканої форми, над
середнім фронтоном встановили копію викуваної з міді і позолоче-
ної фігури архістратига Михайла [3].

Інтер’єр собору урочистий і монументальний. Всі стіни покриті
фресками. Розписи в центральній частині стилізовані під давньору-
ський стиль. Апсида і головний купол прикрашені мозаїками, які
стали вершиною давньоруської мозаїчної майстерності. У
Київському Михайлівському храмі розпочався новий етап розвит-
ку церковного живопису Давньої Русі. Родоначальником нового
стилю «мерехтливих» розписів вважають майстра з Києво-
Печерського монастиря легендарного художника Алімпія [4].

Відновлений Михайлівський Золотоверхий собор став важли-
вою композиційною складовою історичного центру міста.
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Ротт Б. Д.

І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут університету «Україна»

Науковий керівник:  Сухоцький А. П., ст. викл.

Садиба Родзянка розташована на Ярославовому Валу 14 і скла-
дається з двох будинків на червоній лінії (№ 14-А і № 14-Б) і трьох
флігелів у глибині подвір’я (№ 14-В, 14-Г і 14-Д). 

Головний семиповерховий будинок № 14-А збудовано у 1910
році (архітектор Мартін Клуг) у стилі модерн. Будинок цегляний,
тинькований, у плані прямокутний, з тильним ризалітом сходової
клітки. Планування двобічне. Парадні сходи мармурові, чорні —
гранітні. Композиція чолового фасаду центрально-осьова, симет-
рична. На головній (центральній) осі — прямокутний у плані еркер
заввишки у шість поверхів над порталом головного входу, прикра-
шеного обабіч маньєристичними каріатидами з довгим розпуще-
ним волоссям. Еркер прорізано великими, різними за формою вік-
нами сходової клітки — овальним, лучковим, квадратним,
півциркульним, підковоподібним. Вертикальні членування вияв-
лено двома симетричними тригранними тривіконними еркерами
третього—п’ятого поверхів, осі яких акцентовано верхніми оваль-
ними тридільними вікнами. Відокремлені смугою балконів з ґрат-
частими бетонними огорожами два нижні поверхи трактовано як
високий цоколь, рустований до рівня фрамуг вікон другого повер-
ху. Відокремлений балконними плитами сьомий поверх вирішено
як аттиковий. Горизонтальні членування доповнює широкий орна-
ментальний фриз під вікнами шостого поверху. В декоративному
оздобленні фасаду використано ліплені прикраси, орнаментальні
вставки з рослинними мотивами, маскарони, довільні композиції в
стилі модерн, балконні огородження з бетону й металу. Над двери-
ма будинку є медальйон з ініціалами господаря «Л. П. Р.», а на вели-
кому вікні парадних сходів — герб сім’ї Родзянків, виконаний у тех-
ніці вітража [1].

Мотиви оздоблення фасаду будинку мають продовження в його
інтер’єрах. Мармурові сходи декоровані ліпленням, круглою скуль-
птурою, дзеркалами та позолотою. Перший хол приміщення офор-
млений відповідно до пристрасті господаря, який займався розве-



денням коней: на стінах та стелі розміщені полотна із зображенням
різновидів верхової їзди, а над каміном – барельєф самого
Родзянко верхи на своїй улюблениці – «Ракеті», котра отримала
Гран-прі на Лондонських перегонах. Другий хол слугував дамською
вітальнею – над каміном тут портрет дружини господаря, на стелі –
зображення янголів[2]. 

П’ятиповерховий будинок № 14-Б зведено у 1908 році. Цивіль -
ний інженер Микола Яскевич оформив фасад у стилі модерну, ком-
позиція якого є асиметричною. На головній осі із вхідним порта-
лом та на бічних осях з прорізами присутній акцент у вигляді
розкріповок. У центрі розташований фігурний аттик. Додаткова
віконна вісь зліва, що виділена еркером, підкреслює асиметрію
композиції. Віконні прорізи також різної форми – прямокутні, пів-
циркульні, із заокругленими верхніми кутами і пласкими фігурни-
ми лиштвами і профільованим завершенням. Головний вхід при-
крашено фігурними елементами обабіч підковоподібного люнета.
Над бічними порталами проїзду і входу знаходяться скульптурні
голівки янгола із крилами. Під лучковим сандриком — вензель «Л.
Р.» в обрамленні ліпленого орнаменту з рослинними мотивами.
Фрамугу парадних дверей прикрашає герб Родзянків та дата «1908»
на склі. Над порталом — тридільне вікно з півциркульною пере-
мичкою, увінчане широким архівольтом із замковим каменем.
Парадні сходи й приміщення оздоблено штучним мармуром, ліп-
ленням, розписом, позолотою, різьбленням по дереву. В інтер’є -
рах — три каміни, інкрустований візерунчастий паркет, стильна
металева фурнітура. Кабінет оформлено розписом на теми кінного
спорту, зала — у стилі рококо.

До складу садиби входили також стайні, каретник, служби.
Будинки було електрифіковано, влаштовано центральне водяне
опалення, холодне і гаряче водопостачання, каналізацію, обладна-
но електричними ліфтами, у квартири проведено «розмовні труби»
(будинок № 14-б); у підвалах розміщено пральні, дров’яники та
комори для кожної квартири. На верхньому поверсі розташовано
умебльовані кімнати. В травні 1922 садибу націоналізовано, квар-
тири поступово перетворено на комунальні[1].

Забудова садиби з глибинним розміщенням будівель і дворовим
простором — характерний зразок архітектури прибуткових будин-
ків кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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На сьогодні у багатьох країнах світу малоповерховий житловий
будинок називають котеджем, неодмінним атрибутом якого є хол і
камін. Розглянемо історію виникнення і розвитку цих понять. 

Приблизно з VII століття на території сучасної Англії прожи вали
англосакси і кельти, які стали основою до появи англійської
народності. Архітектура, відповідно, теж формувалась під впливом
традиційного житла цих племен, яке на той час, зазвичай,
складалося із господарських споруд і холу — подовжена будівля з
двосхилим дахом. Хол був без стелі відкритий до балок даху, який
підтримували три пари стійок, що поділяли хол на три частини:
центральна — з вогнищем для приготування їжі, місце для сну з
одного боку і господарських кімнат — з другого. Над спальнею і
господарськими кімнатами настилали стелю, яка служила підлогою
для верхніх приміщень, куди піднімалися по драбині. Утворений
таким чином верхній поверх спочатку служив коморою, не мав
вікон і називався, зазвичай, в історичних документах XIV–XVI ст.
лофт (loft — горище). Пізніше тут почали розміщувати ліжка і таким
чином горище стало житловим (chamber — кімната, спальня). 

В ХVI у Британії зароджується капіталізм. Безземельні селяни
стають орендарями-робітниками або наймитами, для яких будують
де шеві фахверкові хатини. Так виникає котедж — компактний буди -
нок для однієї сім’ї. Значення слова котедж похідне від англійського
Cotter або cottar — наймит. В епоху Реформації в Британію прибули
емігранти з Нідерландів, які відродили будів ницт во з червоної
цегли. Поширилося використання камінів з димоходами. 
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Уже в XVII ст. існували найрізноманітніші за своїми розмірами
будинки — від однокамерних, все приміщення яких розділене на
дві частини лише стіною каміна, до багатокімнатних двоповер хо -
вих котеджів. Проте в усіх простежується старий традиційний план
будинку: хол в центрі на всю ширину будівлі і відгороджена від
нього з одного боку житлова кімната, з іншого — господарське
приміщення, над якими – горище або спальні. Потім стеля
з’являється і над холом, і будинок отримує розвинений другий
поверх, який став з XVIII ст. характерною рисою більшості
англійських сільських будинків. Хол втрачає колишнє значення,
місце відпочинку перенесено у вітальню. Уже до кінця XVIII ст. хол
все частіше і частіше називають кухнею (kitchen), а назва холу
зберігається лише за невеликим передпокоєм біля входу.

З 1820–1830-х років в Британії котеджем називають будь-який
заміський будинок з садом. Архітектура котеджу була надзвичайно
різноманітною. Це могла бути і халупа, крита соломою, і досить
просторий особняк. Котеджі будували з піщанику, сірої тесаної
цегли і місцевих порід каменю. Одним з найбільш старовинних
видів котеджу є thatched cottage (з солом’яним дахом), прототипом
якого була кругла кельтська хатина, крита соломою. Типовими
рисами котеджів є дахи з безліччю скосів, з покрівлею з черепиці
або соломи, з крутими схилами і обов’язковим димоходом. Уздовж
стін будинку завжди висаджуються в’юнкі рослини. Для зовнішньої
обробки будинку найчастіше використовують камінь і тинькуван -
ня. Важливе місце в архітектурі котеджу займає догляну тий сад [1].

З початку XX століття в Європі і Північній Америці починають
виникати поселення з котеджів, як основним типом житлової
будівлі, за зразком «міста-саду» Е. Хоуарда. При великій різно -
маніт ності планувальних рішень деякі традиційні риси старого
котеджу зберігаються і в найновіших будинках, зокрема,
вертикальне планування з розташування спалень на другому
поверсі, яке веде свій початок від стародавнього будинку-холу.
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ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ В ДИЗАЙНІ

Сокол З. С.

к. філос. н., доцент, викладач 
Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»

Загальними моментами проектного і творчого лімітів мислення
можна вважати активність проявів людини, що відчуває недостат-
ність чогось, має інтерес чи потребу та наявність конкретної мети,
що дозволяє наблизитись до певного результату.

В цьому значенні проектне мислення більш «підконтрольне»
розуму і частіше ціленаправлено використовує попередньо знайде-
ні методи і алгоритми.

Творче начало часто переживається і визначається майстрами,
художниками як зовнішнє, не притаманне їм іманентно (особливо
характерне таке трактування для середньовіччя). Це Бог, натхнен-
ня, Муза… Проектне мислення сприймається митцем як щось
більш природне і органічне для нього.

Якщо визначати творчість як створення принципово нового,
такого, чого не було раніше, то тоді межі творчого мислення яко-
юсь мірою вужчі, ніж проектного. Завданням останнього може бути
раціоналізація, удосконалення, відточування вже існуючих форм.

Творчість – становлення ідеального задуму, тоді як проектуван-
ня – здійснення можливого в даній конкретній технологічній і цін-
нісній ситуації;

Трактування творчості, особливо східні, часто підкреслюють
необхідність наслідування природи аж до злиття з нею і втрати
індивідуального начала. Проектність як якість мислення більш
суб’єктоцентрична: людина реалізує свій задум.

Дизайн як вид формотворчої діяльності може бути розглянутий
як особливий проектний дискурс, який формується і реалізується в
певних соціально-економічних і культурних обставинах. Проектне
мислення і, зокрема, проектний дискурс дизайну завжди мають
характер внутрішнього протиріччя, обумовлений як завданням
створення нового, так і генеральною функцією дизайну.

Одним із важливих світоглядних джерел дискурсу дизайну є
прагматизм (інструменталізм) як доктрина, орієнтована на суб’єк-
тивне уявлення про зручність і ефективність.

Проектний дискурс дизайну орієнтований на потреби конкрет-
ної людини (групи), що визначає ступінь новизни, шляхи і форми
створення нового. Мотив проектної роботи полягає у відповідності
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людині, звідси укоріненість інновації в сучасному, розкриття
потенціалу вже готової ситуації.

Трудова діяльність і людське розуміння краси були з самого
початку взаємопов’язані. Опановуючи в процесі праці силами при-
роди, людина розвивала не тільки свої фізичні, але й духовні здіб-
ності. Людині властиве прагнення до вдосконалення виготовлених
виробів. Наприклад, реміснича праця вимагала від ремісника най-
вищого володіння технологією виробництва. Людина була постав-
лена в такі умови, коли вона вимушена була всесторонньо розвива-
ти свої духовні здібності.

Ремісник сам створював естетичні якості своїх виробів.
Виникнення промислового виробництва привело до відчуження
робітника від кінцевого продукту. У промисловому виробництві він
уже не створює предмет. Технологічний ланцюжок розриває працю,
і виробник перетворюється на його придаток. Тепер естетичні
аспекти праці відділилися від безпосереднього виробника. Вони
стали справою особливої професії, професії дизайнерів, художніх
проектувальників.

Дизайн і виникає як таке мистецтво, що робить товар приваб-
ливим для покупця. При всіх блискучих досягненнях дизайну, він
все ж таки існує в умовах товарного виробництва і йому служить.
Він розвиває естетичні смаки людей лише у певному напрямку і з
певною метою – перетворити суб’єкта на споживача. Тому дизайн
неодмінний супутник суспільства споживання. В дизайні є свої
генії і свої відкриття. Дизайн формує уявлення про красу, про есте-
тичні характеристики предметів, орієнтуючись не на мету всебічно-
го розвитку людини, а на запити і цілі ринкового суспільства. У
дизайні цінується краса як ринкова привабливість: настирлива,
різка, така, що кидається в очі. Естетична мова дизайну і реклами
оперують часто чванливими, химеричними цінностями, вони
навіюють майбутнім власникам речей думку, що саме ці речі є зна-
ком престижності, кар’єрності, особистого багатства, соціальної
успішності.

Художня діяльність – це така діяльність, в процесі якої створю-
ється і сприймається витвір мистецтва. Художня діяльність є
вищою, найбільш розвиненою формою естетичної діяльності.
Естетична діяльність тут не розчинена в інших формах діяльності, а
існує окремо, самостійно і самодостатньо. Її предмет (художній
твір, твір мистецтва) – є самоцінним, виключно предметом есте-
тичної насолоди.
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Художня творчість відбувається на двох рівнях професійному і
непрофесійному (такий поділ дещо умовний, бо твори професій-
них митців деколи далекі від досконалості, тоді як роботи «диле-
тантів» часто радують оригінальністю і справжньою майстерністю).

Мистецтво – не лише продукт фантазії, натхнення, але й всіх
людських творчих здібностей. Митець в своїх творах розкриває
власну душу, а в самій творчості він здатний відновити і відтворити
цілісність власного «я».

Отже, будь-яка творчість – це відмова від стереотипів сприй-
няття і виразу, відкриття нових сторін вже відомого і освоєного
матеріалу, це постійний пошук тем, ідей, засобів їх реалізації.
Творча діяльність, як і будь-яка інша, має ряд компонентів: мету
(задум), процес реалізації мети і результат.

ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ МАЙБУТНЬОГО 

Сухорукова Н. С.

директор Тернопільського фахового коледжу 
Університету «Україна»

Технології дизайну розвиваються стрімко і радикально. Нові
технології віртуальної реальності і автоматизації кардинально
змінюють уявлення про дизайнерську культуру і потенціал. Бути
дизайнером — означає планувати, проєктувати, розробляти та
створювати графічний контент. Нове покоління дизайнерів формує
нові тренди і задає високу планку для інших поколінь.
Відкривається нова епоха молодіжних ініціатив змінювати світ. 

Щоб зробити цікавий упізнаваний дизайн, нам доводиться
виходити за рамки усталених правил ставити під сумнів те, що вже
придумано до нас. Ми маємо відшукати й вставити свою родзинку:
несхожість і шорсткість, адже ринок і так перевантажений усім
однаковим та пригладженим.

Ми живемо в добу культурно-естетичного і науково-технічного
прогресу. Це час експериментів, коли в молодих дизайнерів
виникає сміливість ризикнути і спробувати нові стилі, методи і
форми, створити дещо не подібне на те, що було раніше, самому
створити тренд наступного року.

Відкритість до всього нового та оригінальність мислення дають
змогу молодому поколінню генерувати свіжі ідеї, які змінюють світ.
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Дизайн майбутнього складається з двох частин: естетики та
інженерії. З естетикою зрозуміло: всі прагнемо до краси, приваб -
ливості, позитиву, інтриги дизайнерських рішень. Тут треба мати
вишу каний смак, багату уяву, художнє мислення, розкішну
фантазію. Всі вірно цінять роль естетики в дизайні, але про потреби
технологічної інженерії замислюються не всі. 

Що таке технологічна інженерія в дизайні? Це, насамперед,
якість, практичність і зручність у використанні. Також це всебічне
дослідження і розуміння призначення, стратегія і маркетинг в
бізнесових справах. До нових принципів технологічної інженерії
слід віднести ергономіку – легкість у використанні об’єкта дизайну.
Останні тенденції – застосування нових технологій в дизайні для
спрощення його використання. Важливо задавати собі запитання
щодо кінцевої мети та робити дизайн всесторонньо усвідомленим В
інженерії враховується й багато іншого: інфраструктура,
інструменти, методи тощо. 

Внаслідок цього можна зробити висновок, що дизайн виходить
далеко за свої межі. І дизайнер має бути в деякій мірі і конструк -
тором, і аналітиком, і художником та володіти низкою інших
особливостей, без яких розуміння дизайну майбутнього просто
неможливе. Окрім того, дизайнер повинен розуміти основи бізнесу.
чим краще він усвідомлює бізнес-процеси тим більше
продуктивнішою буде його творчість. 

Мобільність і креативність молоді в сфері дизайну –
незаперечна. Іде процес формування національної еліти, що має
креативний ресурс у розв’язанні складних задач і проблем,
проведення досліджень та здійснення інновацій. Сучасний
дизайнер повинен володіти сукупністю високих професійних
якостей, як художник, технолог, скульптор, архітектор,
конструктор, володіти сучасними програмами комп’ютерного
проєктування та моделювання. 

З кожним роком розробляються і впроваджуються нові
суперсучасні технології. Розширюється сфера творчої діяльності
самого дизайнера й виробляються власні принципи в
дизайнерській роботі. І дуже хочеться, щоб чесний, сміливий і
осмислений дизайн ставав успішним трендом майбутнього.
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ТВОРЧЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЬОРУ 
В РОБОТІ ДИЗАЙНЕРА

Твардовська О. А.

викладач 
Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»

Концепція кольору була вироблена з давніх часів. Зв’язок між
кольором та оточуючим середовищем закріпився у людства на під-
свідомому рівні. Тому людина емоційно реагує на кольори незалеж-
но від своїх думок. Колір володіє невидимою силою і впливає на
наші почуття, настрій, емоції та працездатність.

Грамотне використання кольору в дизайні може виконувати
низку функцій: милувати зір, привертати увагу, приваблювати
погляд, покращувати запам’ятовування, формувати позитивне від-
ношення до наглядного предмета, виокремлювати чи підкреслюва-
ти окремі елементи, врівноважувати композицію.

Мистецтво підбору кольору в роботі дизайнера – це художня
творчість. Воно важить не менше, аніж графіка або проектування.
Тому надзвичайно важливо для майбутнього дизайнера навчитись
уміло застосовувати колір і чітко розуміти його значення. Лише
засвоївши основи академії кольору, можна стати успішним фахів-
цем у сфері дизайну.

Гама кольорів надає можливість обирати нам найрізноманітніші
відтінки. І від майстерності їх застосування залежить кінцевий
результат дизайнерського продукту. У роботі з кольорами є певні
правила. Теплі й холодні кольори не можна використовувати в рів-
ній кількості в одному зображенні. Теплі кольори трохи збільшують
розміри фігур, а холодні – зменшують. Безколірність або колірна
монотонність викликають почуття байдужості та в’ялості, а неорга-
нізована багатоколірність – хаотичність та стомлюваність. Ці дві
крайнощі – анархія кольору. Тому в дизайнерській науці треба вра-
ховувати значення, цілі, способи і методи застосування кольору.

Естетичне відношення людини до кольору ще недостатньо ви -
вчено, адже його не можливо виміряти приладами. Колірної актив-
ності, динамічності, напруги можна досягнути не стільки величез-
ною кількістю колірних тонів в інтер’єрі, а скільки їх вмілим
зіставленням при обмеженій численності. Образ, тектоніка, гармо-
нія – це три тісно пов’язаних фундаментальних складових принци-
пу композиції, які перетворюють інтер’єр на витвір мистецтва.
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Просторові властивості кольору вже були помічені художника-
ми епохи Відродження. Вони розуміли, що теплі й світлі кольори
збуджують, зігрівають, збільшують і зближують, а темні – замика-
ють простір, віддаляють площину, створюють відчуття холоду і
смутку. Але слід відмітити, що теплі тони виступають по відношен-
ню до холодних тільки тоді, коли вони в порівнянні один з другим
світліші і біль насичені. Композиційно за допомогою кольору
можна акцентувати увагу на найбільш важливі частини зображення
або простору для розуміння образного змісту. Можна визначити два
основних види сприйняття кольору у просторі: незамкнутий, від-
критий простір, тобто пленер і замкнутий простір, тобто створений
людиною інтер’єр.

В цілому слід зазначити, що на вибір кольору, крім його само-
стійного значення, впливають характер графічної та композиційної
побудови та психологічні характеристики цільової аудиторії. В архі-
тектурній поліхромії дуже важко встановити чітку межу між тим,
що робиться для вигоди й зручності, а що для краси. Повноцінність
колірного вирішення передбачає його комплексність, всебічність,
обґрунтованість. В інтер’єрі необхідна емоційна насиченість сере-
довища. Людина не може вдовольнятись тільки конкретним усві-
домленням, що її оточують дорогі речі. В житті естетичні відчуття
гармонії і комфорту не менш важливі, ніж тверезий розрахунок.

Конструкційний задум дизайнером повинен втілювалися одно-
часно в матеріальній формі та в кольорі. Інтер’єр не просто фарбу-
ють та оформляють, а задумують в кольорі. Тут важливе значення
має взаємодія: світло – колір – матеріал.

Колір в інтер’єрі здавна використовувався інтуїтивно, емпірич-
но. Зараз його застосування стає все більше системним, свідомим.
Фізика, оптика, колориметрія, психофізіологія та психологія дока-
зали, що колір має властивість успішного підвищення ефектив -
ності праці та створення оптимальних умов для життєдіяльності
людини.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ

Целовальнікова А. А.

І курс, ст. гр. ДЗ-20-М, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд. арх.

З давніх-давен людина прагнула бути ближче до природи – не
тільки оточувати своє житло садами і парками, але й вводити озе-
ленення в інтер’єр. Ще на древніх єгипетських рисунках є зобра-
ження маленьких дерев у вазонах, а висячі Сади Семіраміди відно-
сили до семи чудес світу. Приміщення в Римському домусі
групувались навколо атріума (офіційні) і саду (сімейні). Таке пла-
нування забезпечувало затінення і провітрювання – пізніше його
назвали середземноморським. 

У Європі цікавість до вирощування рослин в приміщеннях
зросла під час колоніальних завоювань, з яких завозили екзотичні
рослини. Відомо, що в 1240 році для прийому голландського коро-
ля Вільгельма в Кельні влаштували грандіозне свято, для якого в
палаці розмістили квітучі дерева в діжках і кущі. Так з’явився пер-
ший зимовий сад в Європі. Його творцем був садівник Альберт
Магнус. Згодом європейські монархи, прагнучи перевершити один
одного, заставляли садівників будувати оранжереї і вирощувати в
них дивовижні рослини, зокрема помаранчі («orange»), звідки і
пішла назва «оранжерея». У 1599 році була побудована перша оран-
жерея для тропічних рослин в Лейдені.

В кінці XVII століття була побудована Оранжерея Версаля —
найвідоміша у Європі, де вирощувалися улюблені рослини
Людовика XIV. Центральний прохід оранжереї становить 156 метрів
в довжину і 21 метр в ширину. Склепінчата стеля оранжереї сягає
висоти 13 метрів. За часів монархії в Королівській оранжереї пере-
ховували на зиму 3000 рослин, висаджених у діжки, переважно цит-
русових фруктових дерев [1]. 

У XVIII столітті замість цитрусових селекціонери намагалися
культивувати тропічні рослини і в середині XIX століття англій-
ський біолог Н.Уорд винайшов скляний «ящик Уорда», завдяки
якому появилась можливість транспортувати на далекі відстані і
вирощувати навіть найвибагливіші рослини. 

У 1848 році у всесвітньо відомому дослідницькому центрі «Сади
К’ю» в Лондоні був побудований унікальний зимовий сад «Будинок
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пальм», створений архітектором Децімусом Бертоном та металур-
гом Річардом Тернером, який став першою великою спорудою, у
якій використовувалася кована сталь і скло. Оранжерея вміщала
70% відомих на той час науці пальмових дерев [2]. 

У XIX столітті в будівництві зимових садів стався справжній
прорив — серійно вироблялися каркаси для засклення балконів і
веранд. Перша і Друга світові війни викликали економічні пробле-
ми, які призвели до тимчасової втрати інтересу до оранжерей і
зимових садів. Лише з кінця 60-х років XX століття вони почали
знову з’являтися в проектах. У моду увійшов екологічний дизайн,
сонячне світло як джерело енергії.

Сучасні приклади включення природи всередину будівель свід-
чать про велике різноманіття прийомів: від критих природних оази-
сів, ботанічних садів і складних біо-технічних систем до вертикаль-
ного озеленення і традиційних вазонів. Широко використовуються
зимові сади в архітектурі громадських будівель: торгових центрів,
готелів, офісів тощо.

Наведені приклади історичного досвіду свідчать, що озеленен-
ня інтер’єрів має давню історію і не втратило свої актуальності до
сих пір. На сьогодні, включення природного компонента в архітек-
турне середовище є активним фактором організації функції,
невід’ємним елементом екологічної архітектури.

Література

1. Оранжерея Версаля [Електронний ресурс] — Режим доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оранжерея_Версаля

2. Королівські ботанічні сади в К’ю [Електронний ресурс] — Режим
д о с т у п у :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B
B%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B1%D0%
BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1
%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%27%D1%8E
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ТРАВМАТИЗМ В УКРАЇНІ

Гордіна О. Р.
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Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач 

Актуальність теми: в Україні щорічно травми різної тяжкості
отримують понад 4,5 млн людей, летальність внаслідок травм
в останні роки має стійку тенденцію до зростання. 

Мета: аналіз та профілактика виробничого та невиробничого
травматизму в Україні. 

Основний матеріал: «Травматизм — глобальна проблема
сьогодення» — під такою назвою Комітет з питань охорони
здоров’я Верховної Ради України провів засідання круглого столу.
Учасники круглого столу зазначають, що регіонам України
необхідно мати єдину відпрацьовану систему допомоги
при травмах, подібну до європейської. Основними кроками
створення такої системи мають бути: введення єдиної статистики
травм, організація служби невідкладної допомоги, створення
сучасних приймальних відділень, створення центрів травми, зміна
системи додипломної та післядипломної підготовки лікарів та
інших медичних працівників. 

Аналіз травматизму засвідчив про зменшення кількості
потерпілих з 16671 осіб у 2016 році до 4766 осіб у 2020 році.
Дослідження стану виробничого травматизму показало, що найбільш
травмонебезпечними галузями є соціально-культурна сфера та
торгівля, вугільна промисловість, агропромисловий комплекс.
Найбільша кількість нещасних випадків в Україні зареєстрована у
Дніпропетровській (16%), Донецькій (15%), Київській та Запорізькій
(7%) областях. Найбільшу кількість потерпілих від нещасних
випадків невиробничого характеру – 14,8% загальної кількості –
зареєстровано у місті Києві; 8,4% – Дніпропетровській, 7,3% –
Харківській областях. Найменшу кількість потерпілих від нещасних
випадків невиробничого характеру – 1,4% загальної кількості –
зареєстровано у Закарпатській й 1,52% — Тернопільській областях.
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Серед причин травмування у побуті падіння складають 58% всіх
нещасних випадків травматизму невиробничого характеру. В України
відзначається важливості питань охорони праці на підприємстві,
правильна її організація робить підприємство більш конкуренто -
спроможним.

Особливу увагу учасники круглого столу приділили питанню
сучасної бойової травми та участі медичних закладів Міноборони,
МОЗ та НАМН України у системі надання високоспеціалізованої
медичної допомоги постраждалим в умовах проведення АТО. 

Висновок: найбільш травмонебезпечними галузями в Україні є
соціально-культурна сфера та торгівля, вугільна промисловість,
агропромисловий комплекс. 

Серед областей в Україні найбільша кількість нещасних
випадків у Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Запорізькій
областях. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 
В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Заворотнюк Б. М.

ІV курс, група МН-19.3-1-mk, спеціальність «Менеджмент»
Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємництва,
управління та адміністрування

У сучасному світі вкрай важливими та актуальними на підпри-
ємствах усіх форм власності є питання створення безпечних умов
праці через впровадження безпечних для життя та здоров’я персо-
налу технологічних процесів. Охорона праці є одним з найбільш
важливих аспектів соціальної політики держави. Це система право-
вих, технічних, економічних, санітарно-гігієнічних заходів, спря-
мованих на забезпечення здорових і безпечних умов праці. За оцін-
ками МОП, щорічно близько 2,3 млн. осіб у світі гинуть внаслідок
нещасних випадків на робочому місці або через захворюваннями,
пов’язаними з роботою, — в середньому 6000 осіб щодня. Також
щорічно у всьому світі трапляється близько 340 млн. нещасних
випадків на виробництві і 160 млн. жертв професійних захворю-
вань. Водночас матеріальні збитки від втрачених робочих днів,
витрат на лікування та компенсаційних виплат перевищує
1,25 трлн. дол. (приблизно 4% світового ВВП).
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Комплексний підхід до всього спектра профілактичних заходів
закладено на законодавчому рівні, проте їх впровадження не вико-
нується належним чином, як це передбачається і процесі впровад-
ження інноваційних рішень і процесів у науку, техніку та економіку
країни. Бізнес не може ефективно розвиватися та стати частиною
сучасної світової економіки, не дотримуючись норм і законів з охо-
рони праці, а також без вчасного впровадження передового досвіду,
використання новітніх засобів захисту, вживання відповідних захо-
дів щодо створення безпечних умов праці на підприємствах.

Велика кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками
у галузях економіки пояснюється такими причинами: незадовільною
підготовкою робітників і роботодавців з питань охорони праці; від-
сутністю належного контролю стану безпеки на робочих місцях та
виконання встановлених норм; недостатнім забезпеченням праців-
ників засобами індивідуального захисту; повільним впровадженням
засобів та приладів колективної безпеки на підприємствах; спрацьо-
ваністю (у деяких галузях до 80%) основних фондів.

Інноваційний потенціал визначає можливості організації до
інновацій, її чутливість до генерування результатів та передбачає
наявність достатньої кількості ресурсів — людських, матеріальних,
технічних, технологічних, організаційних, фінансових, інтелекту-
альних, інформаційних. Роботодавцям важливо усвідомити необхід-
ність належного забезпечення безпеки праці та реалізації практич-
них засобів захисту учасників трудового колективу від різних
небезпек та загроз. За останні роки роботодавці широко застосову-
ють різні продукти інноваційного розвитку у сфері охорони праці:
трекінг-пристрої, електронні браслети, технології глобальних сис-
тем позиціонування (GPS) для забезпечення безпеки праці; фітоер-
гономіка для очищення виробничих приміщень; тренінги з лайф-
рестлінгу для консультування з питань безпеки праці. Також сучасні
інноваційні технології у сфері охороні праці базуються на викорис-
танні нових підходів до аналізу інформації: насамперед розгляда-
ються відомості про аварійність і травматизм на виробництві на
основі теорії ризику і створення нових запобіжних заходів щодо
мінімізації виробничих ризиків і небезпек, серед яких значне місце
належить перспективним технологіям навчання працівників без-
печним прийомам праці та підвищення загалом культури безпеки.

Таким чином, інновації у сфері охорони праці охоплюють як
організаційні рішення, спрямовані на вдосконалення системи
підготовки персоналу на знання норм і правил охорони праці із
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застосуванням тренінгових та комп’ютерних технологій, так і
впровадження віддаленого моніторингу за технологічними проце-
сами, а також забезпечення персоналу засобами індивідуального
захисту.

ЕРГОНОМІКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Малахова З. В.

ІІ курс, група ДЗ-19-1, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: розвиток техніки в промисловості, створюю-
чи умови для загального поліпшення умов праці, призвело до ряда
випадків появи або посилення дії на організм людини деяких
несприятливих факторів.

Мета: вивчення закономірностей трудових процесів, ролі
людського фактора, вдосконалення техніко-технологічних засо-
бів, підвищення ефективності системи «людина – техніка – сере-
довище» і при дотриманні безпеки і комфортності праці, створен-
ня умов, що сприяють зниженню стомлюваності людини,
збереженню його здоров’я, всебічному розвитку особистості в
процесі праці.

Основний матеріал: найбільш важливим з позиції даної теми є
постанова N37 Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року
«Про першочергові заходи відносно розвитку нацiональної систе-
ми дизайну та ергономiки i впровадження їх досягнень у промисло-
вому комплексi, об’єктах житлової, виробничої i соцiально-куль-
турної сфер». 

Ергономіка — галузь науки, яка вивчає рухи людського тіла під
час роботи, витрати енергії і продуктивність конкретної праці
людини. Область застосування ергономіки досить широка: вона
охоплює організацію робочих місць, як виробничих, так і побуто-
вих, а також промисловий дизайн.

Дизайнер визначає вид інтер’єрів виробничого середовища з
урахуванням зручності, комфортності і краси. При цьому багато що
залежить від функціонального призначення приміщень, а також
ергономічних вимог. 
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Створюючи інтер’єри виробничих приміщень, необхідно
враховувати: 

– кліматичні умови місцезнаходження будівлі; 
– освітленість приміщення природним світлом; 
– особливості функціональних процесів, які тут відбуваються:

характер людських і вантажних потоків; кількість людей і час їх
перебування в основних приміщеннях; 

– санітарно-гігієнічні умови в приміщенні: дані про наявність
тепловиділень, виділень кіптяви, диму, пилу, шуму, вимоги до пере-
дачі кольору ламп і їх розміщення; 

– вимоги техніки безпеки. 
Створенню оптимальних умов праці сприяє облік факторів

виробничого середовища: фізичних, хімічних, біологічних,
соціаль но-психологічних, естетичних. У виробничих приміщеннях
слід виключити або максимально знизити виділення шкідливих і
пахучих речовин, надлишкового тепла і вологи, наявність шуму,
пилу, вібрації, ультразвуку, електромагнітних хвиль радіочастот,
іонізуючого випромінювання. 

Всі ці фактори регламентують стандарти з техніки безпеки та
гігієни праці (система стандартів безпеки праці — ССБТ), з якими
необхідно ознайомитися розробникам, інженерам-конструкторам і
дизайнерам на стадії проектування об’єкта.

Висновок: отже, ергономіка вивчає всі процеси життєдіяльності
людини і її праці, створюючи найбільш комфортні для неї умови. У
ергономіку входять такі аспекти, як психологія праці, гігієна праці,
антропометрія, технічна естетика та інженерна психологія.

Під психологією безпеки праці, розуміють застосування психо-
логічних знань в галузі охорони праці. Цей погляд ґрунтується на
тому, що, вивчаючи безпеку праці, недостатньо обмежуватися роз-
глядом психологічних причин тільки нещасних випадків, оскільки
ряд сучасних виробництв може пролонговано впливати на організм
працівників і нарешті призвести до ряда професійних захворювань,
профілактика яких полягає у створенні режиму праці з урахуван-
ням психофізіологічних особливостей людини.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТОРІВ 
СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Самолук А. С.

ІІ курс, група ДЗ-19-1, спеціальність «Дизайн»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: основним завданням архітекторів є раціо -
нальний задум та аналіз проекту на стадії його розробки, з
метою запобігання нещасним випадкам та виробничим травмам
у працівників та майбутніх споживачів викликаної умовами
праці.

Мета: розроблювані містобудівні та архітектурні рішення
забезпечують відповідність до діючих нормативів та екологічних
стандартів. Здійснення авторського нагляду за будівництвом
спроектованих об’єктів та консультації з питань, що входять в його
компетенцію.

Основний матеріал: основні функції та обов’язки архітектора
пов’я зані з високими інтелектуальними навантаженнями, пов’я за -
ними з його прямими професійними обов’язками — розробкою і
виробництвом будівельних проектів, твором складних технічних,
економічних, математичних розрахунків. 

При цьому архітектор в створенні проекту повинен враховувати
дуже багато аспектів: 

– технічні, художні, соціальні, екологічні вимоги по конкрет -
ному проекту;

– технологію будівництва;
– вимоги охорони навколишнього середовища;
– особливості природних та екологічних умов місцевості, де

буде проводитися будівництво;
– специфіку економічних регіональних вимог;
– технічні та економічні стандарти для певних типів будівель.
Додатково слід враховувати той факт, що архітектор нерідко

повинен відвідувати будівельні майданчики для здійснення
авторського нагляду за будівництвом будівлі.

Даний аспект регламентується в законі України про
архітектурну діяльність (Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1999, № 31, ст. 246).
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Такий вид діяльності створює підвищене інтелектуальне
навантаження, що необхідно враховувати при складанні інструкції
з охорони праці для архітектора.

Особливості інструкції з охорони праці для архітектора
обумовлені тим, що він повинен проходити вступний інструктаж за
двома категоріями — правилам техніки безпеки в офісі і на
будівельному майданчику. Крім того, в забезпечення архітектора
повинні входити засоби індивідуального захисту, передбачені на
будівельному майданчику (каска, захисний жилет).

ВИСНОВОК: отже, професія архітектора складна і дуже
відповідальна. Він відповідає за безпечність свого проекту як на
стадії будівництва, так і на стадії подальшої експлуатації будівлі
здійсненої за його проектом.
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ПРИРОДА, МЕДИЦИНА, 
ЗДОРОВ’Я

SPECTRAL PROPERTIES OF LEDS BASED 
LIGHT SOURCE FOR APPLICATION 

IN MUSHROOM CULTIVATION

Baranenko K. Yu. 

Group MB-20-1m-fbmt, specialty 091 «Biology» 
Faculty of Biomedical Technologies, University «Ukraine» 

Supervisor: Poedynok N. L., Ph.D., Associate Professor

It has been proven that light is important morphogenetic factors for
growth and development of many cultivated mushrooms. It has been
shown that light with wavelengths of 650 nm and 530 nm has essential
influence on the growth regulators and activity on growth processes of
these mushrooms and has modified the lipid and carbohydrate spore
composition. The light-induced modifications had prolonged action and
were transmitted to the following ontogenetic stages, from spores to
mycelium. Infrared rays in definite doses cause the intensification of
growth in culture of medicinal mushrooms Coriolus vaporarius (Pers.:Fr.)
Bond, et Singer and Serpula lacrimans (Wulf. apud. Jacq.:Fr.) Schroet.
The absence or existence of light influence during the period of vegetative
mycelial growth affects the character of further bearing. 

The LED-based illumination with a proper proportion of light compo-
nents enhances photosynthetic productivity and ensures better plant mor-
phology in comparison with illumination using high pressure sodium lamps
High-power AlInGaP-based red LEDs emitting at wavelengths as close as
possible to 660nm as well as further develop ment of LEDs emitting in the
vicinity of 640nm are of major interest for hort i culture applications.



231

The mushroom cultivation needs the light environment with rather
different spectrum and intensity comparing with plants cultivation. Here
we present the photobiology light source based on the light emitting solid
state diodes (LED) for applications in Greenhouse Environment. Basing
onto the previous investigations, we designed and prepared the illumina -
ting system with ability of tailoring of output light spectrum. The compo-
sition of blue and red parts of light spectrum can be adjusted depending
on experimental needs. 

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА У СВІТІ В УКРАЇНІ

Акшенцева В. Д.

IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право 081»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»

Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., 
доцент цивільного, адміністративного, господарського права 

та правоохоронної діяльності

Однією з найгостріших екологічних проблем, зумовлених
посиленням техногенного впливу на природне середовище є стан
атмосферного повітря. Вона включає ряд аспектів. По-перше,
охорона-озонового шару, необхідна у зв’язку із зростанням
забруднення атмосфери фреонами, оксидами азоту тощо. До сере -
дини XXI ст. це може призвести, за оцінками, до зниження вмісту
стратосферного озону на 15%. По-друге, зростання концентрації
СО2 (це вуглекислий газ), що відбувається в основному за рахунок
згоряння викопного палива, зменшення площ лісів, виснаження
гумусового шару і деградації грунтів. До середини XXI ст. очікується
подвоєння концентрації газу, що мала місце перед початком НТР.

Охорона навколишнього середовища перетворилася в
глобальну проблему, пов’язану головним чином зі зростанням
антропогенного впливу. Це зумовлено демографічним вибухом,
урбанізацією, що прискорюється, і розвитком гірничих розробок і
комунікацій, забрудненням навколишнього середовища відходами,
надмірним навантаженням на орні землі, пасовища, ліси, водойми.
У результаті гірничо-технічної діяльності у світі порушено не
менше 15—20 млн га земель, з них 59% площі використано під різні
гірничі виробки, 38% — під відвали пустої породи або відходів
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збагачення, 3% — місця осідання, провалів та інших порушень
поверхні, пов’язаних з підземними розробками. Інколи порушення
правил ведення гірничих робіт чи масштабна аварія призводить до
катастрофічних незворотних наслідків.

Дуже важливою для людства проблемою є охорона геологічного
середовища, тобто верхньої частини літосфери, яка розглядається
як багатокомпонентна динамічна система, що перебуває під
впливом інженерно-господарської діяльності людини і, в свою
чергу, певною мірою визначає цю діяльність. Найголовніший
компонент геологічного середовища це гірські породи, що містять
нарівні з твердими мінеральними і органічними компонентами
гази, підземні води. Особливо великий негативний вплив на
довкілля від техногенних катастроф, найбільша з яких у ХХ ст. — на
Чорнобильській атомній електростанції, що сталася в Україні.
Охорона навколишнього середовища суттєвим чином залежить від
технічного рівня вугільної енергетики. 

Прикладом системних дій у подоланні екологічних ризиків є
вугільна енергетика Європи. У ФРН на початку XXI ст. стала до
ладу модельна вугільна ТЕС, у процесі роботи якої викиди
вуглекислого газу в атмосферу відсутні.

Отже, комплексна охорона навколишнього середовища здійс -
нює ться на рівні підприємств, населених пунктів, регіонів, держав і
глобально в масштабах всієї планет. Екологічна ситуація в Україні
потребує залучення широкого кола населення до розв’язання
екологічних проблем, тісної взаємодії з громадськими екологіч ними
організаціями, підтримки їх ініціативи та конкрет них про позицій,
що відповідає і передбачено екологічним законо давством України
конвенцією. Україна здійснює на своїй території екологічну
політику, спрямовану на збереження безпечного для існування
живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя
і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого
забрудненням навколишнього природного середо ви ща, досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів.

Необхідно підвищувати екологічну культуру суспільства і
професійну підготовку спеціалістів з забезпечення загальної
обов’язкової комплексної освіти та вихованням в галузі охорони
навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних
дитячих закладах, у системі загальної середньої, професійної та
вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
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Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н, 
професор кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології 

Інститут біомедичних технологій Університету «Україна» 

Фотосинтезуючі бактерії — це бактерії, що використовують
світло, як джерело енергії для забезпечення своєї
життєдіяльності. До них відносяться пурпурні, зелені бактерії,
(що є облігатними та факультативними анаеробами) і
ціанобактерії (синьо-зелені водорості). Здатність до фотосинтезу
забезпечується у них бактеріохлорофілами і каротиноїдами.
наприклад, у зелених і пурпурних бактерій завдяки цим
включенням здійснюється фотосинтез продукуючий
молекулярний водень. Саме пурпурні бактерії накопичують в
своїх клітинах сірку та окислюють сірководень. Одні види
являються фотоавтотрофами(здійснюють асиміляцію
вуглекислоти),інші є фотогетеротрофами(потребують органічних
сполук). Деякі види крім променевої енергії можуть
використовувати при диханні або бродінні енергію та здатні
рости в темряві. Багато видів фіксують молекулярний азот. 

Ціанобактерії,наприклад, при фотосинтезі виділяють кисень,
бо в якості електронів використовують воду, як і вищі рослини. Ці
бактерії є облігатними фототрофами(більшість з них ростуть тільки
за рахунок світла). В незначній кількості ціанобактерії, як і
пурпурні та зелені бактерії, здатні також асимілювати органічні
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сполуки та, при цьому, значна кількість видів цих бактерій здатна
фіксувати молекулярний азот.

Особливу форму фотосинтезу здійснюють позбавлені
хлорофілу галофільні мікроорганізми-бактерії роду Halobacterium.
У них для синтезу(АТФ) при використанні променевої енергії
приймає участь каротиноїд ретиналь, що пов’язується з білком в
комплекс– бактеріородопсин.

Пурпурні бактерії — різноманітна група фотосинтезуючих
бактерій, величезна кількість яких мешкає в солоних і прісних
водах. Вони відносяться до трьох класів протеобактерій( альфа,
бета, гамма). Пурпурні бактерії являють з собою поліморфні
організми (їх розміри коливаються). Також характерною їх ознакою
є добре розвинена система внутрішніх фотосинтетичних мембран.
Деякі з них утворюють газові вакуолі( характерно для водних форм
пурпурних бактерій). Деякі види утворюють екзоспори та цисти.
Для цих представників необхідно багато випромінюваного світла,
але тільки рід Amoebobacter вимагає низької освітленості, так як він
зростає при низьких значеннях температури 

Синтез бактеріохлорофілів в основному пригнічується киснем,
але може проходити і в темряві. Пурпурні бактерії містять червоні
пігменти і каротиноїди, що обумовлюють забарвлення скупчень їх
клітин в пурпурний колір. Їх пігменти дозволяють використовувати
світло в червоних та темно-червоних фіолетових та помаранчевих
спектрах . Фотосинтетичні мембрани мають вигляд пластинок
(ламелл),бульбашок або трубок, які знаходяться по периферії
клітини. Для фотосинтезу вони використовують кислоти або інші
органічні сполуки.

Таким чином, на сьогоднішній день значення фотосинтезуючих
бактерій дуже велике. Саме бактеріальний фотосинтез може бути
корисний в багатьох сферах людської діяльності. Саме тому, зараз
активно посилюється вивчення цього процесу, але все ж таки, варто
зазначити,що бактеріальний фотосинтез не може замінити
«справжній» фотосинтез з виділенням кисню, який підтримує все
життя на Землі.
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ВІДЧУЖЕННЯ

Бекмухамбетова О. М.
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Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.

Проблема активного росту та виживання організмів за певних
умов існування – одна з провідних в сучасній біології.

Дослідження ростових процесів у мікроскопічних грибів часто
вивчають методом глибинного культивування, тоді як згідно з
останніми даними, для більшості грибів такі умови є досить дале-
кими від природних та доцільні для створення біотехнологій, де
гриби відіграють роль продуцентів. За даними ряду авторів, корек-
тнішим є вирощування грибних колоній на агаризованих середови-
щах, оскільки саме просторово-неоднорідний ріст мікроскопічних
грибів є найбільш наближеним до їх росту в природних умовах.

Вивчення росту грибів на твердому середовищі дає можливість
одержати кількісні дані, необхідні для побудування ряду матема-
тичних залежностей, які дозволяють описати принципи формуван-
ня грибних колоній або агрегатів в тих чи інших умовах.
Дослідження ростових процесів сприяє також виявленню адаптив-
них реакцій у мікроорганізмів до умов навколишнього середовища,
які постійно змінюються, що важливо з точки зору екології.

Дослідження ґрунтових грибів, вилучених із зони відчуження
ЧАЕС, дозволило виявити ряд цікавих морфологічних та фізіоло-
гічних характеристик вивченої мікобіоти, зокрема, здатність ряду
грибів обростати та з часом руйнувати «гарячі» частинки в модель-
ній системі. В результаті більш детального дослідження цього про-
цесу виявилось, що він обумовлений направленим ростом грибно-
го міцелію до «гарячої» частинки (позитивний радіотропізм –
новий серед інших видів тропізмів грибів). 

Це дозволило прийти до висновку, що мікроміцети, які мають
таку властивість, можуть брати участь в процесах біогенного руйну-
вання «гарячих» частинок, помітно прискорюючи процес їх при-
родного руйнування (за швидкістю росту в модельній системі – в
10-15 разів), тобто можуть бути перспективними в подальших роз-
робках по знешкодженню радіоактивних відходів. 
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БОРОШНИСТА РОСА ПШЕНИЦІ 
ТА ЇЇ БІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Бєлікова Г. О., Сергійчук Н. М. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Білявська Л. О.

Інститут мікробіології і вірусології НАН України

У світовому рослинництві, зернові культури займають найбіль-
ші посівні площі, що свідчить про їх виключно важливе продоволь-
че, кормове і сировинне значення в народному господарстві, а саме
в Україні площа зернових культур у сприятливі роки сягає
15,5–16,5 млн га, або 45–50% загальної посівної площі. 

Найпоширенішою зерновою культурою є пшениця. Отриман -
ню високих урожаїв пшениці заважають хвороби, втрати від яких
сягають понад 30 % потенційного врожаю, яка за валовими збора-
ми та високою якістю зерна забезпечує національну продовольчу
безпеку України. Сучасні умови агропромислового виробництва
вимагають збільшення обсягів якісної сільськогосподарської про-
дукції за одночасного зменшення економічних та енергетичних
витрат у технологіях її вирощування. 

В підвищенні урожайності і якості зерна пшениці суттєве зна-
чення має своєчасний захист рослин від розповсюджених шкідли-
вих хвороб і шкідників. До числа небезпечних захворювань пшени-
ці, які знижують врожайність зерна до 63,2 відсотків, належить
борошниста роса, яка надзвичайно розповсюджена в Україні. 

Патологічний процес, зумовлений збудником даної хвороби,
призводить до виснаження і відмирання клітин господаря, що зов-
нішньо проявляється в пожовтінні, засиханні і скручуванні листків.
Ці зовнішні зміни є наслідком порушення фізіологічних функцій
хворої рослини – зниження фотосинтезу, підвищення інтенсивнос-
ті дихання, зменшення кількості вуглеводів і збільшення кількості
азотних речовин. Селекціонери постійно поповнюють сортовий
склад пшениці. Одне із завдань селекції – це створення стійких до
збудників хвороб сортів. Розвиток борошнистої роси ми досліджу-
вали на сучасних занесених до реєстру сортах пшениці.

Борошниста роса на посівах озимої пшениці з’являється і роз-
вивається ще з осені. Резерватором її патогена є сходи падалиці.
Зимує патоген на посівах озимої пшениці і сходах падалиці у формі
скупчення грибниці. Є дані, що разом з грибницею інколи можуть
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перезимовувати і конідії, зберігаючи свою життєздатність.
Активний розвиток борошнистої роси спостерігається на затінених
рослинах і в умовах коротшого періоду освітлення. Шкідливість
борошнистої роси проявляється насамперед у зменшенні асиміля-
ційної поверхні листків і руйнуванні хлорофілу та інших пігментів.
За сильного ураження знижується кущистість, затримується фаза
колосіння, гальмується достигання пшениці. Недобір урожаю від
борошнистої роси може становити 10–15, іноді 30–35%. 

Метою даної роботи є біологічний контроль за розвитком, роз-
повсюдженням та вивченням впливу сучасних комбінованих фун-
гіцидів на обмеження розвитку борошнистої роси і визначення їх
ефективності в захисті від хвороби пшениці.

Біологічний метод захисту рослин – важлива складова інтегро-
ваного захисту рослин. Застосування біопрепаратів є основним
стратегічним, екологічно безпечним заходом контролю хвороб у
посівах пшениці. Проведеними нами науковими дослідженнями
встановлено, що біологічні препарати є ефективним засобом захис-
ту від борошнистої роси, стимулюють і значно поліпшують жив-
лення рослин. Розроблений арсенал біопрепаратів дозволяє вико-
ристовувати їх в системі захисту сільськогосподарських культур,
продукція яких використовується у свіжому вигляді, а також для
виготовлення дитячого і дієтичного харчування, що значно підви-
щує безпечність такої продукції. Застосування біологічних препа-
ратів дає можливість зберігати корисну фауну, знижує ризик виник-
нення резистентності, що існує при застосуванні хімічних засобів
захисту рослин і часто призводить до збільшення норм витрат та
кратностей обробок.

Отже, борошниста роса — найбільш поширена хвороба пшени-
ці озимої, яка виявляється щорічно. Максимальні значення
показників поширеності і розвитку цієї хвороби у роки досліджень
становили 93 і 17,9%. Встановлено, що шкідливість борошнистої
роси виявляється у зменшенні кількості зернівок, маси зерна з
одного колоса, що призводить до зменшення урожайності
пшениці. При внесенні під культуру повного мінерального добрива
з підвищеними дозами калію і фосфору розвиток захворювання
стримується. Однобічне внесення азоту посилює розвиток
борошнистої роси й утворення конідіального спороношення. Крім
того, скорочується інкубаційний період хвороби. Вирощування
стійких сортів, дотримання сівозміни та просторова ізоляція полів
озимих від ярових культур і посівів минулого року, своєчасне
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прибирання, лущення стерні й рання зяблева оранка, посів ярих
зернових в ранні терміни, озимих – в оптимальні для зони терміни,
дотримання норми висіву насіння, недопущення загущених
посівів, осінньо-весняна обробка вегетуючих рослин фунгіцидами. 

ВПЛИВ АНТИБІОТИЧНИХ РЕЧОВИН 
Streptomyces netropsis НА РОСЛИНИ

Блохін О. В.

І курс магістратури, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Білявська Л. О., д. б. н., с. н. с.
Інститутe мікробіології і вірусології НАН України

Актинобактерії є досить поширеною в природі, особливо в
ґрунті, групою мікроорганізмів, що становлять від 20 до 46%
всього різноманіття ґрунтової мікробіоти. Вони синтезують
понад 10 тис. з’єднань або 45% від загальної кількості метаболі-
тів мікробного походження. Серед актинобактерій активними
продуцентами метаболітів є представники роду Streptomyces, які
синтезують речовини антибактеріальної, антигрібної та антипа-
разитарної дій. Крім того, вони синтезують широкий спектр біо-
логічно активних речовин: амінокислоти, ферменти, вітаміни,
фосфоліпіди, стерини, ненасичені жирні кислоти тощо.
Більшість цих речовин характеризуються рострегулюючою дією,
а також є індукторами стійкості рослин до фітопатогенів і
несприятливих чинників навколишнього середовища.

Значна роль в регуляції росту, розвитку рослин і в формуван-
ні мікробно-рослинних взаємодій належить фітогормонам сти-
мулюючої (ауксини, цитокініни, гібереліни) і інгибіторної
(абсцизова кислота, етилен) дії. Фітогормони підвищують стій-
кість рослин до біотичних і абіотичних чинників зовнішнього
середовища, а також впливають на різні метаболічні системи
рослин і мікроорганізмів: вуглеводний і ліпідний обмін, синтез
нуклеїнових кислот, ферментів, пігментів, антибіотиків тощо.
Здатність синтезувати фітогормони виявлено в багатьох асоціа-
тивних і вільноживучих ґрунтових мікроорганізмів, що відно-
сяться до сімейств Azotobacteriaceae, Bacillaceae, Enterobacteria -
ceae, Pseudomonadaceae тощо. Найменш вивченими в цьому
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відношенні є представники сімейства Actinomycetaceae, в тому
числі роду Streptomyces. У зв’язку з цим актуальним стало для
нас дослідження синтезу комплексу фітогормонів ґрунтовими
стрептомицетами, перспективними для створення на їх основі
метаболітних препаратів для рослинництва. Отже, мета цієї
роботи полягала у вивченні впливу антибіотичних речовин
Streptomyces netropsis на рослини.

Об’єктами досліджень стали штами стрептоміцетів
Streptomyces netropsis ІМВ Ас-5025, які проявляють антагонізм
відносно фітопатогенних мікроорганізмів і паразитичних нема-
тодів, а також позитивно впливають на розвиток рослин.

Для вивчення здатності синтезувати фітогормони досліджу-
вані штами стрептоміцетів вирощували в рідкому органічному
соєвому середовищі. Культивування проводили протягом 7 діб
(стаціонарна фаза росту) на роторних гойдалках (240 об/хв) у
скляних колбах об’ємом 750 мл при температурі +28 ± 1°С.
Після закінчення культивування біомасу стрептоміцетов відок-
ремлювали з культуральної рідини (КР) центрифугуванням
(5000 g, 30 хв) і визначали гравіметричним методом, виписували
в мг (г) в перерахунку на 1 мл (л) культуральної рідини.
Етанольні екстракти з біомаси стрептоміцетів отримували за
методикою описаною в роботі «Біологічно активні речовини
препарату Аверкія» [Л.О. Білявська та ін., Микробиол. журн. –
2012. – Т. 74, № 3. – С. 10-15]. Розрахунки отриманих даних
виконували за допомогою програми Excel.

Біохімічні дослідження супернатанта КР і екстракту біомаси
(відібраних в стаціонарну фазу росту) S. netropsis ІМВ Ас-5025
продемонстрували їх здатність синтезувати фітогормони трьох
класів стимулюючої (ауксини, цитокініни, гіберелова кислота) і
однієї інгибіторної (абсцизова кислота) дії. Саме тому, подальше
вивчення біосинтезу фітогормонів ґрунтовими стрептомицета-
ми надає нові інструменти для розуміння складних взаємозв’яз-
ків у системах: рослина-мікроорганізми та мікроорганізми-
мікроорганізми.

здоров’я Секція 15



ШЛЯХИ СТАРІННЯ КЛІТИН ДРІЖДЖІВ 
Saccharomyces cerevisiae

Богуцька О. В.

І курс, група ЗМБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.

Saccharomyces cerevisiae або пекарські дріжджі – це одноклітин-
ні еукаріотичні мікроорганізми, які є модельним організмом у
дослідженнях молекулярної та клітинної біології, а також широко
використовуються у косметологічній, фармацевтичній, медичній,
сільськогосподарській та харчовій промисловості. Як модельний
об’єкт дріжджі характеризуються рядом переваг у порівнянні з
іншими організмами. Серед таких переваг: можливість контролю-
вати ріст, клітинний поділ і розвиток за допомогою варіювання
складу поживного середовища; розшифровка нуклеотидної послі-
довності геному S.cerevisiae та можливість маніпулювання генетич-
ною інформацією, тобто створення делеційних мутантних штамів
або ампліфікація певних ділянок геному. Перевагою використання
дріжджів є також наявність баз даних нуклеотидних і амінокислот-
них послідовностей, регуляторних і метаболічних шляхів. 

Результати порівняльного аналізу геномів дріжджів і людини
виявили, що 30% відомих генів, пов’язаних із захворюваннями у
людини, мають ортологи у дріжджів (функціональні гомологи).
Крім того, сотні генів дріжджів асоційовані з генами, відповідаль-
ними за захворювання людини. Більшість цих генів є компонента-
ми системи сигнальної трансдукції або специфічних метаболічних
процесів. Виявлення значної гомології між генами дріжджів і ссав-
ців також розширило напрямки застосування S.cerevisiae для
вивчення процесів канцерогенезу та механізмів дії лікарських пре-
паратів. 

На сьогодні дріжджі залишаються найбільш зручною модель-
ною системою у фундаментальних дослідженнях генетичних і меха-
нічних факторів, що впливають на процеси старіння та індукують
захворювання людини. Крім того, останні дослідження показали
наявність регуляторної мережі апоптозу у дріжджах, що охоплює
багато ключових подій, що відбуваються у клітинах ссавців. 

Загалом, виділяють три головні форми старіння дріжджів:
(1)реплікативну, (2) хронологічну та (3) старіння дріжджової коло-
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нії. Реплікативна тривалість життя визначається кількістю поділів,
які зазнає окрема материнська клітина, до смерті клітини. Ця
смерть є результатом накопичення пошкодженого клітинного
матеріалу, який асиметрично розподіляється після кожного поділу
між дочірньою клітиною, яка отримує непошкоджений матеріал, і
материнською клітиною. Друга форма старіння дріжджів, хроноло-
гічна тривалість життя – це час впродовж якого культура виживає в
стаціонарній фазі. Як правило, цю форму старіння використовують
як модель для вивчення факторів старіння постмітотичних тканин
і клітин у вищих еукаріот, наприклад м’язи або мозок. Під час хро-
нологічного старіння пошкоджені клітини дріжджів змінюються
під впливом обмеженої кількості поживних речовин і підпадають
програмованій клітинній загибелі, що дозволяє вижити найбільш
пристосованим клітинам серед популяції. Проліферація та старін-
ня S.cerevisiae в оточуючому середовищі відбувається у формі утво-
рення колоній на твердих поверхнях, таких як фрукти та овочі. Ріст
одиночної колонії можна розділити на фазу швидкого росту, під час
якої клітини генетично і біохімічно нагадують клітини, що діляться
у рідкій культурі; та фазу повільного росту, під час якої колонія
починає диференціюватися. Клітини на периферії колонії продов-
жують ділитися, а клітини центральної частини колонії перебува-
ють у стаціонарній фазі. Перехід від однієї до іншої фази розвитку
супроводжується зміною рН оточуючого середовища від кислого до
лужного і навпаки, а також відбувається синтез і накопичення різ-
них метаболітів і речовин навколо колонії за рахунок споживання,
секреції та дифузії. У процесі диференціювання колонії клітини
центральної зони підпадають апоптозу, інгібуючи подальший ріст
колонії і подовжуючи тривалість життя колонії. Тобто, у диферен-
ційованій дріжджовій колонії старіння проходить лише у чітко
визначених ділянках.

Таким чином, наявність трьох форм старіння у S.cerevisiae
дозволяє вивчати процеси взаємодії між клітинами, ефекти стресо-
вих факторів, процеси адаптації, програмованої клітинної загибелі
і старіння, а також моделювати специфічні фенотипи старіння у
людини.
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ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА – 
ЗАСІБ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Борцевич С. В.

к. мед. н., доцент
Луцький інститут розвитку людини  Університету «Україна»

Надмірний вплив штучно культивованого інформаційного про-
стору з надмірною рекламою сучасного ринку лікарських засобів та
послуг, агресивний вплив сучасного фармакологічного ринку з
неумисно або умисно створеними малоефективними або неефек-
тивними фармакологічними препаратами, ефективність яких часто
обґрунтована такими ж замовними фіктивними науковими дослід-
женнями, застарілі догми та традиції лікування, ефективність яких
незначна, фальсифікація лікарських засобів, виготовленням яких
часто займаються ділки, що мало знаються на фармакології та
медицині, пацієнти, та їх стурбовані родичі, які очікують позитив-
них результатів від медичних послуг, лікарських засобів, які, як на
пересічного громадянина, дорогі, а часом дуже дорогі, але в кінце-
вому результаті не дають бажаного єфекту, призвели до пошуків
ефективних технологій по подоланню цих явищ.

Глобалізація інформаційних процесів у всіх сферах знань і, зок-
рема, в медицині поставила якісно нові проблеми вибору рішення
перед лікарем, організатором охорони здоров’я і пацієнтом. Навіть
у нових довідниках часто приводять застарілі відомості, а рекомен-
дації експертів в підручниках і оглядах не підтверджуються доказа-
ми. Потік медичної інформації все зростає – у світі видається
близько 40 000 медичних та біологічних журналів, в яких публіку-
ється приблизно 2 млн. статей щорічно. Практичні лікарі та керів-
ники системи охорони здоров’я гостро потребують критичної оцін-
ки інформації.

Вирішити ці проблеми може тільки медицина, яка базується на
доказах (evidence–based medicine), або доказова медицина (далі –
ДМ). Зараз вона знаходиться в центрі уваги клініцистів, керівників
системи охорони здоров’я, юристів, пацієнтів та громадськості

ДМ – використання в щоденній медичній практиці (у діагнос-
тиці, лікуванні й профілактиці) медичних технологій і лікарських
препаратів, ефективність яких доведена у фармакоепідеміологіч-
них дослідженнях із застосуванням математичних оцінок імовір-
ності успіху й ризику. Принцип доказовості в свою чергу має зде-
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шевити ринок медичних послуг та зменшити імовірність лікар-
ських помилок,бо у ньому закладена ідея створення набору правил
(протоколів) за якими окреслюється типові протоколи лікування,
правила та покази типових діагностичних процедур та методів під-
твердження діагнозу. 

У ряді країн національні програми розробки клінічних настанов
і протоколів діагностики та лікування підкріплені докладною мето-
дологією їх створення, а в 2002 р. методологія розробки клінічних
настанов була підготовлена і ВООЗ. У 2002 р. була утворена
Міжнародна мережа розробників клінічних настанов і протоколів,
до якої увійшли розробники з 56 країн.

На даний момент в рамках реалізації Постанови Уряду України
від 16.02.04 р. «Про стандартизацію в галузі охорони здоров’я»,
уповноваженим органом в галузі охорони здоров’я в особі МОЗ
України, проводиться активна розробка і впровадження в медичну
практику клінічні рекомендації (КР) і протоколи діагностики та
лікування (ПДЛ)

Одним з основних критеріїв, необхідних для розробки КР і
ПДЛ, що відповідають сучасним вимогам забезпечення якості в
охороні здоров’я, є широке використання методів і принципів
ДМ – залучення результатів правильно виконаних сучасних науко-
вих досліджень, як основного фундаменту критичної оцінки клі-
нічної інформації. Впровадження принципів ДМ в практику охоро-
ни здоров’я передбачає оптимізацію якості медичної допомоги з
точки зору безпеки, ефективності і вартості. Сучасна науково-
обґрунтована медична практика вимагає від лікаря, щоб діагности-
ка захворювань, призначення ефективного лікування, мінімізація
негативних наслідків втручань груртувалися лише на найнадійні-
шій інформації. 

Нині на фармацевтичному ринку налічується понад 20 тис.
лікарських препаратів і на цьому тлі спостерігається агресивний
маркетинг фармацевтичних фірм, масивний вплив на споживачів
ліків телевізійних передач, підготовлених некомпетентними в
медичних питаннях авторами та ще й підробка дорогих, розрекла-
мованих лікарських засоб, за виготовлення яких в Україні, згідно
закону, була адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від
17 до 1500 грн. Лише 08.09.2011 р. ВРУ ухвалила закон «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо запобігання фальсифі-
кації лікарських засобів», котрим запроваджено кримінальну від-
повідальність за навмисну підробку, розповсюдження та зберігання
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фальсифікованих лікарських засобів. Міри покарання: штраф —
17–34 тис. грн. або позбавлення волі на строк до 3 років; якщо гру-
пою у великих об’ємах — 3–5, якщо ж ці дії призвели до смерті
пацієнта, чи інших тяжких наслідків — від 5 до 10 років позбавлен-
ня волі.

ДМ передбачає використання найсучасніших доказів ефектив-
ності та безпечності діагностичних, профілактичних чи лікуваль-
них заходів, отриманих під час проведення рандомізованих контро-
льованих клінічних досліджень, для прийняття клінічного рішення
про їх застосування щодо кожного пацієнта. Наявні докази підда-
ються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому розпов-
сюдженню для використання в інтересах пацієнтів.

ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ГАЗОННИХ ПОКРИТТІВ 
ТА СПОСОБИ ЇХ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ

Верба Б.В. 

І курс, група МБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Мележик О.В.

канд. біол. наук, доцент кафедри мікробіології, 
сучасних біотехнологій та імунології 

Інституту біомедичних технологій Університету «Україна»

На сьогодні важко уявити сучасну садибу без доглянутого рів-
ного насичено-зеленого трав’яного покриття, яке має низку сані-
тарно-декоративних властивостей.

На сьогодні створення трав'яних газонів є престижною спра-
вою, невід'ємною частиною екологічної культури. Проте утриман-
ня та догляд за газоном – справа непроста, оскільки травостої
часто уражуються збудниками грибкових хвороб. Погіршення яко-
сті травостою є прямою ознакою ураження рослин збуднкиами,
неналежного догляду за газоном чи несприятливих кліматичних
умов тощо [1]. 

Зважаючи на те, що різні види газонних трав по-різному схиль-
ні до ураження, а збудники, які спричиняють подібні явища в
газонних травостоях є, переважно, грибами, особливої актуально-
сті набуває рання діагностика проблеми, локалізація ураження,
виявлення збудника та боротьба з ним, профілактичні обробки.
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Найбільш поширеними грибковими хворобами газонних
покриттів є:

– снігова пліснява (фузаріоз) (збудник Microdochium nivale
(Fusarium nivale)) – темно-коричневі чи оранжеві плями на листках,
які з розвитком міцелію надають  білуватого забарвлення траво-
стою, спричиняючи в подальшому загибель рослин та утворення
плям на газоні;

– іржастість (збудник Puccinia sp.) – ураження проявляється як
плями іржастого кольору, розташовані поодиноко чи в ряд,  що
спричиняють «рудих» плям на газонному покриттів, втрату загаль-
ного вигляду газону та загибель рослин, відповідно;

– червона нитчастість (збудник Laetisaria fuciformis (Corticium
fuciformis)) – поява рожевих чи буро-червоних плям у травостої, які
спричинені розвитком гіф грибів. Рослини гинуть, утворюючи
пусті місця на газоні, проте з часом самостійно можуть відновлюва-
ти декоративність травостою;

– листкова плямистість (збудник Нelminthosporium vagans) –
поява на листках окремих плям коричневого, чорного, буро-зеле-
ного чи іржастого кольорів, розмір яких може суттєво варіювати,
спричиняючи значну втрату декоративності газонного покриття;

– борошниста роса (збудник Erysiphe graminis) — ознаки хворо-
би з'являються на початку літа на верхній частині листя у вигляді
білуватого павутинового нальоту. Листя неначе посипано борош-
ном. Потім наліт ущільнюється, стає сірувато-бурим з добре поміт-
ними темними точками. Спричиняє випадіння з травостоїв рослин,
зріджуючи покриття та призводить до утворення плям на газоні.

Задля отримання рівномірного трав’яного покриву та його
високої декоративності важливо застосовувати низку заходів, спря-
мованих на профілактику чи лікування газону. Обробляти газон
можна цілісно або ж вибірково, шляхом визначення уражених зон.
Найоптимальнішим засобом обробки, як профілактичної, так і
лікувальної, є застосування біологічно активних препаратів задля
уникнення отруєння хімічними речовина, появи неприємного
запаху при обробці, запобігання шкідливого впливу агресивних
хімічних засобів на довкілля та здоров’я людини. Крім того, такі
препарати не забруднюють навколишнє середовище, проявляють
високу селективність, зручні для масового виробництва та мають
невичерпні ресурси для цього.

На сьогодні ринок препаратів біологічного захисту є досить
широким [2]. Так, для догляду за газонним покриттям щодо уник-

здоров’я Секція 15



нення появи грибкових уражень, пропонується низка засобів. За
видовою різноманітністю, залежно від походження діючої речови-
ни, виділяють такі групи біопрепаратів:

• бактеріальні — виготовлені на основі різних видів бактерій;
• мікотичні — основою є гриби-ентомопатогени із широким

спектром дії проти шкідників та мікроби-антагоністи і гіперпара-
зити, специфіку яких використано у боротьбі проти хвороб;

• вірусні — виготовлені на основі ентомопатогенних вірусів.
Висока специфічність цієї групи біопрепаратів обумовлює їхню дію
переважно на одного шкідника.

Біологічні препарати проти збудників грибкових хвороб нази-
ваються біологічні фунгіциди – це препарати живих організмів, про-
дукти їх життєдіяльності, що використовуються для захисту рослини
в період її вегетації від хвороб, які викликають грибкові та бактері-
альні збудники. Захищають травостої від широкого спектру хвороб:
снігової плісняви, борошнистої роси, бурої роси, фузаріозу та ін.

Станом на 2019 р. до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозво-
лених до використання в Україні на 2019 рік» внесено 97 препаратів
біологічного захисту рослин, з яких для захисту газонних травостоїв
від грибкових уражень підходить 9 препаратів. Широко застосовують
біопрепарати на основі неспорових бактерій роду Pseudomonas
(Планриз, Агат 25). Практичного значення набуло використання
біологічного препарату Триходермін на основі поширеного гриба
роду Trichoderma (Tr. lignorum та Tr. viridae), який є антагоністом
багатьох фітопатогенних грибів. Препарат характеризується висо-
кою активністю щодо багатьох збудників хвороб рослин із родів
Alternaria, Fusarium, Phoma, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticilliun та ін.

Дослідження впливу біопрепаратів на якість та ступінь уражува-
ності газонних травостоїв мікозами є метою подальшої дослідної
роботи.

Отже, газонне покриття різного призначення є живим організ-
мом, який піддається негативним впливам довкілля. Неправиль -
ний чи несвоєчасний догляд за газоном обов'язково призведе до
його хвороб та, як наслідок, до втрати покриття. Тому профілак-
тичний догляд з «зеленим килимом» є обов'язковою та регулярною
процедурою.
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В наш час було доведено і встановлено, що ми несемо в собі
близько трьох мільйонів різних генів, при цьому, вони завжди обмі-
нюються між собою генетичною інформацією, що відіграє дуже
важливу роль в пристосуванні до умов навколишнього середовища.
Тобто, виходячи з цього, бактерії можуть передавати нам свої гени.
Цим якраз займаються плазміди в комплексі ДНК та генетичним
матеріалом.

Плазміди — молекули, або фрагменти ДНК, окремі від хромо-
сомної ДНК, що знаходяться в цитоплазмі багатьох бактерій. Ці
фрагменти здатні до автономної реплікації, тобто самостійного
подвоєння та самовідтворення. Цей процес у них проходить за
допомогою деяких ферментів, такі як рестриктаза і ДНК-лігаза. 

Плазміди характерні переважно для бактерій, інколи знаходять-
ся і в еукаріотах. В одній клітині може бути навіть не одна, а відразу
кілька тисяч плазмід, відповідальних за безліч процесів в організмі. 

Важливою функцією і особливістю молекул ДНК являється те,
що вони містять в своєму складі гени, які роблять бактерію стійкою
до певного антибіотику, або шкідливої речовини. Також, фрагмен-
ти ДНК відповідають за перенос генетичного матеріалу при
кон’югації. Ще не менш важливі функції – синтез антигенів, що
визивають з’єднання бактерій на клітинах, та синтез ентеротокси-
нів та гемолізинів. 

Класифікація плазмід. Класифікуються плазміди за своєю функ -
цією на декілька типів:

Плазміди фертильності (F-плазміди) — здатні до бактеріального
переносу генетичної інформації;

Плазміди опору (R-плазміди) – містять в своєму складі гени, що
можуть надати клітині стійкість проти антибіотику. R-плазміди
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включають всі гени, відповідальні за перенесення факторів стійкості
з клітини в клітину;

Col-плазміди — містять гени для виробництва коліцина, білка,
який може вбивати інших бактерій.

Плазміди біодеградації — плазміди, продукти яких дозволяють
утилізувати незвичайний харчовий або енергетичний субстрат;

Плазміди отруйності — перетворюють бактерію на патоген.
Плазміди патогенності. Ці плазміди контролюють вірулентні вла-

стивості бактерій та токсикоутворення. Типи плазмід патогенності:
– CF + плазміди — контролюють адгезію;
– плазміди, що контролюють синтез пенетрінів;
– Hly -плазміди — визначають синтез гемолізинів;
– Ent-плазміди — визначають синтез ентеротоксинів;
– Tox -плазміди — визначають токсикоутворення.
Отже, плазміди не є невід'ємною складовою частиною бактері-

альної клітини, однак їх наявність розширює її генетичні можливо-
сті. Плазміди грають важливу роль в еволюції бактерій, особливо в
їх швидкої адаптації до мінливих чинників середовища. Також,
вони здатні до автономної (самостійної) реплікації в клітинах бак-
терій, але можуть подвоюватися в клітинах еукаріотів. Деякі із типів
плазмід відповідають за вироблення білка, який може вбивати інші
бактерії. Також, існують і ті, що здатні переносити генетичний
матеріал по клітині. Плазміди з ослабленим контролем реплікації
можуть широко застосовуватися в якості векторних молекул в гене-
тичній інженерії для вирішення біотехнологічних задач.
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РЕГУЛЮВАННЯ БІОСИНТЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
ВИДІВ РОДУ Мorchella

Воробйова К. В.

група ЗМБ-20-1м-fbmt, спеціальність 091«Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н., доцент 

Сучасні високоінтенсивні біотехнології спрямовані на отриман-
ня харчового  грибного міцелію і різних метаболітів їстівних, і лікар-
ських макроміцетів на основі їх глибинного культивування. Це від-
криває перспективу практичного використання в якості продуцентів
харчової біомаси видів цінних, їстівних, лікарських макроміцетів, які
через свої біолого-екологічних особливостей не утворюють рясного
плодоношення в штучних умовах. До таких грибів відносяться сум-
часті макроміцети з роду Мorchella Dill., які в США глибинно куль-
тивували в промислових масштабах, в основному для отримання
міцеліальної маси з високим вмістом білка і специфічним ароматом.

Досліджено 27 штамів 8 видів роду Morchella: M. angusticeps Peck,
M. conica Pers., M. crassipes (Vent.) Pers., M. elata Fr., M. esculenta (L.)
Pers., M. semilibera DC., M. spongiola Boud., M. steppicola Zer. та отри-
мано дані про зростання і біосинтетичної активності культур цих
видів під впливом різних умов культивування (температури інкуба-
ції, рН середовища, світла, джерел живлення) при вирощуванні на
рідких середовищах як в стаціонарних умовах, так і при глибинному
культивуванні. Для всіх досліджених штамів встановлено сприятли-
ві для росту міцелію значення кислотності середовища (в межах рН
5,5–6,5), джерела вуглецю (глюкоза і крохмаль), азоту (пептон і
аспарагін). Запропоновано склад живильного середовища з органіч-
ними джерелами вуглецю і азоту, який забезпечує вихід сухої міцелі-
альної маси у штамів Мorchella conica 1 737, M. esculenta 1755 до 17 г/л
і екзополісахаридів до 4,5 г/л на 7 добу культивування.

Вивчено можливість впливу фізико-хімічних факторів на анти-
біотичну активність культур Мorchella angusticeps шт.1833, M. escu-
lenta шт.1755, M. spongiola шт.1838, M. conica шт. 1737, М. crassipes
шт. 1834. Як тест-об’єктів були використані умовно-патогенні
культури: Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Досліджувані види не прояви-
ли антибіотичної активності в умовах експерименту, а у M. spongio-
la шт. 1 838 спостерігалася зона стимуляції росту Bacillus subtilis.
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ДОМІНАНТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Герасименко Л. Б.

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри фундаментальних дисциплін

КЗВО «Рівненська медична академія» РОР

Саме здоров’я людини на індивідуальному та популяційному
рівнях як об’єкт вивчення медицини є визначальною характе -
ристикою спільноти в антропоекосистемі та першим реагує на
прогресуюче техногенне навантаження, погіршення стану довкілля.
З огляду на це, проблема раціональної організації життя у злагоді із
собою і навколишнім світом не втрачає своєї актуальності. 

Екологічні аспекти різних сфер людської діяльності вивчали,
Г. О. Білявський, Т. С. Вайда, І. П. Герасимов, С. Д. Дерябо, 
Т. М. Димань, М. І. Дробноход, І. І. Залеський, М. О. Клименко,
В. С. Кри саченко та ін, однак окреслена проблема ще не була
предметом спеціального дослідження та потребує детального аналізу.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, визначення та
аналіз своєрідності домінуючих тенденцій екологізації медичної
діяльності.

Принцип екологізації діяльності людини відображений у
Концепції сталого розвитку, як вирішальний фактор формування
екологічної культури особистості та один із пріоритетних векторів
сучасної екологічної політики України.

Зауважимо, що у дослідженні ми розглядаємо термін «екологізація
медицини» як діяльність суспільства і держави спря мо вану на
розвиток системи охорони здоров’я, природного середо вища,
зниження екологічних ризиків, забезпечення екобезпеки на засадах
співвіднесення медичної діяльності з регулятивами збереження і
охорони довкілля. Зважаючи на зазначене вище, можна стверджувати,
що екологізація – це об’єктивний процес цивілізаційного поступу,
детермінований послідовним розвитком людства, що передбачає ідеї
екологічного гуманізму та співпраці з природою.

На наш погляд, медицина як своєрідний соціальний інститут,
що поєднує сфери наукових досліджень і практичної діяльності,
теоретичних і практичних аспектів збереження здоров’я та
лікування захворювань людини зазнала потужної екологізації.
Адже саме екологія є теоретичною основою таких основних
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напрямів сучасних досліджень, як репродуктивна медицина, транс -
план тологія, донорство, біомедична інженерія, регенеративна
медицина, генотерапія, онкологія та ін.

Визначимо домінуючі тенденції екологізації медичної галузі:
1. Трансформація акцентів медичної діяльності. У сучасний

період, окрім гуманістичної функції здолання хвороби, пріо -
ритетною орієнтацією медицини стає профілактика захворювань та
забезпечення гармонійної життєдіяльності організму людини для
повноцінного здійснення біосоціальних функцій.

2. Екологічні виміри сучасної медичної науки і практики,
зумовлені збільшенням ролі теоретико-методологічних, практич -
них здобутків та реалій екології.

3. Екотеологічна життєдіяльність як формування новітньої
стратегії ставлення людини до природи, тобто орієнтація на
здорову людину та здоровий спосіб життя – ідеали сучасного
цивілізованого суспільства.

4. Екологічна освіта і виховання як духовно-моральна
альтернатива. Тенденція передбачає розширення викладання
навчальних дисциплін екологічного циклу та вдосконалення системи
екологічного виховання молоді з метою забезпечення бажаного рівня
екологічної культури і компетентності майбутніх медпрацівників.

Підсумовуючи, зазначимо, що окреслені тенденції є обнадій -
ливими прикладами коеволюційних взаємин людини та довкілля у
сфері медичної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані зі змістом
навчальних дисциплін екологічної спрямованості, обґрунтуванням
форм і методів екологічного виховання молоді, поглибленим
вивченням процесу екологізації медичної діяльності. 

ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ ЛЮДИНИ:
ОСОБИСТІСНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Гладких Г.О.

I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Мележик О.В., канд. біол. наук

Дерматомікоз (від грць. derma – шкіра та mykes – гриб) — це
медичний термін для грибкових інфекцій шкіри та її похідних,
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спричинених патогенними грибами родів Trichophyton, Microsporum
та Epidermophyton . Грибкова інфекція може трапитися в будь-який
час, коли є пошкоджені або патологічно змінені ділянки шкіри.
Однак існують також фактори, які можуть сприяти зараженню
грибком здорових ділянок шкіри. Теплі, вологі ділянки, такі як
стопи, проміжки між пальцями ніг і пахви часто колонізуються
грибами. Такі умови умови є оптимальними для розмноження збуд-
ників [1, 2].

Приблизно в 70% інфекція передається від людини до людини
або через заражені предмети. У патогенних дерматомікозів, на від-
міну від інших грибів-паразитів, основним субстратом є шкіра,
нігті, волосся людини і тварин, тому що там присутній кератин,
який є необхідною умовою їх розвитку при паразитуванні.
Дерматоміцети як кератинофільні гриби належать до справжніх
грибів, енергійно деградуючих кератин. Паразитуванню грибів на
поверхневих шарах шкіри та її похідних сприяє також наявна тут
велика кількість кисню і оптимальна, нижча порівняно з внутріш-
німи органами температура – 25–30 °С [3]

Фактори ризику мікозів бувають різними, такі як: 
1) тривале застосування лікарських препаратів, зокрема,

стероїд них засобів і антибіотиків, які впливають на мікрофлору й
імунітет людини;

2) часті стреси і систематичні нервові розлади, психосоматика;
3) ендокринні розлади, захворювання спричинені порушенням

ендокринної системи;
4) порушення кровообігу, інші патології крові і судин, механіч-

ні пошкодження поверхні шкіри, незагойні опіки;
5) слабкий імунітет, нестача в організмі необхідних вітамінів,

мікро- та макроелементів;
6) алергічні реакції та сезонні загострення деяких хронічних

захворювань, голодування, неправильно підібрана дієта та загалом
фізичне виснаження організму;

7) варикозне розширення вен, захворювання серця тощо [4, 5].
Дерматомікози людини і тварин є однією з найпоширеніших

інфекцій, яка є не тільки медичною, а й соціальною проблемою. В
даний час практично немає жодної країни, в якій не було б зареєс-
тровано випадків мікозів людини і тварин [6]. Дерматомікози нале-
жать до микозів з глобальним поширенням і мають високу конта-
гіозністю для людей і домашніх тварин, що знаходяться в
без посере дньому контакті один з одним. Грибкові хвороби характе-
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ризуються тривалістю, стійкістю до протигрибкових препаратів,
частими рецидивами, ускладненнями вторинних інфекцій, сенса-
білізованістю всього організму [7].

В Україні, так само як і в усьому світі, через повсюдно відзнача-
ється порушення екологічної рівноваги, некоректного застосуван-
ня антибіотиків і інших лікарських препаратів, широкого поши-
рення набули мікози людини і тварин різної локалізації. Нестача
фахівців-мікологів, доступних вітчизняних препаратів і висока вар-
тість імпортних ліків посилюють проблему. Крім того, лікувальні
препарати фунгіцидної дії  мають низку небажаних побічних ефек-
тів при застосуванні.

Прогнозується, що мікози будуть найбільш поширеними хво-
робами недалекого майбутнього. Їх стрімкому поширенню сприяє
зниження імунного статусу людини, стреси, зросла хімізація побу-
ту, неправильне харчування та інші чинники. Все це викликає
необхідність детального та глибокого вивчення проблеми, розроб-
ки ефективних препаратів для боротьби з мікозами, чіткої лабора-
торної діагностики та розуміння проблеми дерматомікозів як со -
ціально значущої. 

Актуальність данної проблеми заключається в обговоренні та
освідченні данної проблеми, так як перебіг дермамікозів має
неприємний вигляд і велику заразність, що може сприяти уникнен-
ню хворої людини у соціумі, також важливим фактором є велике
розповсюдження патологічних грибково-шкірних захворювань у
сучасному світі.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Горецька С. В.

ІV курс, група ЗПУ-18-1, 
спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор

Проблеми раціонального використання мінерально-сировин-
них ресурсів України полягають у важко-видобувному характері
значної частини ресурсів, виснаженості найбільш якісної частини
запасів, обмеженні обсягів фінансування геологорозвідувальних
робіт. У перспективі здійснюватиметься розвідка нових для
України корисних копалин – золота, міді, хрому, свинцю, цинку,
молібдену, рідкісноземельних металів, фосфоритів тощо. Це дасть
змогу за існуючими прогнозними оцінками збільшити експортні
можливості вітчизняної мінерально-сировинної бази у 1,5–2 рази
та скоротити імпорт сировини на 60–70% (без урахування вугле-
воднів).

На сучасному етапі економічного розвитку основними пробле-
мами в сфері земельних ресурсів виступають: підвищення ефек-
тивності їх використання та охорони на основі зменшення розора-
ності земель, припинення деградації ґрунтів та зростання їх
родючості; досягнення збалансованого співвідношення угідь у
зональних системах землекористування; формування продуктив-
ної та високоефективної системи землекористування як надійної
основи розв’язання продовольчої проблеми. Напрями вирішення
цих важливих проблем пов’язані з посиленням ролі держави в
управлінні земельними ресурсами, проведенням ефективної
земельної реформи та відповідної аграрної політики, залученням
земельних ресурсів у активний економічний обіг, скороченням
вилучення продуктивних земель для несільськогосподарських
потреб, зниження рівню землемісткості окремих галузей націо-
нального господарства.
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Основні проблеми раціонального формування, використання
та збереження водних ресурсів України полягають у забрудненні
водних об’єктів шкідливими викидами та недостатньо очищеними
промисловими і комунально-побутовими стічними водами;
інтенсивному старінні основних фондів водозабезпечуючого і
водоохоронного призначення, низькій продуктивності очисних
споруд; недостатній самовідновлюваній та самоочисній здатності
водних систем; незбалансованій за водним фактором системі
господарювання, що характеризується високими обсягами
залучен ня водних ресурсів у виробничу сферу та високою
водомісткістю продукції. Перспективи вирішення циих проблем
полягають у формуванні ефективних правових, економічних та
організаційних передумов раціонального водовикористання,
запровадженні водозберігаючих форм господарювання, створенні
замкнутих циклів водокористування з мінімальним забрудненням
води, забезпеченні відновлюваних функцій водних джерел.

Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України поля-
гають у залученні додаткових інвестицій в оновлення інфраструк-
тури, що працює на потреби рекреаційного комплексу; інтенсив-
ному розвитку туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення в
цілому; збільшенні питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні
національного доходу країни.

Найбільш актуальними проблемами щодо формування і раціо-
нального використання лісових ресурсів України є: порушення
збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами лісос-
поживання і екологічними вимогами; значне виснаження лісо -
сиро винної бази, погіршення природних комплексів, деградація
рослинного покриву; обмеженість інвестицій для лісогосподар-
ського виробництва; скорочення обсягів лісокористування та
низький рівень задоволення потреб у деревині за рахунок місцевих
ресурсів. Вирішення названих проблем тісно пов’язано з розшире-
ним відтворенням лісових ресурсів, підвищенням ефективності їх
охорони і використання шляхом сучасних заходів і технологій
щодо захисту і відновлення лісових насаджень з тим, щоб поступо-
во переходити на забезпечення потреб країни переважно за раху-
нок власних ресурсів із збереженням основних екологічних функ -
цій і лісу. 
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ІНФАРКТ МІОКАРДА ЛЮДИНИ

Дахно Я. В.

слухач МАН наукового товариства «Еврика»
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва  

Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист

Інфаркт міокарда – це серцево-судинне захворювання
(ССЗ) обмежений некроз серцевого м’яза. Міо кард (лат. myocar-
dium) — м’яз особливої будови, що має властивості, як посмугова-
ного так і непосмугованого м’яза, коли утворюється тромб в суди-
ні, яка живить цей м’яз. Некрози трапляються в більшості , ось
чому саме так ця хвороба називається, бо з латині це захворювання
перекладається як infarcts (набутий). Найчастіша причина – тромб
рідше емболія. Про серцево-судинні захворювання згадували у
своїх папірусах ще стародавні єгиптяни. Трохи пізніше лікар
J.B. Morgagni у своїй книзі «De Sedibus et Causes» 1761 року  теж
описував інфаркт, як біль у грудній клітці . Але вперше W. Harber в
1768 році дав назву виразним болям у ділянках серця – грудна жаба
(теперішній інфаркт міокарда ) . 

Лиш через сто років німецький терапевт Хомер ввів новий тер-
мін – інфаркт міокарда на заміну старому (грудна жаба). Але, не
зважаючи на всі ці відкриття, значущий внесок в вивченні інфаркту
міокарда зробили вітчизняні вчені . 

Їх було багато, але найбільший внесок у вивченні та лікуванні
здійснив Микола Михайлович Амосов. Він довів, що можливий
також інфаркт міокарда при тривалому спазмі коронарних артерій.
Це захворювання частіше проявляється у людей похилого віку, але
зустрічається і серед молоді та в курців. Чому також і в курців, бо
нікотин який вони вживають призводить до руйнування внутріш-
ніх стінок судин, у людей похилого віку, бо в них  руйнується із-за
старості внутрішній епітелій судини. А, також, дуже великий ризик
інфаркту міокарда буває через послаблення кровоносних судин.
Що викликається вірусними інфекціями особливо нинішньою
пандемією COWID-19 і це призводить до утворення холестерино-
вих бляшок , та до закупорки судин.  Хворі навіть того і не підоз-
рюють, бо на початкових та середніх стадіях утворення тромбу дуже
важко виявити його появу. Дуже часто тромб може пошкоджувати-
ся і це призводить до повної закупорки судин. Сам цей тромб скла-
дається з оболонки та внутрішнього складу. Часто лікарі роблять
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ангеопластику, а саме, через зонд закачують повітря і тим самим
прибирають закупорку . Також може проводитися стентова ангеоп-
ластика . Це  те саме що і звичайна але туди ще вставляється стент .
І ще можуть лікарі робити коронарне шунтування – кардіохірур-
гічна операція на коронарних артеріях серця, що виконується з
метою реваскуляризації (відновлення кровопостачання) діля -
нок міокарду, кровопостачання в яких зменшене або відсутнє внас-
лідок звуження або обтурації просвіту коронарних артерій, які
наявні у пацієнтів з діагнозом Ішемічна хвороба серця.

Особливістю цієї операції є використання графтів — судин, які
створюють сполучення між аортою та ділянкою коронарної арте-
рії, яка розташована за ділянкою звуження або обтурації. Таким
чином створюється шунтування (обхід) кровотоку від аорти до
коронарної артерії, минаючи перешкоди. Найчастіше інфаркт міо-
карда виникає у хворих, що вже мають діагностовану ішемічну
хворобу серця. У хворого виникає біль за грудниною (який може
іррадіювати у ліве плече, ліву частину нижньої щелепи, спину),
холодний піт, страх смерті. Больовий напад не знімається стан-
дартною дозою нітратів, яка дається тричі протягом 30 хвилин.
Фізична активність обмежена. Для профілактики від інфаркту міо-
карда потрібно: вести здоровий спосіб життя, добре харчуватися ,
займатися спортом, дотримуватися режиму сну,  уникати як най-
менше стресових ситуацій.

АНТИБІОТИЧНІ  РЕЧОВИНИ 
Streptomyces violaceus ТА ЇХ ВПЛИВ 

НА ФІТОНЕМАТОДИ

Дубик А.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини  «Україна»,
Інститут мікробіології і вірусології НАН України

Мікроорганізми є унікальними природними реакторами, здат-
ними синтезувати широкий спектр біологічно активних речовин,
серед яких є надзвичайно цінні. Така здатність мікроорганізмів
привертає увагу дослідників не тільки з точки зору отримання фун-
даментальних знань, утворення різноманітних біологічно активних
сполук, але і в сфері виробництва  завдяки впровадженню і  прак-
тичному використанню мікробних метаболітів і їх продуцентів
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у багатьох галузях господарства — медицині, промисловості, біо-
технології, аграрному виробництві тощо.

Мікроорганізми різних таксономічних груп привертають до се бе
увагу у галузях загальної і промислової мікробіології, біотехнології,
генної інженерії як продуценти цінних біологічно активних речо-
вин, мікробний синтез яких є набагато дешевший, ніж хімічний.

Крім того, досвід розвинених країн показує, що запобіг ти нега-
тивним наслідкам застосування засобів хімізації, у тому числі для
боротьби із шкідниками рослин, можли во лише за умови викори-
стання речовин природного походження. Серед них важливе місце
посідають антибіотики

Спецiалiстами Iнституту мiкробiологiї i вiрусологiї iм. Д. К. За -
болотного НАН України (IМВ НАНУ) були проведені відповідні
дослiдження, які довели перспективнiсть розробки комплексних
препаратiв на основi грунтових стрептомiцетiв та їх метаболiтiв для
iндукцiї стiйкостi рослин до бактерiальних i грибних захворювань,
а також до шкiдникiв, зокрема до паразитичних нематод рослин.

Нематоди — це тип двобічно-симетричних червовидних тварин,
який налічує близько 20 тис. видів. Вони живуть у різних середови-
щах — морських і прісних водах, ґрунті, органічних речовинах. Вони
легко розселяються за допомогою вітру, переносяться знаряддями
праці, транспортом, посадковим матеріалом, а також насінням і рос-
линними залишками. фітопаразитичні нематоди (фітогельмінти)
паразитують в різних органах і тканинах сільсько господарських
культур. Уражують практично всі види рослин. Урожай польових,
овочевих, технічних, кормових і плодово-ягідних культур в разі ура-
ження нематодами знижується в середньому на 6–25%, а в окремих
випадках втрати врожаю сягають 70–90%. 

Метою даної роботи є розробка фундаментальних основ мікро-
бного синтезу промислово важливих біологічно активних речовин,
на основі  Streptomyces violaceus та дослідити  їх вплив на фітонема-
тоди/

Поставлена мета була реалізована такими шляхами:
– досліджено мікроорганізми — активні продуценти рідкісних і

мало досліджених у світі антибіотиків, а також інших біологічно
активних сполук: ферментів, ліпідів, фітогормонів, фенольних спо-
лук, жирних і амінокислот та ін.;

– на основі вивчення генетичного контролю біосинтезу анти-
біотиків та механізмів його регуляції розроблено множину способів
конструювання штамів-актиноміцетів, яким властива підвищена
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здатність до біосинтезу антибіотиків, отримано і вивчено штам
Streptomyces violaceus – перспективний біотехнологічийі продуцен-
ти антибіотичних сполук;

– визначено закономірності взаємодії штаму з матеріалами різ-
ної природи, та синтез цими мікроорганізмами комплексу біологіч-
но активних речовин (органічних кислот, амінокислот, фітогормо-
нів, сполук фенольної природи), функціонування системи
антиоксидантного захисту та стійкості до впливу негативних фак-
торів середовища;

– обґрунтувано і експериментально підтверджено стратегію
створення новітніх біологічних препаратів з необхідним для прак-
тичного використання комплексом продукції різної біологічної дії
в одному технологічному процесі;

– досліджено шляхи біорегуляції рослин розробленими мікро-
бними біопрепаратами на молекулярному, клітинному і біологічно-
му рівнях;

– оцінено роль біопрепаратів у формуванні і функціонуванні
мікробних ценозів ґрунту, індукції стійкості рослин до фітопатоге-
нів і шкідників та формуванні високопродуктивних мікробно-рос-
линних систем в аспекті екологічно орієнтованої оптимізації агро-
ценозів.

В роботі сформульовано наукову концепцію комплексних
досліджень мікробного синтезу біологічно активних речовин, що
дає можливість конструювання  нових біотехнологічних продуктів і
створення продуцентів антибіотиків для екологічно орієнтованої
оптимізації агроценозів, корекції мікробних процесів у агроекоси-
стемах.

Показано можливість застосування мікробних біопрепаратів,
що містять біологічно активні сполуки в умовах in vitro для отри-
мання нових ліній рослин з поліпшеним морфо-генетичним потен-
ціалом та підвищеною генетично-опосередкованою стійкістю до
паразитичних нематод.

Встановлено, що S. violaceus синтезує комплекс біологічно
активних речовин, серед яких виявлено вільні амінокислоти, ліпі-
ди, серед яких присутні вільні жирні кислоти, фосфоліпіди, моно–
і дигліцериди, тригліцериди, стерини, ефіри стеринів, воски, а
також ферменти хітинази і хітозанази. Комплекс цих біологічно
активних речовин відіграє важливу роль у біорегуляції рослин, під-
вищенні резистентності до фітопатогенів і несприятливих факторів
середовища.

здоров’я Секція 15



ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ МІКРОБІОТИ
РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЧОЛОВІКІВ 

НА ОСНОВІ МІКРОСКОПІЇ УРОГЕНІТАЛЬНИХ
ВИДІЛЕНЬ ТА СЕКРЕТУ ПРОСТАТИ

Дубинська Н.С.

І курс, група ЗМБ-20-1-М-fmbt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Мележик О.В,, канд. біол. наук,
доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології ,

Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Питання вчасної діагностики захворювань репродуктивної
системи чоловіків є дуже актуальними на сьогодні, оскільки згідно
зі статистикою останніх 20-ти років близько 10–15% випадків
чоловіки не можуть мати дітей через тяжко перенесені інфекційні
захворювання. Доведено, що урогенітальні інфекції є причиною
запалення статевих органів, порушень їхньої структуру, функції та
призводити до безпліддя.

За статистичними даними кожен 25 чоловік страждає безплід -
дям. Є цілий ряд патологій, унаслідок яких виникає ця недуга.
Першочергово потрібно звернути увагу на порушення спермогра -
ми, урогенітальних виділень, секрету простати .

Метою дослідницької роботи є визначення діагностичного
значення показника рівня мікробіоти та формених елементів при
мікроскопії урогенітальних виділень.

Досліджено 1000 пацієнтів з клінічними діагно зами «безплід -
дя», «мікоплазмоз», «трихомоніаз», «хламідіоз». Показано, що у
чоловіків віком 70–90 років часто в урогенітальних виділеннях
зустрічаються морфологічні зміни, що призводять до безпліддя.
Тобто існує тенденція до зростання патоморфологічної стадійності
зі збільшенням віку.

У численних публікаціях, присвячених цій проблемі, вказуєть-
ся на досить значну поширеність змішаної мікоплазмової інфекції
при трихомонадних, гонорейних і хламідійних ураженнях сечоста-
тевого каналу, а також гострих, хронічних запальних процесах ста-
тевих органів нез’ясованої етіології. Результати мікроскопічних
досліджень мікробіоти вказують на доцільність комплексного під-
ходу до лікування урогенітальних інфекцій, що включає проведен-
ня етіотропної терапії та комбінованої імунокоригувальної терапії
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шляхом застосування препаратів вилочкової залози (тималін, 
Так тивін) та індукторів інтерферону.

Аналізуючи реальні значення активності ферментів у клітинах
макрофагального ряду, які мігрували у слизову оболонку сечівника,
важливим є також розгляд морфологічних особливостей зішкребка
слизової оболонки в процесі розвитку урогенітального мікоплазмо-
зу, або хламідіозу, трихомоніазу.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОФАГІВ 
ПЕРЕД АНТИБІОТИКАМИ 

Єрхова А. В.

І курс, група ЗМБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.

Фаготерапія – це терапевтичне використання бактеріофагів для
лікування бактеріальних інфекцій, які спричинені мульти резис тент -
ними організмами (MDROs) (до цієї групи відносяться метицилін
стійкий золотистий стафілокок (MRSA), ентерокок, стійкий до
ванкоміцину (VRE), синьогнійна паличка, стійка до множинних
антибіотиків) та бактеріями групи ESKAPE (Enterococcus faecium,
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa і Enterobacter spp.). Останнім часом проблема
зростання кількості бактерій з рези стент ністю, зокрема множинною
резистентністю, до антибіотиків викликає занепокоєння у світовій
науковій спільноті. За даними Світового альянсу проти стійкості до
антибіотиків (World Alliance against Antibiotic Resistance (WAAR))
збільшення резистентості у бактерій, головним чином, зумовлено
неконтрольованим і нераціональним призначенням та
застосуванням антибіотиків, а також використанням антибіотичних
препаратів для само ліку вання.

Використання бактеріофагів або препаратів, виготовлених на
основі їх складових – є безпечною та ефективною стратегією для
боротьби з інфекційними захворюваннями, спричиненими патоген-
ними мікроорганізмами. За своєю специфічністю бактеріофаги поді-
ляють на: моновалентні (проявляють свою дію на один вид бактерій-
мішеней); типові (мішенями виступають окремі варіанти бактерій
одного виду); полівалентні (діють на різні види та роди бактерій).
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Фагові препарати випускають у різних лікарських формах для
більш зручного використання в процесі лікування (розчини для
зовнішнього та внутрішнього застосування, сиропи, розчини для
інгаляцій, таблетки та аерозолі).

Основними перевагами використання бактеріофагів є: по-
перше, бактеріофаги характеризуються специфічністю ураження
окремих видів або штамів бактерії, та не впливають на нормальний
мікробіом людини, в той час, як антибіотики, здебільшого,
орієнтовані на широкий спектр мікроорганізмів. Така висока
специфічність дії бактеріофагів призводить до необхідності точної
ідентифікації збудника захворювання, однак можливе також
застосування комплексного препарату (бактеріофагового коктей -
лю) для розширення спектру дії. По-друге, бактеріофаги
синтезують гідролітичні ферменти, наприклад деполімерази, здатні
зруйнувати бактеріальні біоплівки. По-третє, застосування
антибіотиків пов’язане з необхідністю підтримувати постійну
терапевтичну дозу упродовж всього лікування, в той час, як деякі
бактеріофаги можна вводити одноразово. Це відбувається через
можливість бактеріофагів контролювати свою чисельність залежно
від концентрації бактерій-мішеней. За умови відсутності патогенів
фаги виводяться з організму не завдаючи шкоди мікробіому. 

Наразі використання препаратів на основі бактеріофагів
зростає у всьому світі як одна з альтернатив антибіотикотерапії та у
зв’язку з великим потенціалом застосування в різних сферах –
медицині, ветеринарії та сільському господарстві.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБКИ ПОСІВІВ
ПШЕНИЦІ ФУНГІЦИДАМИ ТА АНАЛІЗ ЗМІН

ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ ГРУП МІКРООРГАНІЗМІВ 
У РІЗОСФЕРІ РОСЛИН

Зінчук Н. Ю.

І курс, ЗМБ-20-1м, спеціальність 091 «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.

Дана робота присвячена вивченню застосування фунгіцидів, дія
яких спрямована на захист пшениці від захворювань та збереження
мікробного ценозу ґрунту, тобто стабільності еколого-трофічних
груп мікроорганізмів у різосфері рослин.
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Мікроорганізмам відводиться важлива роль у збереженні
гомеостазу  та  відновленні  родючості  ґрунту. Саме мікроорганізми
є важливою складовою процесу ґрунтоутворення і ланкою, що
забезпечує екологічну рівновагу будь-якої ґрунтової екосистеми. Їм
належить  головна  роль  в  трансформації  азоту в ґрунті, зокрема в
таких процесах, як амоніфікація,  нітрифікація,  азотфіксація  та
денітрифікація. Завдяки діяльності ґрунтових мікроорганізмів у
ґрунті  нагромаджується  не  лише  азот,  а  й  рухомі форми елемен-
тів живлення, такі як фосфор та калій. Важливу роль в ґрунті відіг-
рають мікроорганізми-антагоністи, які продукують антибіотичні
речовини та мікроорганізми-продуценти фітогормонів.

Ґрунт є найважливішим ресурсом для виробництва продуктів
харчування. Це дуже складна система, функції якої залежать не
тільки від її фізичних властивостей, але й від її біологічних компо-
нентів. Зокрема, ґрунтові мікроорганізми відіграють найважливішу
роль у круговороті декількох елементів, необхідних для життя, у
тому числі С, N, Р.

Дослідження взаємодії пестицидів з ґрунтовою мікрофлорою та
їх включення в процеси, що визначають біологічну активність
ґрунту (мінералізація, надходження (емісія) вуглекислоти, фермен-
тативні процеси та інші фізіологічні реакції), мають величезне зна-
чення і обумовлені роллю мікроорганізмів у створенні ґрунтової
родючості та оптимізації умов вегетації рослин. Для окремих пести-
цидів, що застосовуються в сільському господарстві з метою кон-
тролю хвороб, бур’янів і шкідників культур, властивий побічний
вплив на ґрунтові мікроорганізми. Пестициди, накопичуючись у
ґрунті, можуть інгібувати або стимулювати розвиток корисної
мікрофлори, а також патогенів, які не мають практичного значен-
ня в звичайних умовах. Пряма або не пряма (опосередкована) дія
пестицидів може поширюватися на розвиток ґрунтових хвороб,
ріст, споруляцію, проростання пропагул, виживання та конкурен-
то-сапрофітну активність ґрунтових грибів. Пестициди можуть
знижувати або збільшувати щільність інокулюму певних ґрунтових
патогенів, змінювати механізми захисної системи рослини-живи-
теля, а також взаємодію між мікоризоутворювачами та корінням
рослин.

Проводиться комплексне дослідження впливу обробки  посівів
пшениці сорту Подолянка, за спеціальною схемою, препаратами
фунгіцидами на стійкість рослин до ураження фітопатогенами, та
вишначається чисельність основних еколого-трофічних груп
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мікроорганізмів її ризосфери за різних типів обробки обробок цими
препаратами.

Аналіз отриманих результатів, узагальнення щодо дії хімічних
препаратів на фітопатогени та еколого-трофічні групи бактерій
набуває особливого значення при багаторічному систематичному
застосуванні фунгіцидних препаратів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЖИРНОКИСЛОТНОГО ПРОФІЛЮ
КЛІТИННИХ ЛІПІДІВ Hormoconis resinae

ЗА ОПРОМІНЕННЯ 137CS

Іванюх Н. О.

І курс, ЗМБ-20М, спеціальність 091 «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Тугай Т. І.

д. б. н., професор кафедри мікробіології, 
сучасних біотехнології та імунології

Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Внаслідок глобальних екологічних змін, що відбувались впро-
довж, а особливо наприкінці ХХ сторіччя, зокрема після Чорно -
биль ської катастрофи, великої значущості набула оцінка стану,
інвентаризація, збереження та моніторинг видової різноманітності
грибів та особливостей їх метаболізму у реалізації радіостійкості.

Мікроскопічні гриби, як за своєю біомасою, так і за функціо-
нальною активністю є одним з найважливіших компонентів біоти
всіх екосистем. Вони є важливим геохімічним бар’єром в процесах
міграції мікроелементів і радіонуклідів в кругообігу цих елементів
по трофічним ланцюгам і первинною ланкою різноманітних про-
цесів, що відбуваються в довкіллі. 

В попередніх дослідженнях, в результаті моніторінгу мікобіоти
радіоактивно забруднених територій зони відчуження, який прово-
диться упродовж всього періоду після катастрофи, дослідниками
виявлено ряд унікальних радіостійкіх штамів мікроміцетів, які були
в активному стані у приміщеннях зруйнованого блоку ЧАЕС з різ-
ним рівнем (від 100 до 100000 мР/год) радіоактивного забруднення
[1–4]. Серед виділених видів мікроміцетів, що часто траплялися
меланінвмісний вид Hormoconis resinae, відомий як керосиновий
гриб, якій виявляли у авіаційному паливі.
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Відомо, що у багатьох мікроорганізмів під впливом екологічних
факторів, спостерігаються зміни жирнокислотного складу клітин-
них ліпідів.

Одна з гіпотез, що пояснює можливий механізм дії іонізуючого
опромінення на організм, є припущення, що ефект випромінюван-
ня ініціюється пошкодженням структури і функцій клітинних мем-
бран. Такі зміни можуть впливати на в’язкість мембранних ліпідів,
і, відповідно, їх проникність, яка, як відомо, є інтегральним показ-
ником, що залежить від багатьох факторів, зокрема, кількості жир-
них кислот, ступеню їх ненасиченості.

В роботі проводиться дослідження впливу іонізуючого опромі-
нення, що генерує 137Cs в спеціально сконструйованій для прове-
дення такого роду досліджень, модельній системі, на жирнокислот-
ний склад ліпідів штамів Hormoconis resinae, чотирьох видів
мікроміцетів, що проявляли радіоадаптивні властивості. Виявлені
відмінності в жирно-кислотному профілі ненасичених жирних
кислот у штамів, що проявляли радіоадаптаційні властивості в
порівнянні з контрольними штамами.
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ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ МІКРООРГАНІЗМИ
(ГЕМОМ)

Івасенко В. Ю.

III курс, група МБ-18-1, спеціальність «Мікробіологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.

Живі організми, які мають змінений спадковий матеріал мето -
дами генної інженерії, називаються генно-модифікованими
організ мами (ГМО), які застосовуються для поліпшення корисних
властивостей вихідного організму та доповнення його спеціаль -
ними властивостями. Більшу частину ГМО становлять генно-
модифіковані мікроорганізми (ГЕМОМ), які є продуцентами
речовин для біотехнології. Оскільки мікробні клітини доволі прості
та швидко ростуть, то ГЕМОМ використовують у багатьох
наукових дослідженнях. За допомогою ГЕМОМ одержуються
амінокислоти, харчові домішки, вакцини, фармацевтичні препара -
ти та інше. Вимагається, щоб вихідний продукт не містив у своєму
складі мікробної ДНК.

Відомо, що останнім часом кількість ГЕМОМ зростає, які
пропонуються для руйнування різноманітних забруднень і в
природних місцях проживання, і в штучних установках. Вироб -
ницт во мікроскопічних пробіотиків на основі молочнокислих
бактерій з заданими властивостями є новим напрямом у генній
інженерії.

Проблеми, що виникли при внесенні ГЕМОМ у навколишнє
середовище, викликали численні дискусії в науці. Основне питання
полягало в тому, наскільки довго ГЕМОМ та їх ДНК можуть
перебувати в навколишньому середовищі. Перші дослідження
показали, що ГЕМОМ швидко відмирають у природних ценозах
через нездатність конкуренції з існуючими співтовариствами
мікроорганізмів. Існувало припущення, яке полягало в тому, що
внесена в ГЕМОМ чужорідна ДНК знижує конкурентоспро -
можність мікроорганізмів через великі енергозатрати на реплікацію
ДНК. І цю гіпотезу потім підтвердили при вивченні виживання в
ґрунті ГЕМОМ. Клітини ГЕМОМ-псевдомонад швидко зникали з
ґрунтового зразка та через кілька днів їх не можна було виявити.
Результати додаткових експериментів виявили, що ГЕМОМ
можуть існувати в ґрунтовому зразку протягом тривалого часу. Інші
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спостереження показали, що модифіковані псевдомонади існують
у ґрунтових і водних екосистемах як некультивовані форми
бактерій. Гени в даних екосистемах можуть переноситися шляхом
трансдукції. Перенесення генетичного матеріалу в навколишньому
середовищі можливе протягом тривалого часу після введення
чужорідних генів.

Ще однією світовою проблемою є використання при отриманні
ГМО мікробних генів стійкості до антибіотиків, здатних проникати
в мікробіоту кишечника. Через це лікування багатьох захворювань
антибіотиками стає неможливим, і тому в деяких краях світу було
заборонено продаж ГМО та їх продуктів з мікробними генами
стійкості до антибіотиків.

Будь-яка інтродукція ГЕМОМ у навколишнє середовище є
небезпечною через можливе перенесення генів від них до інших
видів співтовариства мікробів. Ситуація ускладнюється відсутністю
гідних методів виявлення й контролю за поширенням ГЕМОМ.

Отже, генно-модифіковані мікроорганізми – біотехнологічні
продуценти, які становлять більшу частину генно-модифікованих
організмів. Широке застосування цих організмів знаходить генна
інженерія для одержання певних речовин, доповнення вихідного
організму додатковими властивостями, вилучення з нього
мікробної ДНК. Поширення ГЕМОМ у навколишньому
середовищі є небезпекою та потребує пошуку нормальних способів
пригнічення цього явища.

СЕРОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ 
ПРОТИ SARS-COV-2 В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ

МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ

Каленська М. А.

І курс магістратури, група ЗМБ-20-2М, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій  Університету «Україна»

Науковий керівник: Чумак А. А., д. мед. н., професор

Поява вірусу SARS-CoV-2 виявила багато невизначеностей
щодо певних епідеміологічних, клінічних і вірусологічних його
характеристик. Вирішальне значення для поглиблення розуміння
епідеміологічного процесу SARS-CoV-2 є оцінка всіх характерис-
тик в різних умовах. Сероепідеміологічне дослідження (визначення
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антитіл різних класів) має три основні цілі:  1)визначення серопре-
валентності по антитілах COVID-19 в загальній популяції, в вибір-
ці по статті та віку, для оцінки популяційного імунітету, а також 2)
визначення частки осіб в популяції, які перебувають на передсим-
птомній стадії захворювання. або маючи безсимптомний чи субклі-
нічний перебіг інфекції; 3) визначення кількості осіб в популяції,
які ще не зустрічались з SARS-CoV-2 і підлягають обов’язковій вак-
цинації.

В сероепідеміологічному дослідженні можуть бути отримані
точні або  оціночні дані, сприяючі досягненню додаткових цілей,
включаючи, але не обмежуючи наступне: визначення фактору
ризику зараження шляхом порівняння експозиції заражених і не
заражених,  а також поглиблення існуючого розуміння параметрів
кінетики антитіл після зараження COVID-19.

Надалі планується провести сероепідеміологічне дослідження
анти-SARS-CoV-2 антитіл класу IgG в колективі співробітників
науково-дослідної медичної установи.

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ЯК НАУКИ

Кибалюк Н. М.

викладач 
Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»

Перші спроби екологічного підходу до природоохоронної спра-
ви в Україні відомі ще з часів Ярослава Мудрого. В його «Руській
правді» – правничому кодексі Київської Русі (початок XI ст.) – вже
існувала чітка система правової оцінки використання ресурсів і
передбачувалася кара за збитки, заподіяні довкіллю. За шкоду,
заподіяну диким звірам і птахам, каралося так строго, як і за негід-
ні вчинки щодо людини.

В часи Гетьманщини (ХVІ-ХVІІІ ст.) ці природоохоронні тради-
ції зберігалися та розширювалися. Як і в княжі часи, регламенту-
ються охорона лісів і байраків, полювання, рибальство, бджільниц-
тво та садівництво. 

Перший науковий центр екологічних досліджень в Україні був
створений у 1930 році. Це був сектор екології при Інституті зоології
та ботаніки Харківського державного університету.

Відкриття в галузі екології нашого земляка В. І. Вернадського,
який був першим президентом Академії наук України і засновни-
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ком кількох сучасних наук, посідають особливе місце в історії еко-
логії. Він довів наявність широкомасштабного впливу живих орга-
нізмів на абіотичне середовище. У той період, коли наукова гро-
мадськість вже була підготовлена до цілісного бачення природи, він
своєчасно запропонував вчення про біосферу як про одну з оболо-
нок Землі, що визначається присутністю живої речовини.

В повоєнний період велика увага українських екологів була
спрямована на вивчення техногенних й урбогенних впливів на при-
родні екосистеми Екологи України зробили вагомий внесок у роз-
робку методів оцінки рівня радіоактивного забруднення великих
територій та обґрунтування заходів зниження екологічних збитків
від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Сьогодні екологія, в широкому значенні, визначається як
комплексна інтегральна наука, яка досліджує навколишнє середо-
вище (екосферу планети), його вплив на суспільство та зворотну
реакцію природи на діяльність людства. Об’єкти дослідження в
екології – організми, тіла й речовини – матеріальні, а процеси з їх
участю підкоряються законам фізики, хімії, біології та інших при-
родничих наук.

Головними завданнями сучасної екологічної науки є: встанов-
лення закономірностей взаємозв’язків між організмами, їхніми
угрупованнями та умовами довкілля; дослідження структури та
функціонування угруповань організмів; розробка методів визна-
чення екологічного стану природних і штучних угруповань; спосте-
реження за змінами в окремих екосистемах та біосфері в цілому,
прогнозування їхніх наслідків; створення бази даних та розроблен-
ня рекомендацій для екологічно безпечного планування господар-
ської і соціальної діяльності людини; застосування екологічних
знань у справі охорони навколишнього середовища та раціональ-
ного використання природних ресурсів.

Протягом останніх п’яти років в Україні, як і в усьому світі,
велике значення надається розвиткові екологічної мережі. Кон цеп -
ція екомережі поєднує в собі збереження біологічної та ланд шафт -
ної різноманітності. У нашій країні прийнято закон «Про загаль но -
дер жавну програму формування національної екологічної мережі
України». Основною метою Закону є збільшення частки земель ного
фонду з природними заповідними територіями до рівня, достат -
нього для збереження біологічної і ландшафтної різно манітності.

Для сучасної людини знання основ екології не менш важливі,
ніж основ права, фізики, хімії, математики. Екологізація суспільст -
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ва – один з провідних напрямів науково-технічного прогресу,
покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування при-
родних і технічних систем, а й значно підвищити їх ефективність.
Таким чином, екологія все більше набуває особливостей приклад-
ної науки.

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
ВОДОСХОВИЩ

Кибалюк Н. М.

викладач 
Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»

Вода має величезне значення для людини, адже життя без неї
неможливе. Проте, водні ресурси розміщені на земній поверхні
досить нерівномірно. Саме тому люди змушені створювати штучні
водойми. Важливе місце серед них займають водосховища.

Однак, створені для задоволення потреб людини (забезпечення
водою населення, сільського господарства та промисловості;
захист населення та сільськогосподарських угідь від паводків і від-
повідне покращення умов рекреації населення; забезпечення умов
роботи водного транспорту; покращання умов для рибного госпо-
дарства; вироблення електроенергії, тощо), водосховища сприяють
виникненню величезних змін у навколишньому середовищі. На
стадії будівництва вони обумовлюють гострі соціальні та екологічні
проблеми. Адже затоплюють величезні території, де віками прожи-
вали люди, де зберігалась їх культурна та археологічна спадщина, де
формувались їх сімейні й громадські зв’язки й традиції. Людей
переселяють на «нові» землі за межами водойм, де вони заново
обживаються у стресових умовах.

Серед екологічних наслідків важливо відмітити затоплення
територій, особливо це критично на рівнинних водосховищах.
Саме в них найбільше забруднюється й «цвіте» вода, заростають і
заболочуються мілководдя. У таких водоймищах зникає риба, а
вода стає непридатною для вживання.

Суттєвого впливу, іноді навіть катастрофічного, зазнають і
береги водойм. Тут розмивається й нищиться ґрунт узбережжя,
руйнуються населені пункти та інфраструктурні об’єкти, часто
береги підтоплюються і заболочуються. Саме такі різнобічні і мас-
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штабні зміни спостерігаються на каскаді водосховищ, створених на
Дніпрі. Ці величезні штучні водойми добре видно навіть з космосу.

Крім уже названих впливів водосховищ на довкілля, тут прояв-
ляється унікальний процес: у верхів’ях цих водойм, внаслідок нако-
пичення мінерального та органічного мулу, заростання водною й
прибережно-водною рослинністю, утворення нових островів і
ґрунтів, почали формуватись нові гідроморфні ландшафти. Через
схожість процесів створення таких ландшафтів із процесами, які
відбуваються в дельтах, вчені назвали ці нові ландшафти новими
дніпровськими дельтами.

Водопостачання населення стало глобальною проблемою в
сучасному світі і вирішити цю проблему можна, будуючи водосхо-
вища та подаючи воду з них у маловодні регіони.

Однак, неможливо одночасно забезпечити соціально-еконо-
мічний розвиток та зберегти природу в первинному стані, але бага-
то розвинених країн довели можливість забезпечення відповідного
рівня соціально-економічного розвитку та охорони навколишньо-
го природного середовища. І практика багатолітньої експлуатації
чималої кількості великих водосховищ комплексного призначен-
ня, на яких виконано необхідні природоохоронні заходи, показала,
що можна мінімізувати негативні наслідки та зберегти екологічну
рівновагу.

ОЗДОРОВЧЕ ТРЕНУВАННЯ З ХОДЬБИ ТА БІГУ

Коперлян К. В.

IV курс, група – СПО-17-1, 
спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

Бундак О. А.

к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Оздоровче (кондиційне) тренування – це спеціально
організована рухова активність, яка спрямована на зміцнення
здоров’я людини, підвищення працездатності, продовження
творчого довголіття. Оздоровче (кондиційне) тренування повинно
забезпечити досягнення або збереження заданого рівня фізичної
кондиції – такого стану фізичної дієздатності організму, який
характеризується певним ступенем розвитку основних фізичних
якостей.
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В оздоровчому (кондиційному) тренуванні переважно засто со -
вуються добре засвоєні види фізичних вправ які, за умови чіткого
нормування впливів, можуть бути ефективно використані як засіб
збереження та підвищення фізичних кондицій людини. За своїм
змістом це тренування може бути однопредметним (біг, швидка
ходьба), або комплексним (гімнастика, природні циклічні вправи,
спортивні ігри).

Ходьба як самостійний вид оздоровчих занять використо вує -
ться, в основному, для дітей та підлітків з факторами ризику
серцево-судинних захворювань. Звичайна ходьба може бути ефек -
тив ним засобом підвищення рівня фізичного стану лише за умови
швидкого темпу і достатньої тривалості заняття. В оздоровчому
тренуванні практично здорових дітей використовується ходьба у
середньому (90–120 кроків на хвилину) та швидкому (120–140
кроків на хвилину) темпі.

Оздоровчий ефект можна отримати також при ходьбі на звичай -
них сходах, а у домашніх умовах – на спеціальному тренажері
(доріжка, що рухається).

При відсутності серйозних відхилень у стані здоров’я ходьба
використовується в якості першого (підготовчого) етапу трену ван -
ня на витривалість початківців з низькими функціо наль ними
можливостями. У подальшому, з ростом РФС, заняття ходьбою
змінюються оздоровчим тренуванням з бігу.

Біг є найбільш популярною формою занять фізичними
вправами, ефективним засобом підвищення розумової і фізичної
працездатності, розширення функціональних можливостей
серцево-судинної та дихальної систем, покращання стану нервово-
емоційної сфери, підвищення імунологічної реактивності.

Біг є найкращим природним транквілізатором. Заспокійлива
дія бігу посилює виділення гіпофізом гормонів – ендорфінів, які
поступають у кров та викликають відчуття задоволення, фізичного
та психічного благополуччя, пригнічують почуття голоду та болю,
покращують настрій. 

Фахівці вважають, що швидкість оздоровчого бігу повинна
складати 7–11 км/год. Повільніший біг потребує більшої витрати
енергії ніж ходьба, тому він неекономічний і втомлює людину.
Більш швидкий – викликає надмірно велике напруження функцій
кровообігу. Повільний біг зі швидкістю 7–9 км/год (підтюпцем,
джогінг), з точки зору біомеханіки, нагадує біг на місці і пов’язаний
із витратами енергії і небезпекою травм опорно-рухового апарату.
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Під час бігу зі швидкістю 10–12 км/год (пружний, футтінг),
максимально використовуються аеродинамічні властивості нижніх
кінцівок і тазу, мінімальність вертикальних коливань загального
центру тяжіння. Такий біг найбільш економічний щодо енерго -
витрат.

Ми використовували під час свого експерименту структуру
оздоровчого заняття бігом за К. Купером, яка складається з 4-х фаз:
Підготовча: коротка розминка із використанням вправ на
розтягування з метою профілактики травм опорно-рухового
апарату; Основна: аеробна, включає біг оптимальної тривалості та
інтенсивності; Заключна: виконання основної вправи зі зниженою
інтенсивністю; Силова: включає декілька загальнорозвиваючих
вправ силового характеру (для зміцнення мўязів плечового поясу,
спини, черевного пресу) та вправи на розтягування у сповіль нено -
му темпі.

Оздоровчі заняття бігом складалися з таких етапів: підго тов -
чого, основного, підтримуючого.

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН, 
ЯК ОСНОВА ДІАГНОСТИКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Костюченко М.– С.С.

група 3МБ-20-1-М, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Мележик О.В,, канд. біол. наук,
доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології ,

Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Біохімічне дослідження крові – це найбільш інформативний
спосіб отримання клінічних даних про здоров’я людини в сучасній
медицині. Біохімічний аналіз крові (БАК) здатний допомогти ліка-
рю-диагносту навіть у тих випадках, коли інші види діагностики не
дають повної клінічної картини. Розшифровка біохімічного аналізу
крові — непроста і відповідальна справа, яку треба завжди довіряти
фахівцям, при цьому важливо бути в курсі специфіки їх роботи,
щоб адекватно оцінити інформацію про своє здоров’я.

Біохімічні тести необхідні для визначення  того, як функціону-
ють практично всі органи і системи організму людини. В організмі
відбувається кілька видів обміну речовин:
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– білковий,
– вуглеводний,
– ліпідний (жировий),
– мінеральний.
Біохімічний аналіз допомагає виявити:
– порушення функції серця, печінки, нирок;
– розлад білкового, ліпідного і вуглеводного обміну;
– діагностувати наявність активного запального процесу;
– розлади водно-електролітного обміну;
– ступінь дисбалансу мікроелементів. 
Найчастіше результати біохімічного аналізу крові в своїй прак-

тиці використовують гастроентерологи, урологи, терапевти, кар-
діологи, гінекологи. Важливу роль біохімічний аналіз крові грає
при веденні вагітності. Якщо жінка почуває себе нормально, він
призначається в першому і третьому триместрах, а при токсикозах,
загрозу викидня, скаргах на нездужання – частіше.

Правильне розшифрування біохімічного аналізу крові і знання
нормальних показників дає лікарю змогу достатньо точно визначи-
ти порушення у водно-сольовому обміні, дисбаланс мікроелемен-
тів, запальні процеси і інфекції, а також стан різних органів.

Дуже важливим є той факт, що перед здаванням БАК необхідно
дотримуватися  низки умов:

1) кров на біохімічний аналіз здається натщесерце, в ранкові
години – звичайно в проміжку з 8 до 11;

2) напередодні та в день процедури з напоїв рекомендується
пити тільки воду, уникати важкої їжі – харчуватися нейтрально;

3) не рекомендовано здавати  кров після  фізіопроцедур, рентге-
ну, прийому медичних препаратів, особливо після внутріш-
ньом’язевого та внутрішньовенного введення (деякі лікарські пре-
парати викликають гемоліз еритроцитів, а також можуть впливати
на результати дослідження вмісту гемоглобіну та інших показни-
ків);

4) з 15 хвилин до здачі крові рекомендується відпочити, заспо-
коїтися;

5) перед здаванням бажано виключити з денного режиму фізич-
не напруження та емоційне збудження.

Отже, проведення біохімічного аналізу крові дозволяє не тільки
виявити патологію, але й визначити ступінь гостроти запального
процесу, призначити або скорегувати лікування.
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ТВАРИНИ З «ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ»

Кравчук В. С.

7 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського району м.Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка – методист

Актуальність теми дослідження. Мир, та й взагалі існування
життя на Землі у тих формах, які ми знаємо, знаходиться під загро-
зою саме через ту діяльність людини, яка не керується загально-
людськими цінностями.  Нищення довкілля та вичерпання при-
родних ресурсів є наслідком байдужості та жадоби, нам бракує
поваги до живих створінь, що разом з нами живуть на планеті.
Можна вибачити ті помилки у нашому минулому, які були зробле-
ні через брак знань. Але сьогодні ми стаємо більш обізнаними, тож
нам потрібно ретельно переглянути своє відношення до того, що
ми успадкували, усвідомили, за що відповідальні і що ми залишимо
у спадок прийдешнім поколінням. Червона книга  – це книга совіс-
ті людини, це основний документ, в якому узагальнено матеріали
про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою
зникнення видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються
наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і
раціональне використання. 

Гортаючи сторінки Червоної книги України, ми встановили, що
3 березня 2021 року Мін’юст затвердив новий перелік видів тварин,
занесені до четвертої редакції. А це 171 новий вид тварин, серед
них: 3 види кільчастих червів, 36 молюсків, 112 членостоногих, 17
хордових. Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Для порів-
няння у третє видання Червона книга України 2009 року було зане-
сено 543 види тварин.

Для порівняння, у третє видання Червоної книги України 2009
року було занесено 543 види тварин. Серед нових тварин: рак тов-
стопалий, водомірка наяда, коконопряд золотистий, грицик вели-
кий, тритон гребінчастий, ящірка Ліндгольма, бичок Штайниця,
вугор європейський, підуст звичайний, ховрах малий. 

«До Червоної книги України першочергово вносять реліктові та
ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що
мають наукову цінність, а також види поширення яких швидко
зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це озна-
чає, що для цих видів будуть вживатись посилені заходи для їх збе-
реження та охорони», – наголошують у повідомленні. Була приєм-
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но здивована, що чисельність диких лісових котів на Хмельниччині
почала збільшуватись. Можна навести ряд прикладів, коли з вини
людей назавжди зникли цікаві тварини. В XVI ст. були знищені
кулани, в XVII ст. загинув тур-мешканець Європи, у XVIII ст.
повністю винищили морську або стеллерову корову, у 1879 році був
забитий останній тарпан – дикий європейський кінь. Не стало
вест-індійського тюленя, під загрозою  повного зникнення азіат-
ський лев….. Браконьєри безжалісно стріляють в слонів, носорогів,
оленів… Не тому що, окремі тварини приносять шкоду, а з комер-
ційними намірами, заради мисливської розваги. За останні 300 ро -
ків людство знищило 6 млн. км2 лісів. Це більше ніж площа Європи.
Суцільні вирубки в Карпатах, варварське лісоведення призвело до
катастрофічних повенів та зсувів, порушення гідрологічного режи-
му та кліматичного балансу, міграції та знищення тварин, птахів.

Щоб берегти природу – її треба не лише любити, а й добре
знати, відчувати внутрішню необхідність зробити що – небудь для
врятування, примноження краси цього світу, який нас оточує. Про
це сказав гарно сказав поет І. Шкляревський:       «Природа волає до
нас : збережи, врятуй, де стоїш, де живеш – на відстані погляду, хоч
би на відстані простягнутої руки».

Тож, ми повинні діяти сьогодні, доки ще не стало занадто пізно. 

ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ

Кудрявцев К.К.

I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Мележик О.В,, канд. біол. наук,
доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології ,

Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Туберкульоз – це одна з найбільш поширених хвороб, яка відо-
ма ще с давнини. Лікарі стародавній Греції та Риму, зокрема
Гіппократ, описували клінічну картину легеневої чахотки, а
Аристотель підкреслював її підвищену заразність.

Туберкульоз був дуже поширеною і страшною хворобою з висо-
ким відсотком смертності, але розвиток медицини у другій полови-
ні XX ст. майже вирішив проблему в країнах Європи і Північної
Америки. Та в середині 80-х років захворюваність на туберкульоз
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швидко пішла в гору охопивши не тільки країни з соціально-еко-
номічними проблемами, а й розвинуті країни. Туберкульоз став
новою чумою XXI ст. На даний момент туберкульозом страждають
50–60 млн. людей. 

В Україні ситуація, пов’язана з поширенням туберкульозу,
почалась з 1990 року, а з 1995 року Україна увійшла в число країн,
охоплених епідемією туберкульозу. При цьому річні медико-еконо-
мічні втрати від туберкульозу в Україні становлять 1,49 млрд грн.
Щогодини туберкульоз вражає в Україні 4 людини, з яких один –
помирає. За показниками 2002 р. захворюваність зросла проти
1990 р. у 2,3, а смертність збільшилася у 2,5 рази. Схожий рівень був
зафіксований в 1970 році.

Дивлячись на ці показники можна побачити, що за 30 років
позитивних результатів у боротьбі з туберкульозом не було досягну-
то. З огляду на стан нашої економіки, проблема з туберкульозом ще
довгий час не втратить своєї актуальності. 

Туберкульоз має важливе соціальне значення, оскільки зумовлює
значні економічні витрати та стрімке погіршення рівня здоров’я
нації. Донедавна вважалося, що хвороба уражає насамперед найбід-
ніші верстви населення та осіб з асоціальним способом життя, проте
на сьогодні ситуація з поширення туберкульозу є на стільки катас-
трофічною, що випадки захворювання все частіше фік суються в осіб
з високим рівнем життя та соціального становища.

Однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем в
Україні у XXI столітті продовжує залишатися туберкульоз (ТБ).
Щороку від нього помирає близько 2 млн осіб [1].

Рис. 1. Захворюваність на всі форми активного ТБ; 
смертність від ТБ в Україні (2007–2018 роки) [4]
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Безсимптомний або малосимптомний перебіг туберкульозу на
ранніх стадіях дозволяє патологічному процесу непомітно розвину-
тися до тяжких форм [2], які супроводжуються бактеріовиділенням
і є найзагрозливішими в епідеміологічному плані. Несвоєчасно
виявлений туберкульоз є причиною невдач при лікуванні та збіль-
шує частоту летальних випадків [2].

Рис. 2. Динаміка профілактичних флюорографічних оглядів 
дорослого населення 2007–2018 р. [4]

На сьогодні проблема ТБ в Україні, де щодня реєструється майже
100 нових випадків захворювання, все ще залишається актуальною.
Незважаючи на зменшення захворюваності і смерт нос ті від
туберкульозу за останні 5 років, статистичні показники залишаються
високими, перевищуючи епідемічний поріг. Відмічається також
і збільшення рівня рецидивів туберкульозу легень – від 6,4–10,3
випадків на 100 тис. населення у 2001–2009 роках до 10,9–11,7
випадків на 100 тис. населення у 2009–2014 роках. Встановлено, що
половина (12 062) захворілих – це непрацюючі особи працездатного
віку, 2769 є пенсіонерами, 2446 – робітники [4].

За даними Центру медичної статистики МОЗ України, в Україні
за 2020 рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на тубер-
кульоз, включно з його рецидивами, становила 17593, або 42,2 на
100 тис. населення, що на 29,8% менше показника 2019 року (60,1
на 100 тис. населення).

Захворюваність на туберкульоз дітей від 0 до 13 зменшилася на
34,4% – з 9,0 до 5,9 на 100 тис. дитячого населення. Показник
захворюваності на туберкульоз серед підлітків зменшився на 29,0%
– із 20,0 до 14,2 на 100 тис. осіб віком 15-17 років включно.
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Проаналізувавши епідемічну ситуацію щодо туберкульозу в
Україні, можна зробити висновок, що було досягнуто зниження
захворюваності та смертності від туберкульозу. Але показники
захворюваності та смертності досі залишаються високими. Все це
потребує подальшого удосконалення діагностики, лікування та
профілактики туберкульозу. 
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ІНФОРМАТИВНІСТЬ І ВАЖЛИВІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО
АНАЛІЗУ КРОВІ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Куземко В.Ю. 

I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Мележик О.В,, канд. біол. наук,
доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології ,

Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Існує кілька назв одного і того ж дослідження: загальний аналіз
крові (скорочено ЗАК), клінічний або розгорнутий аналіз крові.
Загальновідомо, що кров складається з плазми і формених елемен -
тів (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів). Саме загальний аналіз
крові визначає кількісні та якісні характеристики формених
елементів крові, які характеризують стан здоров’я людини.

Загальний аналіз крові часто проводиться як частина медично -
го обстеження і може використовуватися для спостереження за
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здоров’ям або діагностики захворювань.
Також дає первинну інформацію про наявність в організмі

запалення, інфекцій (вірусних, бактеріальних або глистових
інвазій), анемій – захворювань, пов’язаних із низьким рівнем
гемоглобіну, алергічних реакцій тощо. Його проводять з метою
виявити загальну картину стану крові в організмі людини, в тому
числі допомогти в діагностиці різних інфекційних і гематологічних
захворювань а також для диференціації бактеріальної і вірусної
інфекції при ГРВІ та також анемій.

У загального аналізу крові немає протипоказань – це одне з
перших обстежень, які призначаються за підозри на проблеми зі
здоров’ям.

Зміни показників загального аналізу крові вказують лікареві на
природу захворювання і допомагають визначитися з діагнозом або
методами подальших досліджень. Результати аналізу використо -
вую ться для оцінки гостроти і активності патологічного процесу,
вони необхідні для прогнозування подальшого перебігу захворю -
ван ня та оцінки ефективності терапії. Загальний аналіз крові є
одним з обов’язкових досліджень перед проведенням планових
хірургічних втручань.

Загальний аналіз крові допомагає лікарю будь-якої спеціаль -
ності. На підставі результатів аналізу крові лікар може компетент но
оцінити стан організму, поставити попередній діагноз і своєчасно
призначити відповідне лікування.

Отже, ЗАК — це один з найбільш поширених видів досліджень,
застосовуваний для діагностики різних патологічних станів,
моніторингу змін після призначеного лікування, прогнозування
появи певних захворювань.

З розвитком медичної інфраструктури, загальний аналіз крові ,
як і раніше не втрачає своєї актуальності, залишається незамінним
для діагностики багатьох видів захворювань і своєчасного
призначення лікування.

З розвитком технологій, медичної інфраструктури та машин на
сьогоднішній день, на сьогодні доступні більш якісні, точні та
інформативні аналізи ЗАК, без нього в сучасній медицині вже ніяк
не обійтися. Це безумовно одне з найважливіших досліджень для
людини, яке прямо може впливати на рівень її здоров’я та, відпов-
дно на якість її життя.
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ВИВЧЕННЯ КАКТУСІВ

Литвиненко О. О.

слухач МАН наукового товариства «Еврика»
Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист

Кактуси – відносно молоде сімейство рослин на нашій планеті;
вони з’явилися в той час, коли на Землі вже царювали ссавці. Бать -
ків щиною кактусів є Південна Америка, звідки вони розсели лися
по всій Західній півкулі.

На сьогоднішній день існують найрізноманітніші види
домашніх кактусів, які відрізняються формою, розмірами, цвітом і
кольором. Загалом, якщо ж задаватись питанням, скільки видів
кактусів на Землі ростуть в диких чи домашніх умовах, можна
отримати шок від цифри – 2,5 тисячі і їх кількість продовжує
стрімко збільшуватись завдяки роботі біологів та селекціонерів.

90% ваги кактусів становить вода, а тому деякі з них називають
бочками.

Кактуси воістину унікальні рослини. Навіть фотосинтез у них
йде інакше, ніж у всього іншого рослинного світу: вуглекислий газ
збирається рослиною вночі, а не вдень. Пов’язано це з тим, що
вдень, щоб уникнути втрат вологи, продихи кактуса закриті.

Вони пристосувалися до вбирання вологи з повітря, де її менше,
ніж вуглекислоти.

З точки зору біології кактуси діляться на 4 підродини. Однак,
кактусоводам подібний поділ не цікавий. Вони поділяють кактуси
або за зовнішнім виглядом, або за умовами життя в природному
середовищі.

За зовнішнім виглядом кактуси бувають: деревоподібні
(молочайне дерево), чагарникові (опунція), травовидні
(пахіподіум), ліанові (епіфіліум).

В роботі ми вивчали кактуси, що знаходяться в учбовому кабі-
неті гуртка, а також ті, що були вирощені з насіння за попередні
роки. При правильному догляді, а саме регулярному й щедрому
поливанню з весни і до глибокої осені кактуси інтенсивно
зростали. Вода для поливу бралася чиста і відстояна протягом доби,
кімнатної температури. Узимку ми поливали рідко, а навесні для
пробудження росту ставили молоді кактуси на підвіконня в
сонячній кімнаті. Пару років ми дотримувалися всіх вимог по
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догляду та продовжували вивчати їх. Наступним кроком нашої
роботи було визначення назв кактусів, які підростали. В одному з
вазонів, де їх було 3, два були схожі між собою –  Ехінокактуси
Грузоні, а третій – Стетсонія. В іншіому горшку ріс один кактус  –
Цереус Перуанський. І в третьому вазоні – два останніх, що за
видовою приналежністю відносяться до Мамілярії Роданта. 

Отже, батьківщиною кактусів є Південна Америка. Кактуси
вирощені з насіння добре зростають в домашніх умовах, якщо їх
правильно доглядати. Поливати рослини взимку потрібно рідше,
ніж в інші пори року. Вуглекислий газ збирається рослиною вночі,
бо вдень, щоб уникнути втрат вологи, продихи кактуса закриті. 90%
ваги кактусів становить вода.

СВІТЛОВИЙ ФАКТОР 
В БІОТЕХНОЛОГІЇ КУЛЬТИВУВАННЯ 

ЛІКАРСЬКИХ ГРИБІВ

Литвиненко О. М.

група ЗМБ-20-1м-fbmt, спеціальність 091«Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н., доцент 

Багато видів вищих базидіальних грибів використовують у
народній медицині для лікування і профілактики багатьох захворю-
вань людини вже давно. Однак, зараз, коли біотехнологія вироб-
ництва лікарських речовин вимагає максимальної інтенсифікації
всіх технологічних етапів культивування продуцента, актуальною
стає проблема пошуку екологічно чистих стимуляторів їх біологіч-
ної активності. Вчені почали цікавитися перспективами викорис-
тання світла, як регулятора росту і розвитку живих організмів ще в
19 столітті. Було доведено, що під впливом синього світла збільшу-
ється проростання насіння, життєздатність рослин підвищується,
зростання прискорюється, врожайність зростає. Питання фоторе-
цепції світлової енергії в міцелії грибів та механізми перетворень,
що відбуваються після сприйняття світла і ведуть до індукуванню
плодових тіл і змін біологічної активності, є маловивченими і, ймо-
вірно досить складними.

Використання монохроматичного світла з довжиною хвилі
550–660 нм дозволило нам збільшити інтенсивність росту вегета-

282

Секція 15 Природа, медицина,



283

тивного міцелію вищих базидіальних грибів Pleurotus ostreatus,
Lentinus edodes і Hericium erinaceus – продуцентів цілого ряду лікар-
ських речовин, як на щільних середовищах, так і на субстратних
блоках, які використовуються для отримання плодових тіл. Нами
доведено стимулюючу дію лазерного світла у видимій частині спек-
тру на ріст і накопичення біомаси цими грибами в глибинній куль-
турі (70–100%). При цьому опромінення в безперервному режимі
червоним світлом підвищувало антимікробну активність Pleurotus
ostreatus. Аналізуючи показники росту і розвитку вивчених видів
грибів на субстратних блоках, можна стверджувати, що опромінен-
ня безперервним монохроматическим світлом в червоній і зелених
частинах спектра посівного міцелію дозволяє скоротити період
обростання ними субстрату на 10–20 діб. Крім того опромінення в
вивчених режимах дозволяє досягти більш раннього і дружного
пло до утворення. Плодоношення починає формуватися на
10–30 діб раніше, ніж при інокуляції субстрату неопроміненим
міце лієм. Збільшення врожайності плодових тіл становило
40–51%. Активізація посівного міцелію шляхом його опромінення
червоним світлом дозволило знизити дозу його внесення в субстрат
в 2 рази.

Аналіз отриманих результатів свідчить про перспективність
використання світла для підвищення біологічної активності вивче-
них видів грибів. Наступним етапом досліджень в цьому напрямку
може бути вивчення механізмів дії світла, підбір ефективних
довжин хвиль і оптимізація режимів опромінення, визначення його
впливу на синтез і властивості синтезованих при цьому сполук.

ФІЛОСОФСЬКА ПРИРОДА ПОСТОСВІТИ 
ТА ПОСТНАУКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ПОСТКОВІДНОЇ КРИЗИ

Лісовський П. М.

доктор філософських наук, професор кафедри теорії права,
міжнародних та політичних відносин

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»

За умов всеохоплюючих перетворень у квантовому світі саме
категорія «постосвіта» та «постнаука» в сучасних умовах постковід-
ної кризи є інноваційним взірцем поповнення щодо нового змісту.
Так, постнаука має інтердисциплінарний статус на тлі біології,
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медицини, психології, хімії, інформатики, математики, а також
риторики. При цьому, лексико-семантичне розширення лінгвіс-
тичного поля у дослідженні постнауки поєднується зі зростанням
різноманітності концептуальних та методологічних доробок.

Новітні підходи щодо природи нейромозку людини у період
постковідної кризи 

Як всім відомо, нервова система – це сукупність нейронів, які
з’єднані між собою. Людський мозок містить близько ста мільярдів
нейронів і ста трильйонів синапсів, що є каналами з’єднання
нервових клітин. Завдяки пластичності (гнучкості) будова люд-
ського мозку в своїй основі має структуру канальних синапсів і
виконання ними конкретних функцій щодо магістрального сполу-
чення нервових клітин , що змінюються протягом життя.

Адже справжній поствчений – це та Людина-феноменолог, що
пише швидше, чим зазвичай пересічна людина здатна прочитати
необхідним чином усвідомлену інформацію протягом всього життя.
Так… ми не знаємо себе до кінця. Бо кожну мить в клітині нейро-
мозку людини повинно відкриватись щось нове, що рухає міжна-
родний світ вперед. А це означає, що нейромозок людини має
потенційну властивість постійно оновлюватись незалежно від її
«арифметичного» віку, але за умов, якщо його не деградувати. Саме
нейробіолінгвістика для людини-творця – галузь динамічна, яка
активно працює над створенням панацеї від епідеміологічних
захворювань (зокрема, коронавірус). Тому, саме філософія природи
щодо розвитку людського в Людини є фундаментальною платфор-
мою щодо нейромережевих криптосистем державотворення та сус-
пільства в цілому, в якому людство перетворюється в єдиний
тотально-цифровий супермозок.

У цьому відношенні здоров’я постсучасної Людини зберігає
свої функціональні можливості у вигляді кардіокоду як гуморальної
регуляції крові, а також завдяки природної пластичності легенево-
кров’яних судин. Такий рух крові крізь нейромережу мозкових
артерій і вен є збалансованим забезпеченням, яке надає потенцій-
ну можливість розвивати сенсорно-розумові здібності. Адже для
того, щоб нейромозок такої людини міг повноцінно функціонува-
ти незалежно від стресово-екстремальних ситуацій, необхідна
колосальна кількість енергії (квантованого світла). Це, в першу
чергу, відбувається завдяки кисню і різних поживних речовин, які з
кровотоком доставляються в клітини нервової системи. При цьому,
постачання нейромозку кров’ю забезпечується чотирма магіс-
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тральними артеріями – двома хребетними та двома сонними. Їх
гілки біля основи мозку створюють імпульсно електромагнітне
замкнуте коло. Тому, якщо виникає порушення кровопостачання в
тій чи іншій судині, недолік компенсують інші. Іншими словами,
нейромозок має вдосконалену систему компенсаторних можливос-
тей, оскільки для постсучасної творчої особистості значною мірою
відсутній синдром хронічної втоми. Така людина-мудрець здатна
володіти від природи люциферазними здібностями (біоструменем.
біолюмінесценцією), в якій група ферментів випромінює світло під
дією кисню.

Особливості квантового нейроінтерфейсу для постсучасної людини
У цьому відношенні нейроінтерфейс постсучасної людини має

надпотужні (програмні, ретресляторні, примножувальні тощо)
канали передавання інформації як фокусована та концентрована
сила думки на віддалі, що певною мірою здатна розпізнавати намі-
ри думок (зловмисні чи гуманні) іншої людини. Іншими словами,
постсучасна людина (зокрема дипломат, контррозвідник), що твор-
чо розширює свою свідомість, за допомогою власного нейроінтер-
фейсу (процесора як криптографічного алгоритму програмного
забезпечення) віднаходить собі у відповідній державі світу фрак-
тально подібного двійника-дипломата за умов багатоходового мис-
лення у системі світової шахівниці. Саме в умовах глобальної пан-
демії така цифрова комунікація людини (особи, суб’єкта, індивіда)
як запорука успіху квантової телепортації із зовнішнім світом є
науковим проривом у майбутнє. Це є особливо важливим момен-
том істини для діяльності, зокрема дипломата.

Також у недалекому майбутньому за допомогою так званих
квантових точок (запахів гелію, парфумів тощо), що наносяться на
поверхню шкіри людини, а також завдяки запахам від різних видів
зубних паст можна відповідним чином вираховувати інформацію та
наміри думок тої чи іншої людини. Адже міфотворчі процеси у
вигляді символічного капіталу культури (зокрема татуювань на
людському тілі як нанесення квантових точок) є тотально-цифро-
вим носієм щодо реєстрації відповідної особи. Саме квантовий
нейроінтерфейс є ентропійним процесором здоров’язбереження в
імуно-модуляторній системі людини. Тому, з метою біолокаційного
розпізнання (розшифрування) людських думок актуалізується зба-
лансований кровообіг крові, а саме: за допомогою нейроімпуль-
сних сигналів здорових нервових клітин відбувається стимуляція
крові в необхідно локалізованих зонах (ділянках, органах) люд-

здоров’я Секція 15



ського організму, в яких хворі клітини не здатні здійснювати таку
збалансовану властивість кровообігу крові (неймогуморальну регу-
ляцію).

Таким чином, ось чому постсучасна людина-мудрець повинна
володіти саме в умовах глобальної пандемії нейроінтерфейсними
особливостями свого інтелекту (свідомості, мозку) як квантового
зв’язку щодо передавання інформації.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
СОЕДИНЕНИЙ В МИЦЕЛИЙ ГРИБОВ ПРЕДСТАВНИКІВ

РІЗНИХ ЕКОЛОГО СИСТЕМАТИЧНИХ ГРУП

Лозован В. М.
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Гриби є популярним продуктом харчування, мають високий
вміст біологічно активних речовин, вітамінів, мікроелементів, від-
різняються низькою калорійністю і розглядаються як цінний діє-
тичний продукт. Грибна біомаса і метаболіти характеризуються іму-
ностимулюючими, протипухлинними, антиоксидантними,
гепато протекторними, антимікробними та іншими активностями,
сприяють підвищенню функціональних ресурсів людини, її пра-
цездатності, якості життя та стійкості до дії чинників зовнішнього
середовища. Тому великий інтерес представляє дослідження нових
штамів макроміцетів для розробки лікувально-профілактичних
препаратів.

Проведено вивчення синтезу біологічно активних сполук в гли-
бинному міцелії грибів-представників різних систематичних і еко-
лого-трофічних груп: ксилотрофів – Schizophyllum commune, гумусо-
вого сапротрофами Morchella conica, ентомопатогена – Cordyceps
sinensis. Гриби вирощували методом глибиного культивування на

286

Секція 15 Природа, медицина,



287

рідких поживних середовищах на основі крохмалю, соєвої, житньо-
го борошна і дріжджового екстракту. У грибної біомаси, отриманих
в оптимізованих умовах культивування, містилося 54,7–62,3% за -
гальних вуглеводів, 10,7–20,6% ендополісахарідів, 15,2–38,5%
загального білку.

У грибній біомасі, отриманій у оптимізованих умовах культиву-
вання, містилося 54,7–62,3% загальних вуглеводів, 10,7–20,6%
ендо полісахаридів, 15,2–38,5% загального білку. Найбільша кіль-
кість ліпідів спостерігалась у C. sinensis (14,4% від АСБ), більш низь-
ка – у M. conica (6,9%) і S. commune (2,1%). Ліпіди S. commune від-
різнялися більш високим вмістом фосфоліпідів (до 30%) і
ергостерину (до 0,5% в біомасі та до 12,3% в ліпідах). Ненасичені
жирні кислоти в ліпідах досліджуваних грибів становили 70-80% від
суми жирних кислот, при цьому відзначено високий вміст лінолевої
кислоти (С18: 2) – 51,3–73,5%.

Досліджені екзо– і ендополісахаріди грибів представлені в
основному високомолекулярними фракціями. Вивчення вуглевод-
ного складу полісахаридів показало, що всі вони були гетерогліка-
намі. У складі більшості полісахаридів переважала глюкоза
(75,3–91,1%), також були присутні галактоза (5,6–13,4%) і манноза
(4,5–17,8%). За вуглеводного складу значно відрізнявся
Екзополісахариди M. conica, в якому моносахариди манноза, галак-
тоза і глюкоза присутні в співвідношенні 1:1,3:1,2. Зміст білкової
компоненти склало 5–12%.

СПІВВІДНОШЕННЯ БАКТЕРІЙ Firmicutes/Bacteroidetes

І НЕАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВА ДИСТРОФІЯ ПЕЧІНКИ

Лук’янчук М. В. 

група ЗМБ-20-1м-fbmt, спеціальність 091«Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Чумак А. А.

д. мед. наук, проф.
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини 

НАМН України»

Неалкогольна жирова дистрофія печінки (НЖДП) належить до
найбільш поширених захворювань. Механізми, що лежать в основі
виникнення та прогресування НЖДП є складними та багато фак -
тор ними. Одним з провідних напрямів досліджень є вивчення
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впливу мікробіоти кишечника на розвиток НЖДП, оскільки
портальний кровотік забезпечує основний шлях потрапляння
метаболічних продуктів у печінку. Кишечна мікробіота складається
з великого різноманіття мікроорганізмів, які існують у шлунково-
кишковому тракті, відіграє надважливу роль у підтриманні
гомеостазу, будучи основою метаболічних процесів, синтезу віта мі -
нів та перешкоджаючи колонізації патогенними мікро орга ніз мами. 

Серед основних бактеріальних філотипів, присутніх у
кишечнику, переважають грам-позитивні Firmicutes та грам-
негативні Bacteroidetes, складаючи 90% усієї популяції. Дані,
отримані на тваринних моделях, а також з людських зразків,
свідчать про існування зв’язку між ожирінням і збільшенням
кількості Firmicutes та зменшенням Bacteroidetes. За вживання
низькокалорійної дієти, спостерігалось зменшення філотипу
Firmicutes, збільшення Bacteroidetes, а також нормалізація їх спів -
відношення, що дало підстави для гіпотези про те, що бактерії
Firmicutes більш ефективно екстрагують енергію з їжі, провокуючи
більшу адсорбцію калорій і набір маси тіла [1]. 

Ключовими речовинами, які продукують Bacteroidetes, є
пропіонати та ацетати, в той час як Firmicutes, виробляють
бутирати.[2] Вважається, що бутирати підвищують чутливість
організму до інсуліну, мають проти-запальні ефекти та регулюють
енергетичний метаболізм [3]. На противагу, ацетати стимулюють
синтез ліпідів печінкою, що призводить до дизліпідемії.
Потрапляючи до мозку, вони активують парасимпатичну нервову
систему, провокуючи синтез інсуліну. Усі ці процеси ведуть до
збільшення апетиту та відкладення жиру [4]. Підвищення
співвідношення Firmicutes/Bacteroidetes означає зменшення
кількості бутиратів,  збільшення ацетатів, а отже збільшення маси
тіла та провокування ожиріння і хвороб печінки.

Однією з причин розходжень у даних є складність їх
інтерпретації, а також комплексність аналізу. Основним методом
дослідження є проведення полімеразно-ланцюгової реакції. Але
протокол екстракції ДНК, який базується на використанні
хлороформу-фенолу є більш ефективним для грам-позитивних
бактерій, ніж для грам-негативних. Крім цього, складність процесу
ампліфікації призводить до того, що ланцюги ДНК некоректно
з’єднуються з праймерами і виходять за межі доступних лімітів
визначення у приладах. Другою причиною може бути гетеро -
генність мікробіоти в різних популяціях, а також відсутність
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коректної оцінки таких факторів впливу, як прийом антибіотиків
протягом життя, переважання білкової чи вуглеводної дієти,
наявність набутого чи генетичного ожиріння та багато інших.

В зв’язку з стрімким зростанням захворюваності та розвитком
НЖДП з’явилась необхідність нових профілактичних та
терапевтичних стратегій. Оцінка мікробіоти кишечника,
визначення основних бактеріальних філотипів які впливають на
перебіг захворювання, підвищить ефективність лікування хвороби.
Хоча мікробіота кишечника може сприяти розвитку різних
патологій печінки та ожиріння, докази, що вказують на зв’язок між
ожирінням та змінами співвідношення Firmicutes / Bacteroidetes
потребують уточнення.
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МІКРОБІОТА ГРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ
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Важкі метали (ВМ) вже зараз займають друге місце за ступенем
небезпеки, поступаючись пестицидам і значно випереджаючи такі
широко відомі забруднювачі, як двоокис вуглецю і сірки. У пер -
спек тиві вони можуть стати більш небезпечними, ніж відходи
атомних електростанцій і тверді відходи. Забруднення ВМ пов’я -
зано з їх широким використанням в промисловому виробництві.
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У зв’язку з недосконалими системами очищення ВМ потрапляють
в навколишнє середовище, в тому числі і в грунт, забруднюючи і
отруюючи її. ВМ відносяться до особливих забруднюючих речовин,
спостереження за якими обов’язкові у всіх середовищах.

Грунт є основним середовищем, в яке потрапляють ВМ, в тому
числі з атмосфери і водного середовища. Вона ж служать джерелом
вторинного забруднення приземного повітря і вод, що потрапля-
ють з неї в Світовий океан. З грунту ВМ засвоюються рослинами,
які потім потрапляють в їжу.

Термін «важкі метали», що характеризує широку групу забруд-
нюючих речовин, отримав останнім часом значного поширення. У
різних наукових і прикладних роботах автори по-різному трактують
значення цього поняття. У зв’язку з цим кількість елементів, що
відносяться до групи важких металів, змінюється в широких межах.
В якості критерії приналежності використовуються численні
характеристики: атомна маса, густина, токсичність, поширеність в
природному середовищі, ступінь використання в природних та тех-
ногенних циклах.

У роботах, присвячених проблемам забруднення навколишньо-
го природного середовища та екологічного моніторингу, на сьогод-
нішній день до важких металам відносять більше 40 елементів
періодичної системи Д.І.Менделєєва з атомною масою понад 40
атом них одиниць: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb,
Bi і ін. За класифікацією М.Реймерса (1990), важкими слід вважати
метали з щільністю більше 8 г/см3. При цьому важливу роль в кате-
горіях важких металів відіграють такі умови: їх висока токсичність
для живих організмів у відносно низьких концентраціях, а також
здатність до біоакумуляції і біомагніфікаціі. Практично всі метали,
які потрапляють під це визначення (за винятком свинцю, ртуті,
кадмію та вісмуту, біологічна роль яких на даний момент не зрозу-
міла), активно беруть участь в біологічних процесах, входять до
складу багатьох ферментів.

Найпотужнішими постачальниками відходів, збагачених мета-
лами, є підприємства по виплавці кольорових металів (алюмінієві,
глиноземні, мідно-цинкові, свинцево-плавильні, нікелеві, титано-
магнієві, ртутні та ін.), а також з переробки кольорових металів
(радіотехнічні, електротехнічні, приладобудівні, гальванічні та ін.).

У пилу металургійних виробництв, заводів з переробки руд кон-
центрація Pb, Zn, Bi, Sn може бути підвищена в порівнянні з літос-
ферою на кілька порядків (до 10–12), концентрація Cd, V, Sb – в
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десятки тисяч разів, Cd, Mo, Pb, Sn, Zn, Bi, Ag – в сотні разів.
Відходи підприємств кольорової металургії, заводів лакофарбової
промисловості та залізобетонних конструкцій збагачені ртуттю. У
пилу машинобудівних заводів підвищена концентрація W, Cd, Pb
(табл. 1).

Таблиця 1
Основні техногенні джерела важких металів

Під впливом збагачених металами викидів формуються ареали
забруднення ландшафту переважно на регіональному і локальному
рівнях. Вплив підприємств енергетики на забруднення навколиш-
нього середовища обумовлено не концентрацією металів у відходах,
а їх величезною кількістю. Маса відходів, наприклад, в промислових
центрах, перевищує їх сумарну кількість, що надходить від усіх
інших джерел забруднення. З вихлопними газами автомобілів в
навколишнє середовище викидається значна кількість Pb, яке пере-
вищує його надходження з відходами металургійних підприємств.

Орні грунти забруднюються такими елементами як Hg, As, Pb,
Cu, Sn, Bi, які потрапляють в грунт в складі отрутохімікатів, біоци-
дів, стимуляторів росту рослин, структуроутворювачі. Нетради цій -
ні добрива, виготовлені з різних відходів, часто містять великий
набір забруднюючих речовин з високими концентраціями. З тради-
ційних мінеральних добрив фосфорні добрива містять домішки
Mn, Zn, Ni, Cr, Pb, Cu, Cd (Гапонюк, 1985).

Розподіл в ландшафті металів, що надійшли в атмосферу з тех-
ногенних джерел, визначається відстанню від джерела забруднення,
кліматичними умовами (сила і напрям вітру), рельєфом місцевості,
технологічними факторами (стан відходів, спосіб надхо дження від-
ходів в навколишнє середовище, висота труб підприємств).

Розсіювання ВМ залежить від висоти джерела викидів в атмос-
феру. Згідно з розрахунками М.Є.Берлянда (1975), при високих
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Джерела важких металів Елементи

Кольорова металургія Pb, Zn, Cu, Hg, Mn, Sb, W, Co, Cd

Чорна металургія Ni, Mn, Pb, Cu, Zn, W, Co

Енергетика As, Sb, Se

Нафтова промисловість Pb, Cu, Ni, Zn, Mn

Спалювання вугілля Sb, As, Cd, Cr, Mo

Спалювання нафти As, Pb, Cd



димових трубах значна концентрація викидів створюється в при-
земному шарі атмосфери на відстані 10-40 висот труби. Навколо
таких джерел забруднення виділяються 6 зон (табл. 2). Площа впли-
ву окремих промислових підприємств на прилеглу територію може
досягати 1000 км2.

Таблиця 2
Зони забруднення грунтів навколо точкових джерел забруднення

Зони забруднення грунтів і їх розмір тісно пов’язані з вектора-
ми панівних вітрів. Рельєф, рослинність, міські будівлі можуть змі-
нювати напрямок і швидкість руху приземного шару повітря.
Аналогічно зон забруднення грунтів можна виділити і зони забруд-
нення рослинного покриву.

Методи очищення грунтів, забруднених важкими металами
Ефективний біологічний метод очищення грунтів, який поля-

гає в спрямованої активізації грунтової мікрофлори, внесення
мікробних препаратів, що розкладають нафту, а також фіторемедіа-
ціі — зменшення забруднення грунту, заснованого на стимуляції
природного грунтового співтовариства нефтеокисляючих мікроор-
ганізмів в результаті їх тісної взаємодії з толерантними до нафти
рослинами. Фіторемедіація дозволяє активно рекультивувати вели-
кі території з відносно низькою, порівняно з іншими технологіями,
вартістю робіт при слабкому негативну дію на навколишнє середо-
вище. Час відновлення земель скорочується в 3–4 рази. Біопре па -
ра ти стимулюють місцевий грунтовий біоценоз і створюють
сприят ливі умови для переходу нафтових вуглеводнів у важко -
окислю ючий стан. Утворюються органічні сполуки гумусоподіб -
ного характеру, позитивно впливають на грунтову родючість.
Створено цілий ряд біопрепаратів, на основі активно розкладаючих
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№
п/п Зона Відстань від джере-

ла забруднення в км
Перевищення вмісту ВМ

по відношенню до фонового

1 Охоронна зона
підприємства 0,5–0,75 100

2 Зона I 0,75–1,5 200-50

3 Зона II 2–8 50-10

4 Зона III 4–15 5-2

5 Зона IV 8–20 5-2

6 Фон 20–50 1
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нафту мікроорганізмів, бактерій родів Rhodococcus, Bacillus, Arthro -
bacter, Acinetobacter, Azotobacter, Alkaligenes, ниткоподібних актино -
міцетів Streptomyces, грибів Aspergillus і Penicillium та ін.

Розкладання нафти в грунті обумовлено не тільки безпосе ред -
нім впливом живих мікроорганізмів, що входять до складу
біопрепаратів, але і здатністю останніх впливати на аборигенне
мікробне співтовариство грунту, підвищуючи його здатність утилі -
зувати нафту. До таких препаратів відноситься Альбіт, що містить
природний мікробний полімер полібета-гідроксимасляну кислоту з
грунтових бактерій Bacillus megaterium і Pseudomonas aureofaciens,
набір макро- і мікроелементів, хвойний екстракт і інші
компоненти. Він стимулює місцевий грунтовий біоценоз і створює
сприят ливі умови для переходу нафтових вуглеводнів у важко -
окислю вальний стан. Утворюються органічні сполуки гумусо -
подібного характеру, позитивно впливають на родючість грунтів.

Біопрепарат Альбіт здатний значно знижувати нафтове
забруднення грунтів. Швидкість розкладання нафти в грунті під
дією альбіта збільшується в середньому в 1,67–3,15 рази. У вироб -
ничих дослідах продемонстровано, що Альбіт спільно з висівом
нефтетолерантних трав за один вегетаційний сезон знижує нафтове
забруднення грунту в 1,5–10,0 разів.

Результати обстеження грунтів повинні враховуватися при
визначенні та прогнозі ступеня їх небезпеки для здоров’я і умов
проживання населення, розробці заходів щодо їх рекультивації,
генерального плану та схем районного планування, при вирішенні
черговості санаційних заходів в рамках комплексних природо -
охорон них програм, оцінки ефективності екологічного контролю
за об’єктами негативного впливу.

РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
В УКРАЇНІ

Милоградов М. О.

7 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка – методист 

Початок XXIстоліття характеризується істотним зростанням уваги
до пошуку нових альтернативних джерел енергії. Нетради ційні та від-
новлювані джерела енергії, останнім часом стали одним із найважли-
віших критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється
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пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до
економічно ефективного рівня та розширення сфер використання.
Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів
органічних видів полива, різке зростання їх цін, недосконалість та
низька ефективність технологій їх використання, шкідливий вплив на
довкілля, наслідки якого виходять за межі окремої країни.

На сьогодні, частка альтернативної енергії в світі ще не є знач-
ною, але їх потенціал значно перевищує рівень споживання палив-
но – енергетичних ресурсів. Так, у найближчі десять років прогно-
зується щорічне зростання світових обсягів виробництва
альтернативної енергії на рівні 2,8%. Міжнародне енергетичне
агентство вважає, що в 2030 році в усьому світі енергія, одержана від
сонця, вітру, води, тепла землі, а також з біомаси, збільшиться в два
рази порівняно із сьогоднішнім днем і складе 16 відсотків від усьо-
го виробництва. Ще оптимістичніше оцінює ситуацію Європей сь -
кий галузевий союз поновлюваних джерел енергії. На його думку,
до 2030 року частка альтернативної енергії виросте до 35%.

В Україні недостатність розвитку альтернативної енергетики
пояснюється наявністю застарілих технологій, відсутністю ефек-
тивної державної стратегії розвитку альтернативної енергетики,
вичерпання ресурсу використання основних фондів генерації елек-
троенергії і тепла, що разом з низькою ефективністю використання
палива призводить до значних обсягів шкідливих викидів. Значні
втрати при транспортуванні, розподілі та використанні електрое-
нергії і тепла, а також монопольна залежність від імпорту енерго-
носіїв ще більш ускладнюють ситуацію на енергетичних ринках
країни.

Питанням розвитку альтернативної енергетики в Україні при-
свячені праці таких вчених: І. А. Александрова, В. Д. Бегаль,
А. Е. Кон еченкова, К. І. Луданова, Г. Г. Півняка, Ф. П. Шкрабця та
інших.

Метою  роботи є дослідження розвитку альтернативної енерге-
тики в Україні та розробка напрямів державної енергетичної полі-
тики,  дослідження розвитку альтернативної енергетики в Україні
та розробка напрямів державної енергетичної політики.

Для досягнення поставленої мети у роботі були поставлені та
вирішувались такі завдання: 

– визначити сутність альтернативних джерел енергії;
– виокремити основні види альтернативної енергетики;
– проаналізувати динаміку розвитку альтернативної енергетики;
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– дослідити основні напрями утворення «екологічного сліду
людини»;

– запропонувати основні напрями державної політики щодо
розвитку

– альтернативних джерел енергії.
Об’єктом дослідження є процес розвитку альтернативної енерге-

тики в Україні.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні інструменти 
державної політики у галузі альтернативної енергетики.
Методи дослідження. У роботі використовувались такі методи

дослідження як: агрегування, аналізу і синтезу, статистичного ана-
лізу, табличний та графічний. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі здійснено тео-
ретичне та практичне обгрунтування основних напрямів розвитку
альтернативної енергетики в Україні та визначено найбільш пер-
спективні її види. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано
напрями державної політики розвитку альтернативної енергетики
із врахуванням особливостей географічного, кліматичного та еко-
номічного розвитку України.

Висновок. Отже, у сучасному світі людство використовує дуже
багато природних ресурсів. Тому нам необхідно знаходити способи
для видобування ресурсів на які не треба багато часу для відновле-
ня. Тому я вважаю що наше майбутнє залежить не тільки від кож-
ного з нас але й від того як ми будем використовувати альтернатив-
ні джерела енергії.

ЛЮДИНА І ЗДОРОВ’Я

Милоградова С. О.

9 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка – методист

Наша робота була присвячена дослідженню функцій шкіри –
ключових показників здоров’я організму та впливу небезпечних
чинників на шкіру. Адже здоров’я і красота залежить від нас самих,
а шкіра – маркер організму людини. Досягти стану здорової шкіри
допомагає здоровий спосіб життя, а це система поведінки людини,
що включає раціональне харчування, культуру руху, гігієну, творчу
активність, дотримування певного режиму, періодичну зміну ото-
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чення, повноцінне сімейне життя, високоморальне ставлення до
людей та природи. Викликає занепокоєння той факт, що при опи-
туванні однолітків здоровий спосіб життя не відповідає названим
ознакам. Не займаються фізичною культурою, часто хворіють про-
студними захворюваннями, не загартовують себе повітрям, сон-
цем, водою, мають надлишкову вагу та шкідливі звички – як  курін-
ня так званого вейпу. А куріння впливає на здоров’я, розвиток та
навчання. Я запропонувала їм загартовування, як комплекс мето-
дів – природних чинників загартовування,  для підвищення опір-
ності організму, висвітлення є в моєму дослідженні. 

Здорового способу життя в нашій родині ми дотримуємось
давно, в мене виробилась хороша звичка робити фізичні вправи,
займатись аутотренінгом, танцями, йогою та особистою гігієною,
носити безпечний текстиль, раціонально харчуватись. Адже здоро-
ве харчування та рух сприятимуть моєму росту та розвитку, допома-
гатимуть долати навантаження при онлайн навчанні, не хворіти
простудними захворюваннями, розвивати критичне мислення,
бути завжди в хорошій формі, мати хороший настрій, витримку,
терпіння та  хороших друзів.   

Людина з перших днів життя безпосередньо контактує з тек-
стильними матеріалами та виробами і зазнає шкідливого впливу
хімічних речовин, якщо вони є в тканинах. На сьогодні двадцять
сім барвників визнані такими, що можуть спричинити розвиток
онкологічних і алергічних захворювань.

У текстильній промисловості України здебільшого використо-
вуються азобарвники, які є потенційно алергенами. Якщо Ви маєте
сумніви щодо «натуральності» тканини, можна провести дослід-
ження. Волокна різного походження горять по різному:

– рослинні (бавовна, льон) швидко горять, з полум’ям, а Ви
будете відчувати запах горілого паперу;

– тваринні (вовна, шовк) горять повільно, без полум’я, а Ви від-
чуєте запах паленого волосся; 

– синтетичні (поліефірні, мікроволокнисті тощо) – плавляться
без полум’я, а замість попелу залишиться тверда кулька.

Обираючи одяг чи інші текстильні вироби, обов’язково ознай-
омтеся з гігієнічним висновком, який свідчить про безпечність
товару для здоров’я.

Особливо уважно добирайте одяг для немовлят та жінок, які
годують груддю: варто надавати перевагу натуральним нефарбова-
ним тканинам.

296

Секція 15 Природа, медицина,



297

Сьогодні безліч факторів навколишнього середовища, нездоро-
вий спосіб життя негативно негативно діють на шкіру, волосся і на
ввесь організм в цілому. Одними з найпопулярніших трендів остан-
нього десятиліття є органічна та натуральна продукція, поряд з
органічним способом життя, при якому перевага віддається нату-
ральним одягу, їжі, меблям і косметиці.

ВАКЦИНАЦІЯ, ЯК МЕТОД ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ

Мовчан А. В. 

група ЗМБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних техноголій Університету «Україна»

Науковий керівник: Беспалова О. Я., канд. біол. наук,
доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології

Інституту біомедичних технологій Універистету «Україна»

Вакцинація, як метод імунопрофілактики, полягає у введенні в
організм людини заданого антигену в неагресивній формі, але в
імунних дозах для індукції захисної імунної відповіді та формуван-
ня імунної пам’яті. Імунізація забезпечує активну та пасивну біоло-
гічну стійкість до певних інфекційних захворювань. Штучна актив-
на імунізація передбачає створення імунітету шляхом введення
вакцин (вакцинний антиген – ослаблений чи вбитий патоген, або
штучно синтезований білок, який ідентичний білку патогена) чи
анатоксину (знезараженого бактеріального токсину, який зберігає
свої антигенні властивості). Залежно від типу антигену активна
імунізація сприяє формуванню високоспецифічного тимчасового
чи постійного імунітету [1,2].

Щороку завдяки вакцинації вдається врятувати близько 3 млн.
дітей, а у 750 тис. – запобігти тяжких ускладнень інфекційних
захворювань. Результати останніх наукових досліджень свідчать
про те, що вакцини дають змогу запобігти розвитку близько 60 ін -
фек ційних захворювань. Однак у світі з 14 млн. смертей, пов’язаних
з інфекціями, близько 3 млн. обумовлені захворюваннями, що
могли бути попереджені вакцинацією [3].

Зазвичай вакцини постачають імунну систему нешкідливими
копіями антигена: фрагментом поверхневої оболонки мікроорга-
нізму чи неактивним різновидом токсину, на який імунна система
реагує як на «чужорідний». Як тільки антиген виявлено імунною
системою, В-лімфоцити починають виробляти антитіла (імуногло-
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буліни), що повинні в подальшому прикріпитися саме до цього
антигену. Продукується багато копій антитіл, які блокують його
поширення. Функція імуноглобулінів різних класів (IgM, A, E та
підкласів IgG) полягає в боротьбі організму з інфекцією [4,5] (про-
філактика, обмеження початкової фази інфекції та подальшої віре-
мії чи бактеріємії, а також знешкодження інфікованих клітин через
цитотоксичність, або комплемент–опосередкований лізис).
Імунна система має здатність «запам’ятовувати» та зберігати імуні-
тет до вірусів чи бактерій на роки, десятиріччя або навіть на все
життя, тому готова швидко перемогти наступну інфекцію. Для
вироблення ефективного захисту від мікроорганізмів, що вперше
потрапили до людини, потрібно не менше 10-14 діб. 

Мета роботи: охарактеризувати основні типии вакцин.
Основні типи  вакцин які використовуються: живі (ослабле-

ні штами мікроорганізмів або вірусів); убиті (інактивовані) мікро-
би; векторні (рекомбінантні); біосинтетичні вакцини;

Живі вакцини (туберкульоз, кір, красуха, паротит, сибірка, віт-
ряна віспа, ротовірусна інфекція) містять ослаблений живий мікро-
організм. Ці вакцини одержують шляхом штучного атенуйовання
(ослаблення штаму) або відбираючи природні авірулентні штами
(дивергентна вакцина). У XXI столітті можливим став шлях ство-
рення живих вакцин за допомогою генної інженерії на рівні хромо-
сом з використанням рестриктаз. Отримані штами будуть мати вла-
стивості обох збудників, хромосоми яких були узяті для синтезу.
Аналізуючи властивості живих вакцин можна  виділити, як пози-
тивні так і негативні якості.

Позитивні сторони: по механізму дії на організм нагадують
«дикий» штам, тобто може прижитися в організмі і довгостроково
підтримувати імунітет. Негативні сторони: жива вакцина корпуску-
лярна — містить 99 % баласту і тому звичайно досить реактогенна,
крім того, вона здатна зумовлювати мутації клітин організму (хро-
мосомні аберації). На жаль, живі вакцини важко дозуються і під-
даються біоконтролю, чутливі до дії високих температур і вима-
гають неухильного дотримання холодового ланцюга.

Хоча живі вакцини вимагають спеціальних умов збереження,
вони продукують досить ефективний клітинний та гуморальний
імунітет і звичайно вимагають лише одне  введення. 

На тлі переваг живих вакцин є й одне застереження, а саме:
можливість реверсії вірулентних форм, що може стати причиною
захворювання вакцинованого. З цієї причини живі вакцини повин-
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ні бути ретельно протестовані. Пацієнти з імунодефіцитами (які
отримують імуносупресивну терапію, при СНІДі та пухлинах) не
повинні вакцинуватися такими вакцинами.

Інактивовані вакцини одержують шляхом впливу на мікро-
організми хімічним шляхом чи нагріванням. Такі вакцини є досить
стабільними і безпечними, тому, що не можуть спричинити ревер-
сію вірулентності. Вони не вимагають низькотемпературного збе-
реження, що зручно в практичному використанні. Однак у цих вак-
цин є і ряд недоліків, зокрема, вони породжують відносну
слабку імунну відповідь і вимагають застосування декількох доз.

Вакцини містять або убитий цілий мікроорганізм (наприклад
вакцина проти коклюшу, сказу і вірусного гепатиту А), або компо-
ненти клітинної стінки чи інших частин збудника (наприклад в
ацеллюлярній вакцині проти коклюшу, кон’югованій вакцині
проти гемофільної інфекції, менінгококковій інфекції). Їх уби-
вають фізичними (температура, радіація, ультрафіолетове
опромінення) чи хімічними (спирт, формальдегід) методами. 

Інактивовані вакцини також є корпускулярними. Аналізуючи
властивості корпускулярних вакцин також варто виділити, як пози-
тивні так і негативні якості. 

Позитивні сторони: корпускулярні убиті вакцини легше дозува-
ти, краще очищати, вони довгостроково зберігаються і менш чуттє-
ві до температурних коливань. 

Негативні сторони: вакцина корпускулярна — містить 99 %
баласту і тому реактогена, містить агент( використовуваний для
умертвіння мікробних клітин (фенол), мікробний штам не прижив-
ляється, тому вакцина слабка і вакцинація проводиться в 2 чи 3
прийоми. Інактивовані вакцини випускають як у сухому (ліофілізо-
ванному), так і в рідкому вигляді.

Векторні (рекомбінантні) вакцини — це вакцини, що отримані
методами генної інженерії. Суть методу: гени вірулентного мікро-
організму, що відповідальний за синтез протективних антигенів,
вбудовують у геном непатогенного мікроорганізму, що при культи-
вуванні продукує і накопичує відповідний антиген. Прикладом
може бути рекомбінантна вакцина проти вірусного гепатиту B, вак-
цина проти ротавірусної інфекції.

Позитивні результати використання так званих векторних вак-
цин, коли на носій — живий рекомбінантний (вектор) наносяться
поверхневі білки двох вірусів: глікопротеїн D вірусу простого
герпеса і гемаглютинін вірусу грипу А. Відбувається необмежена
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реплікація вектора і розвивається адекватна імунна відповідь проти
вірусної інфекції обох типів.

Дія окремих компонентів бактеріальних, вірусних і паразитар-
них антигенів виявляється на різних рівнях і в різних ланках імун-
ної системи. Їх результуюча може бути лише одна: клінічні ознаки
захворювання — видужання — ремісія — рецидив — чи загострен-
ня, інші стани організму. Так, зокрема, АДС — через 3 тижні після
її введення дітям приводить до зростання рівня Т-клітин і збіль-
шенню змісту NК у периферичній крові, полівалентна бактеріаль-
на вакцина Lantigen B стимулює антитілоутворення Ig A у крові та
слині, але саме головне, що при подальшому спостереженні у вак-
цинованих відзначене зменшення числа випадків захворювання, а
якщо вони і виникали, то перебігали легше. 

Рекомбинантні вакцини — для виробництва цих вакцин засто-
совують рекомбінантну технологію, вбудовуючи генетичний мате-
ріал мікроорганізму в клітини дріжджів, що продукують антиген.
Після культивування дріжджів з них виділяють потрібний антиген,
очищають і готують вакцину. Прикладом таких вакцин можуть слу-
жити вакцина проти гепатиту В (Еувакс У) та вакцина Ervebo
проти хвороби, яку спричинює вірус Ебола. 

Біосинтетичні вакцини — це вакцини, які отримані методами
генної інженерії, є штучно створеними антигенними детермінанта-
ми мікроорганізмів. Прикладом може бути рекомбінантна вакцина
проти вірусного гепатиту B, вакцина проти ротавірусної інфекції.
Для їхнього одержання використовують клітини дріжджів, в які вбу-
довують вирізаний ген, що кодує вироблення необхідного для одер-
жання вакцини протеїну, що потім виділяється в чистому вигляді.

Біосинтетичні вакцини — це синтезовані з амінокислот пептид-
ні фрагменти, що відповідають амінокислотній послідовності тим
структурам вірусного (бактеріального) білка, що розпізнаються
імунною системою і зумовлюють імунну відповідь. Важливою пере-
вагою синтетичних вакцин у порівнянні з традиційними є те, що
вони не містять бактерій і вірусів, тому і спричинюють імунну від-
повідь вузької специфічності. Крім того, виключаються труднощі
вирощування вірусів, збереження і можливості реплікації в організ-
мі вакцинованої людини у випадку використання живих вакцин.
При створенні даного типу вакцин можна приєднувати до носія
кілька різних пептидів, вибирати найбільш імуногенні з них для
коплексування з носієм. Разом з тим, синтетичні вакцини менш
ефективні, у порівнянні з традиційними, тому що багато ділянок
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вірусів мають значну мінливість у плані імуногенності й дають
меншу імуногенність, ніж нативний вірус. Однак, використання
одного чи двох імуногенних білків замість цілого збудника забезпе-
чує формування імунітету при значному зниженні реактогенності
вакцини і її побічної дії.

Розробка і виготовлення сучасних вакцин відбувається відповід-
но до високих вимог до їхньої якості, у першу чергу, нешкідливості
для щеплених. Звичайно такі вимоги ґрунтуються на рекомендаці-
ях Всесвітньої Організації Охорони здоров’я, що залучає для їхньо-
го складання найавторитетніших фахівців з різних країн світу.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА 
КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

Олійник А. В.

група ЗМБ-20-2-М-fbmt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних техноголій Університету «Україна»

Науковий керівник: Беспалова О. Я., канд. біол. наук,
доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології

Інституту біомедичних технологій Універистету «Україна»

Коронавіруси (Coronaviridae) — це велике сімейство РНК-віру-
сів,здатних інфікувати людину. У людей коронавіруси можуть
викликати низку захворювань — від легких форм гострої респіра-
торної інфекції до важкого респіраторного синдрому.

До 2002 року короновіруси розглядалися як агенти,що виклика-
ли легкі захворювання верхніх дихальних шляхів, а наприкінці 2002
року зявився короновірус SARS-COV-збудник атипової пневмонії.
Природним резервуаром слугують кажани.

11 лютого 2020 року захворювання отримало назву нової коро-
навірусної пневмонії — COVID-19, під якою він продовжує
реєстру ватись.

COVID-19 – одноланцюговий РНК-вірус, що належить до
2 групи патогенності. Імовірно коронавірус є рекомбінантним віру-
сом між коронавірусами кажанів і іншим невідомим за походжен-
ням коронавірусом.

Патогенез нової коронавірусної інфекції вивчений недостат-
ньо. Дані щодо тривалості і імунітету відносно СOVID-19 зараз від-
сутні. Імунітет при інфекціях викликаний представниками сімейс-
тва короновірусів нестійкий і можливе повторне зараження.
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Максимальне поширення COVID-19 отримав в Китаї в провін-
ції в м.Ухань. На кінець лютого 2020 року привезені випадки були
зареєстровані у більшості 25 країнах Азії, Америки та Европи.
Початкове джерело(нульовий пацієнт)так на сьогодні не був вста-
новлений.Перші випадки захворювання були повязані з ринком, де
продавали морепродукти.

Згідно з аналізом 1099 пацієнтів за станом на 28 лютого 2020
року у 92% пацієнтів з COVID-19 діагностована пневмонію. У 16%
був тяжкий стан, а смертність була на рівні 1,4%.

До груп ризику входять люди старше 60 років, пацієнти з цук-
ровим діабетом, хворобами органів дихання, серцево-судинної сис-
теми і онкологічними захворюваннями.

Наразі основним джерелом інфекції є хвора людина, в тому
числі яка перебуває в інкубаційному періоді захворювання.
Коронавірус має відносно низьку вірулентність — тобто інфікуван-
ня необхідно досить тривалий час контакту з хворою людиною.
Середній інкубаційний період 5–6 днів, але може затягнутися до
14–24 днів. Скринінг населення на наявність коронавірусної
інфекції за допомогою безконтактного вимірювання температури
не дуже ефективний, тому під час інкубаційного періоду (тобто
після зараження, але ще до початку появи клінічних симптомів)
температура у зараженної людини залишається нормальною.

Для спеціфічної діаностикики служить виявлення РНК-
COVID-19 є метод ПЛР. Існує ще латеральний проточний імуноа-
наліз(експрес-тести). Для кількісного аналізу, де буде кількість іму-
ноглобулінів ,застосовують метод ІФА (імуноферментний аналіз).
Ще одним методом виявлення РНК COVID-19 є петлева ізотерміч-
на ампліфікація нуклеїнових кислот(LAMP).

РНК-тарнінг CRISP-асоційований фермент CAS13 недавно був
адаптований для швидкого визначення нуклеїнових кислот.

Мета роботи: визначити переваги та недоліки спеціфічної лабо-
раторної діагностики коронавірусної інфекції COVID-19.

Матеріали та методи: біологічним матеріалом є носоглотковий і
ротоглотковий мазок, цільна кров, сиворотка.

Результати та їх обговорення: біологічним матеріалом є матері-
ал,отриманий при взятті мазка з носоглотки або ротоглотки. Всі
мазки отриманні для лабораторного дослідження слід вважати
потеційно небезпечними.

ПЛР є універсальним методом лабораторної діагностики,що
дозволяє індефікувати не власне вірус або бактерію в біологічному

302

Секція 15 Природа, медицина,



303

матеріалі, а ділянки їх РНК чи ДНК.Чутливість ПЛР-аналізу
наближається до 10–100 копій генетичного матеріалу збудника на
реакцію.

Швидке тестування комбінованих антитіл G і M має кілька
переваг. У порівнянні з методом ПЛР воно економить час і не вима-
гає дорогоцінного обладняння, простий у виконанні і вимагає міні-
мального навчання.

Крім метода ПЛР, на сьогодні існують експрес-тести на антиген
з носоглотки, які протягом 15 хвилин видають негативний або
позитивний результьтат. Як правило, 70%  швидких тестів, які були
позитивні, підтвердилися методом ПЛР.

На кожному епапі дослідження є умови,недотримання яких
призведе до недостовірних результатів.

На 14 день після початку хвороби в організмі людини зазвичай
повинні зявитися антитіла. 

Китайські вчені розробили швидкі набори для якісного вияв-
лення антитіл, що можуть видавати результат через 15 хвилин.
Показує наявність Ig G і Ig M (цифру).

РИНОПНЕВМОНІЯ КОНЕЙ

Оніщенко Д. І.

Слухач МАН наукового товариства «Еврика»
Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист

Ринопневмонія – інфекційна хвороба коней, що викликається
вірусом герпесу. Ця хвороба зустрічається тільки у коней і поні.
Най частіше страждають молоді особини. Ускладнення від перене -
сено го вірусу герпесу можуть викликати масові аборти у кобил, що
завдає серйозних фінансових збитків державі.

Вірус передається від хворої тварини до здорової через предмети
(наприклад, підстилка), корм або воду. Інкубаційний період
складає 7–10 днів.

Симптоми захворювання: підвищення температура, поразка
верхніх дихальних шляхів, кон’юнктивіт.

У лошат – двохпіковий підйом температури тіла
У кобил – аборт або народження слабкого лоша, яке гине через

2–3 дні.
Перебіг хвороби може бути:
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Гострий – до симптомів додаються набряк гортані і носоглотки,
збільшення лімфатичних вузлів і гнійні виділення з носа.

Хронічний – після перенесеної гострої форми захворювання
може перейти в хронічну стадію, яка проявляється періодичними
абортами у кобил. Спеціального лікування ринопневмонії не
розроблено. Ветеринарний лікар може рекомендувати підтримуючу
терапію для профілактики ускладнень. Хворих коней ізолюють від
загального стада, приміщення і предмети догляду обробляють
дезінфікуючими засобами.

Лабораторна діагностика ринопневмонії коней полягає у виді-
ленні вірусу на культурі клітин і його ідентифікації в одній з реак-
цій: реакції гальмування гемадсорбції (РГГАд), реакції імунофлуо-
ресценції (ІФ) або реакції нейтралізації (РН).

Діагноз на ринопневмонію коней встановлюють на підставі
результатів лабораторного дослідження, аналізу епізоотологічних і
клінічних даних, а також патологоанатомічних змін. Для
постановки лабораторного діагнозу шляхом виділення вірусу і його
ідентифікації потрібно від 4 до 18 діб, по виявленню приросту
антитіл в крові тварин – від 2 до 4 тижнів.

Для вакцинації коней від герпес– вірусу, що викликає риноп-
невмонію, створена вакцина « Пневмеквін».

Схема вакцинації коней від ринопневмонії:
Лошата:
Перша – в 5–6 місяців;
Друга – через 1 місяць;
Третя – через 6 місяців після другої.
Дорослим коням, які раніше не були вакциновані від риноп-

невмонії, застосовують  «Пневмеквін» за схемою:
Перша вакцинація;
Друга – через 1 місяць;
Третя – через 6 місяців після другої.
Надалі ревакцинацію коней проводять регулярно, з інтервалом в

6–12 місяців, в залежності від епізоотичної обстановки і ризику зара-
ження. Як правило, вакцинація з шестимісячним інтервалом може
бути рекомендована ветеринарним лікарем в наступних випадках:

Коні молодші за 5 років.
Коні в племінних господарствах або при можливості контакту з

вагітними кобилами.
Коні, які беруть участь в змаганнях або виставкові коні, що від-

відують іподроми.
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Застосування вакцини «Пневмеквін» в період розведення
коней: перша вакцинація кобил повинна бути проведена до першої
злучки. Лошат-кобил рекомендовано вакцинувати на початку
другої половини жеребності.

БІОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Пастушенко Г.П. 

асистент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології
Інституту біомедичних технологій Університету «Україна»

За статистичними даними протягом останніх років у світі і в
Україні зокрема різко збільшується кількість хворих на серцево-
судинні, онкологічні, алергічні захворювання та захворювання ди -
хальної системи, що безпосередньо пов’язано з погіршенням умов
повсякденного життя населення внаслідок ряду негативних факто-
рів економічного, соціального, фізичного та хімічного характеру.

У зв’язку з вищевикладеним перед фізіологами, біофізиками і
лікарями виникає нагальне завдання – пошук більш ефективних
засобів збереження здоров’я та працездатності населення, подов-
ження тривалості його активного життя. Одним із можливих шля-
хів вирішення цього питання є розвиток нового лікувально-профі-
лактичного напрямку – біофізичної немедикаментозної медицини,
особливістю якої є активація адаптивних можливостей організму,
відновлення його функціональних резервів, здатності компенсува-
ти екологічні та біосоціальні негаразди. 

Біофізика, базуючись на широкому застосуванні електричних,
електромагнітних, акустичних впливів, лазерних, світлових та
інфрачервоних променів, які виступають потужними природними
фізичними чинниками, розширює впровадження у клінічну прак-
тику лікувальних біофізичних методів, зменшуючи дози фармпре-
паратів із їх шкідливими побічними реакціями на організм людини.

Біофізичні методи профілактики, лікування та реабілітації –
альтернативний шлях до поліпшення стану здоров’я населення.
Саме цій меті присвячені основні пошуки дослідників у галузі
медичної біофізики. 

Сьогодні на особливу увагу заслуговують методики захисту біо -
ло гічних систем від оксидативного стресу за допомогою природ них
саногенних чинників гірського клімату, бальнеологічних і кліма -
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тич них курортів, інструментальних методів відтворення здорового
навколишнього середовища, до яких відносять інструментальну
оротерапію або так звану мембранну технологію «молекулярного
сита». Застосування цієї біофізичної технології підвищує резистен-
тність організму до несприятливих умов навколишнього середови-
ща шляхом фізичного моделювання цілющих властивостей при-
родного гірського повітря. Також дана технологія підтвердила
високу ефективність лікувальння бронхіальної астми, хронічних
бронхітів, частих застуд, алергій різного генезу, а також тривожних
та депресивних станів. Допомагає вона і у відновленні фізіологіч -
них функцій центральної нервової системи у дітей з церебральним
паралічем.

Великий інтерес дослідників привертають біофізичні дослід-
женння наноструктурної організації біологічних тканин та обгово-
рення вільнорадикальної теорії старіння і особливостей розвитку
оксидативного стресу при пухлинних новоутвореннях. 

Принципово новим біофізичним методом в медицині на сьо-
годні є ультразвукова еластографія м’яких тканин, яка допомагає
виявляти на ранніх стадіях розвитку патології сполучної тканини.

Детально розглядається нова парадигма біофізичного напрямку
медицини, в основі якої лежить недостатньо вивчена проблема
дуалістичної природи води, структурна основа якої входить як до
первинних форм життя, так і до сучасних видів рослин, тварин і
людини. Обговоренню підлягають фізико-хімічні основи
використання структурно-упорядкованих станів води та
інструмен тальні можливості управління її окисно-відновлю -
вальними властивостями з метою послаблення впливу навколиш-
нього забруднення на ферментні системи детоксикації організму
людини.

Отже, вже сьогодні біофізичні технології оздоровлення зможуть
знайти застосування у попередженні розвитку найбільш пошире-
них захворювань та підвищенні рівня здоров’я населення. 
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РОЗСЛАБЛЮЮЧІ МЕХАНІЗМИ ДОНОРА 
NO – НІТРОГЛІЦЕНРИНУ НА СКОРОТЛИВИЙ АПАРАТ

ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН СУДИН 

Пастушенко Г.П. 

асистент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології
Інституту біомедичних технологій Університету «Україна»

Відкриття оксиду азоту (NO) як біологічного медіатора стало
початком розвитку нового напрямку в регуляції клітинних функцій.

Основним гуморальним чинником ендотелію, що відіграє
провідну роль у регуляції тонусу судин, є оксид азоту. NO утворює -
ться з амінокислоти L-аргініну за допомогою ферменту NO-
синтази (NOS). NO є ефективним вазодилататором, а його вплив
не обмежує ть ся дилатацією локальної ділянки. Крім прямої дії на
гладеньком’я зові клітини (ГМК), оксид азоту реалізує свій вплив
на тонус судин і через автономну нервову систему. 

NO – відновлена форма моноокису азоту з періодом
напіврозпаду від 2 до 30 с, який розчиняється у воді й жирах, є
безбарвним газом з унікальними фізіологічними властивостями.
У хімічному значенні NO являє собою маленьку ліпофільну моле -
ку лу, яка має непарний електрон, що перетворює її у високо реак -
тив ний радикал. Оксид азоту вільно проникає через біологічні
мембрани та легко вступає в реакції з іншими сполуками.

Провідною роллю оксиду азоту, яка опосередковує різні його
життєві функції, є здатність індукувати вазодилатацію, тому дослід-
ження в цьому напрямку є вельми актуальними.

За допомогою тензометричних досліджень та методу «patch-
clamp» з використанням ізольованих гладеньком’язових препаратів
стегнової та сонної артерій щура досліджувались розслаблюючі
механізми NO на ГМК судин. В якості внутрішньоклітинного
донора NO використовувався нітрогліцерин (НГ) в концентрації
100 мкмоль/л, який при додаванні в зовнішній перфузуючий роз-
чин дозозалежно розслаблював ГМК стегнової та сонної артерій
щура, попередні скорочення яких викликалось норадреналіном.
ГМК сонної артерії на дію НГ (100 мкмоль/л) показували розслаб-
лення на 96%, препарати ж сонної артерії скорочувались нижче
базального рівня.

На основі аналізу попередніх результатів досліджень було зроб-
лено висновок про те, що НГ зменшував чутливість скоротливого
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апарату ГМК судин до іонів Са2+, що було експериментально пере-
вірено подальшими дослідженнями з використанням скінованих
препаратів стегнової артерії. Додавання НГ у вищезазначеній кон-
центрації, призводило до пригнічення скорочення ГМК на 50%,
яке викликалось збільшенням концентрації іонів Са2+ до 1
мкмоль/л. Внесення у зовнішній розчин мембранопроникної
негідролізуючої форми цГМФ – 8-бром– цГМФ показало анало-
гічне скорочення, що підтверджує розслаблюючу дію НГ на ГМК
стегнової артерії через зниження чутливості скоротливого апарату
до іонів Са2+ цГМФ-залежним шляхом. 

ГМК сонної артерії відповідали значним розслабленням на
наявність в розчині селективного блокатора кальцій-активованих
калієвих каналів великої провідності – тетраетиламонію в концен-
трації 3 ммоль/л. 

На основі аналізу результатів досліджень, проведених за допо-
могою методу «patch-clamp» з використанням свіжоізольованих
ГМК сонної артерії було зроблено висновки про те, що НГ збіль-
шував вихідний інтегральний струм від цілої клітини за рахунок
збільшення ймовірності перебування кальцій-активованих каліє-
вих каналів великої провідності у відкритому стані. НГ при цьому
ніяким чином не впливав на провідність поодиноких каналів.

Отже, спираючись на результати проведених експерименталь-
них досліджень можна зробити висновок про те, що внутрішньоклі-
тинний оксид азоту викликає розслаблення ГМК судин через різні
механізми: мембранні – шляхом активації провідності, що ре поля -
ризують чи гіперполяризують мембрану, та клітинні, які не тільки не
впливають на мембранний потенціал, але й викликають роз -
слаблення без зміни концентрації внутрішньоклітинних іонів Са2+.

ЛАЗЕРИ В СУЧАСНІЙ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Патрах О. М. 

група ЗМБ-20-2м-fbmt, спеціальність 091«Біологія» 
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н., доцент 

Лазерні технології та лазери, як інструмент впливу і вивчення в
галузі матеріалознавства, хімії та медицини отримали широке
поширення. Все більша увага вчених і інженерів привертають мож-

308

Секція 15 Природа, медицина,



309

ливості сучасних лазерів з метою їх використання в біології та сіль-
ському господарстві.

У біотехнології лазерна техніка знайшла велике застосування.
Однак, до останнього часу, це застосування обмежувалося, в основ-
ному системами діагностування. Проведено також ряд досліджень
за принципом «короткочасне опромінення об’єкта – відповідна
реакція», в якому вивчена реакція мікроорганізмів на лазерне
випромінювання і показано наявність різноманітних біологічних
реакцій у широкого кола мікроорганізмів, в тому числі у галобакте-
рій, мікроводоростей, дріжджів і грибів. 

Можливість цілеспрямованого впливу лазера на внутрішньок-
літинні процеси і регулювання процесів біосинтезу обумовлена   
селективним впливом монохроматичного світла на електрони
фоточутливих структур, фоторецептори і внутрішньоклітинні про-
цеси у мікроорганізмів за участю хромофорних структур і збуджен-
ня частинок (радикалів, перекисів).

Перевагою лазерного випромінювання є можливість створення
високої спектральної яскравості випромінювання, що не досяга-
ється при використанні звичайних некогерентних джерел світла.
Такі властивості дозволяють говорити про можливість реалізації
високоефективних біотехнологій для отримання культур з високою
біологічною активністю, підвищеним внутрішньо-і позаклітинним
вмістом цінних біологічних продуктів. У той же час, практичне
використання монохроматичного світла в біотехнологічних проце-
сах обмежено відсутністю відомостей, які чітко визначають меха-
нізми дії світла, ефективні довжини хвиль і режимів опромінення,
а також відсутністю розробок, які враховують специфіку сучасних
методів керованого культивування та отримання продуктів біосин-
тезу в лабораторних і промислових умовах.

Нами проведені дослідження щодо впливу низько інтенсивного
лазерного випромінювання на ріст, морфогенез і біосинтетичну
активність деяких їстівних і лікарських грибів. Лазерне випроміню-
вання активізувало процес проростання базидіоспор деяких макро-
міцетів в десятки разів. Причому дія лазера була тим ефективніше,
чим більш низьким був початковий відсоток проростання спор.
Відзначено скорочення часу проростання опромінених спор і фор-
мування повітряного міцелію. Така обробка дозволяє втричі збіль-
шити швидкість росту моноспорових культур, що має велике зна-
чення в селекційній роботі.

здоров’я Секція 15



ЗАСТОСУВАННЯ ГРЯДКИ ВОЛОДИМИРА РОЗУМА
ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ

Пиріжок В. С.

11 клас
Балаклійська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

Балаклійської районної ради Харківської області
Керівник: Куриченко Л. В., учитель біології Балаклійської ЗОШ 

І–ІІІ ступенів №3 Балаклійської районної ради Харківської області,
спеціаліст вищої категорії

Дуже багато органічних відходів (опале листя, сухі гілки, ско-
шена трава, кухонні відходи та ін.) люди викидають на сміття або
спалюють, порушуючи закон та завдаючи шкоди довкіллю. Разом з
тим великою проблемою є виснаження ґрунтів, їх ерозія і в резуль-
таті – втрата родючих земель. Поєднання цих проблем дає можли-
вість їх вирішення.

Актуальність теми: наше населення не має інформації щодо
перерозподілу сміття на  органічне і неорганічне – і це є глобаль-
ною проблемою. Люди не знають, як переробляти органічні відхо-
ди – що їх можна повертати в землю, завдяки чому  підвищувати-
меться родючість землі. Не потрібно спалювати листя, витрачати
гроші на вивезення «сміття» – отже, вирішується ряд екологічних
проблем.

Мета дослідження:
1) Вивчити технологію урожайної грядки Розума. 
2) Довести ефективність грядок Розума. 
3) Поширити інформацію про технології урожайної грядки

Розума.
Завдання: 
Облаштувати грядки Розума на шкільній території.
Показати різницю в урожайності с/г культур на грядці Розума та

звичайному городі.
Продемонструвати розробку грядок Розума населенню нашого

містечка.
Об’єкт дослідження – технологія грядки Розума
Предмет дослідження – використання органічних відходів для

нарощування родючості ґрунту. 
Методи: використані загальноприйняті методи дослідження

грунту.
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Результати дослідження. Володимир Микитович Розум – пра-
цівник школи села Плебанівка Теребовлянського району Терно -
піль ської області у 2013 році винайшов, запатентував урожайні
грядки і пропонував їх розробляти в загальноосвітніх навчальних
закладах. «Грядка Розума» – це місце для переробки рослинних і
харчових відходів. Спеціальна технологія дозволяє дуже швидко
відновити усі природні сили ґрунту, за два сезони перетворити його
в чорнозем. Можна їх створювати на будь-якій землі, особливо на
неродючих ділянок: на городах, садах, на виноградниках. Тобто на
«грядках Розума» ми перероблюємо органіку і підвищуємо родю-
чість землі. У результаті отримуємо подвійний урожай без додатко-
вих витрат праці, екологічно чисту продукцію, живу землю, при-
роднє довкілля.  

На пришкільній ділянці було створено грядку Розума, дослід-
жено якість ґрунту та отримано урожай, у рази вищий від вироще-
ного на звичайному городі (таблиця).

Таблиця 
Порівняльна характеристика показників різних типів грядок

У людей після ознайомлення з такою ділянкою завжди виникає
бажання зробити так само на своєму городі. Технологія догляду за
такими грядками дуже проста і зрозуміла навіть дітям, а також
малозатратна і максимально наближена до природньої. Таку грядку,
починаючи з другого року після її утворення, не потрібно вже біль-
ше ніколи підживлювати і поливати.

Висновок. Грядки Розума – це є швидке відновлення родючості
землі природним шляхом із одночасним вирощуванням на них еко-
логічно чистої продукції, при мінімальних затратах праці. В умовах
виснаження ґрунтів в Україні та в усьому світі технологія грядок
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Тип гря-
док

Щільніст
ь грунту,

г/см3

Воло -
гість, %

Швид-
кість під-

няття води
по капіля-
рах, см/хв

Кислот-
ність,

рН

Урожай
картоплі
з однієї

шт.

Товщина
стінок
болгар.
перцю,

мм

Грядка
Розума

1,13 8,76 0,23 7,3 30 8 

Звичайна
грядка

1,33 8,54 0,5 7,9 4 3



Розума є радикальним засобом вирішення продовольчої проблеми
завдяки здатності вирощувати продукцію та одночасно відновлю-
вати родючість ґрунту.

ПРІОНИ (PRP) ТА ПРІОННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Прохватілова М. О.

слухач МАН наукового товариства «Еврика»
Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист

Пріони— особливий клас інфекційних агентів, вони є безнук-
леїновий низькомолекулярний білок, стійкий до інактивуючого
впливу, що спричиняють тяжкі захворювання центральної нервової
системи . Термін «пріон» складений з двох латинських слів: «protei-
naceous» , «infectious», що в перекладі означає «білковий» та «інфек-
ція». В 1972-у, Стенлі Прузинер  приступив до роботи у відділенні
неврології Университету Калифорнії в Сан-Франциско. У 1982 році
вийшла стаття про пріонні білки, термін якому дав вчений.

Пріони – це не особлива форма життя, а власні білки людини,
що стали патогенами через змінену конформацію. Цей збій може
бути викликаний різними причинами – від зовнішніх впливів до
генетичних порушень.

Пріонні захворювання (ПЗ) — це «генетично та інфекційно-
обумовлена група хронічних прогресуючих, фатальних синдромів,
які характеризуються ураженням центральної нервової системи,
м’язової, лімфоідної та інших тканин».

Шлях інфікування пріонами відіграє важливу роль у формуван-
ні захворювання і має певну ієрархію. За ступенем значущості
шляхи інфікування розподіляються  на: інтравенозний, інтрапери-
тональний, підшкірний, оральний. Пріон  поширюється в нервовій
системі, тканинах ока і лімфатичних тканинах, включаючи мигда-
лини, селезінку, а також в сліпій кишці.

Хвороби (найбільш поширені): куру, хвороба Крейтцфельда-
Якоба, Ятрогенна ХКЯ, смертельне сімейне безсоння, синдром
Герштона-Штресслера-Шейнкера, Аміотрофічний лейкоспонгіос,
синдром Альперса.

Для зорової агнозії характерна типова клінічна картина: хворий
не в змозі за допомогою зору розпізнати предмети або їх зображен-
ня, хоча бачить ці предмети і визначає окремі їх характеристики.
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Пріон  поширюються в нервовій системі, тканинах ока і лімфа-
тичних тканинах, включаючи мигдалини, селезінку, а також в слі-
пій кишці.

Для виявлення збудників пріонних хвороб в даний час розроб-
лено декілька методик, в тому числі гістологічна і гістохімічна.

Амінокислотна послідовність нормального клітинного білка
PrP у різних видів ссавців і людини майже не відрізняється, що вка-
зує на можливість передачі пріонних захворювань від тварин до
людей, в тому числі через заражене м’ясо, але ймовірність передачі
цих хвороб людині вкрай низька, так як у багатьох країнах вводять-
ся заходи щодо попередження потенційної небезпеки зараження
через продукти харчування. Так, тільки у Великобританії було заре-
єстровано більше 18 тисяч випадків ПІ, більше як 1300 — у Ірландії,
більше як 800 — у Франції, Португалії. Хворобою Крейтцфельдта-
Якоба (ХКЯ), збудником якої є пріони, в світі захворіло 153 люди-
ни, з них 143 у Великобританії і 6 у Франції.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ КИШКОВИХ
ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Ращенко Е.

V курс, група МБ-20-1-М, спеціальність «Мікробіологія»
Інститут біомедичних технологій

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) досить широко розповсюджені у
дітей і займають друге місце серед інфекційних захворювань після
гострих респіраторних хвороб. За оцінками ВООЗ, щорічно на ГКІ
хворіють понад 500 мільйонів людей, а від дизентерії та інших ГКІ
помирає більше 5 мільйонів дітей.

В Україні також склалася несприятлива епідеміологічна ситуа-
ція щодо розповсюдженості таких захворювань в останні роки,
оскільки збільшилась відносна кількість важкого і затяжного пере-
бігу, несприятливих наслідків хвороби: дисбактеріозів та бактеріо-
носійства.

Особливо гостро стоїть ця проблема в ранньому дитячому віці,
коли спостерігається зменшений вміст і активність ферментів трав-
ного соку та знижена функція підшлункової залози. Можлива
трансформація непатогенних мікроорганізмів, що формують біо-
ценоз кишечника, в патогенні, як це доведено відносно кишкової
палички.
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Особливості функціонування імунної та нейроендокринної
систем дітей раннього віку призводить до тяжкого перебігу захво-
рювання. Токсини, що циркулюють в крові, впливають на всі сис-
теми організму, в першу чергу – на ендотелій судин і нервову сис-
тему з розвитком поліорганної недостатності.

Чисельними дослідженнями встановлено, що збудники ГКІ
в одних випадках можуть викликати «інвазивний» тип діареї з роз-
витком запального процесу у кишківнику, а при інфікуванні шта-
мами цих самих бактерій, які здатні продукувати ентеротоксини, –
«секреторний» або «змішаний» тип діареї.

Крім етіологічного чинника, важливу роль у тяжкості перебігу
ГКІ відіграють ряд факторів: вік дитини, соціально-культурний
рівень сім’ї, наявність хронічних осередків інфекції в організмі,
попередні захворювання, які перенесла дитина, характер вигодову-
вання тощо. Чим менший вік дитини, тим частіше кишкові інфек -
ції супроводжуються розвитком токсико-ексикозу. Це пояснює ться
наявністю анатомо-фізіологічних особливостей організму.

Становлення імунної системи дитини відбувається дуже
повільно, продукуються переважно низькоафінні антитіла IgM,
тоді як продукція високоафінних IgG та IgA є незначною, що
підвищує чутливість респіраторного і травного шляхів до інфекцій
та зниження антитоксичного імунітету. 

Існують також анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього
віку з боку системи кровообігу та дихання. Органи, які здійснюють
централізацію кровообігу при екстремальних станах (м’язи,
травний тракт, нирки), отримують лише 45% серцевого відтоку.
Отже, у дітей дуже обмежені компенсаторні можливості системи
кровообігу, і ексикоз при ГКІ швидко призводить до порушень
гемодинаміки, аж до її декомпенсації.

Організм малюків більше, ніж на 80% складається з води, тому
зневоднення – це один з найважливіших факторів, які зумовлюють
значну тяжкість перебігу ГКІ у дітей раннього віку.

Патогенетичні механізми, які лежать в основі виникнення діа-
реї при ГКІ, суттєво відрізняються. У розвитку ГКІ має значення не
тільки патогенність збудника, а й стан макроорганізму та вік дити-
ни. Доведено, що у здорових дітей ентероцити кишківника у мають
у 40 разів більшу всмоктувальну поверхню, ніж уражені інфекцією.
Тому у них відбувається фізіологічне відторгнення уражених клітин
та їх заміна кожні 48–72 години. Цей процес порушується при
хворобі.
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Виникають порушення і на рівні мікроциркуляторного русла,
розвивається дилятація судинного русла та переміщення рідкої
частини крові до інтерстиціального простору, наростають явища
гіпоксії тканин, збільшуються метаболічні порушення.

Безпосередня дія збудників захворювання, їхніх токсинів, а
також рефлекторний вплив на інтерорецептори судин викликають
ураження центральної нервової системи. Надмірна напруга
компенсаторно-адаптаційних механізмів, що має місце при ГКІ,
призводить до зниження енергетичних ресурсів життєво важливих
органів і пригніченню їх функціональної активності. 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ПРОЦЕСУ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ 

У СВІТЛОПІГМЕНТОВАНИХ ГРИБІВ 
РОДУ Aspergillus versicolor ПІД ВПЛИВОМ

ХРОНІЧНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ

Руда М. С.

І курс, група ЗМБ-20-М, спеціальність 091 «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Тугай А. В.

к. б. н., Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Одним з універсальних механізмів управління внутрішньоклі-
тинним метаболізмом є перекисне окислення ліпідів (ПОЛ), інду-
коване утворенням активних форм кисню. Відомо, що в нормаль-
них умовах життєдіяльності клітини постійно присутній певний
рівень ПОЛ, завдяки багаторівневій антиоксидантній системі
захисту. Посилення цього процесу веде до утворення надлишкової
кількості вільних радикалів, що порушує стан клітинних мембран
та колоїдний стан протоплазми. Тому при стимуляції процесів ПОЛ
в мембранах зменшується вміст ліпідів, а також змінюються їхні
мікров’язкість і електростатичний заряд. При більш глибокому
окисленні порушується структура ліпідного бішару і з’являються
дефектні зони в мембранах клітин, що порушує не тільки бар’єрну
функцію мембран, а й функціональну активність мембранозв’яза-
них білків.

Малоновий діальдегід (МДА) є одним з кінцевих продуктів
окислення ліпідів, а його вміст – інтегральною характеристикою
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співвідношення процесів анаболізму і катаболізму біополімерів.
Зміни, викликані продуктами ПОЛ, можуть розглядатися як осно-
ва для подальших відновлювальних процесів.

Відомо, що негативні радіаційні ушкодження призводять до
стимуляції вільнорадикальних процесів. Адаптація мікроміцетів
відбувається за рахунок певних механізмів, що забезпечують під-
тримку окисно-відновлювального гомеостазу в нормі. В літературі
майже відсутні дані про стан ПОЛ у грибів в умовах хронічного
опромінення. Цей напрям найменш досліджений та вивчений,
тому потребує проведення досліджень для встановлення механізмів
захисту та пристосування мікроміцетів до підвищеного радіаційно-
го фону.

Робота присвячена вивченню процесу перекисного окиснення
ліпідів у світлопігментованих грибів роду Aspergillus versicolor під
впливом хронічного іонізуючого опромінення. Досліджено утво-
рення первинних та вторинних продуктів перекисного окиснення
ліпідів під впливом хронічного іонізуючого опромінення, а саме: –
дієнових коньюгатів (ДК) малонового діальдегіду (МДА). 

ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
НА АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ 

ТА СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ Hormoconis resinae

Рудницька М. В.

І курс, ЗМБ-20-2м, спеціальність 091 «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник Тугай Т. І., д. б. н. професор кафедри мікробіології,
сучасних біотехнологій та імунології

При вивченні протягом багатьох років стану мікобіоти ґрунтів,
лісової підстилки та приміщень об’єкту «Укриття» зони відчуження
ЧАЕС, дослідниками було встановлено, що у ізолятів грибів сфор-
мувались нові, раніше не відомі, адаптивні реакції (позитивні реак-
ції-відповіді) до дії іонізуючого випромінювання, а саме: радіотро-
пізм, радіостимуляція та адаптивна відповідь [1-4].

Фактори довкілля регулюють ріст та розвиток грибів, справля-
ють суттєвий вплив на його фізіологічну активність. У процесах, які
протікають в живому організмі, істотну роль відіграють біологічні
реакції за участю молекулярного кисню. При цьому в результаті
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послідовного одноелектронного відновлення кисню в живих систе-
мах окрім пероксиду водню і води виникають надзвичайно реак-
ційно здатні проміжні продукти радикальної природи, такі як супе-
роксид-іон, гідроксильні радикали і інші активні метаболіти
кисню. На сьогодні накопичується все більше доказів того, що
активні форми кисню (АФК), які продукує клітина беруть безпосе-
редню участь у процесах проліферації, диференціювання, імунної
відповіді, передачі зовнішніх сигналів, іонного транспорту. 

При дії різних ендогенних і екзогенних факторів баланс між
АФК і антиоксидантами в клітках може порушуватися або внаслі-
док зниження рівня антиоксидантів, або внаслідок гіперпродукції
АФК. Підтримання АФК в клітині на фізіологічному рівні здійсню-
ється завдяки функціонуванню системи антиоксидантного захисту
клітини, яка включає ферменти антиоксидантного захисту – СОД,
каталази, пероксидази та неферментативні антиоксиданти, пред-
ставлені пігментами, фенольними сполуками, низькомолекуляр-
ними білками, зокрема гідрофобінами, металотіонеїнами.

В попередніх дослідженнях встановлено, що ряд штамів
Hormoconis resinae проявляли радіоадаптивні властивості, тобто
здатність позитивно реагувати на повторну дію іонізуючого випро-
мінювання. Такі унікальні властивості цих штамів можуть бути
пов’язані з особливостями функціонування їх антиоксидантної
системи, яка здатна знешкоджувати надлишок активних форм
кисню, які утворюються під впливом іонізуючого випромінювання.
Проводиться вивчення функціонування антиоксидантних фермен-
тів каталази та супероксиддисмутази в умовах хронічного опромі-
нення штамів Hormoconis resinae в залежності від фази їх росту та
наявності радіоадаптивних властивостей.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА АТМОСФЕРНИМ
ПОВІТРЯМ ТА АТМОСФЕРНИМИ ОПАДАМИ

Савченко Ю. П.

ІV курс, група ЗПУ-18-1, 
спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор

З метою контрою за станом атмосферного повітря та якістю
атмосферних опадів центрального регіону країни у відповідності до
нормативно-законодавчих документів створено лабораторію спо-
стережень за забрудненням атмосферного повітря (далі – лаборато-
рія), яка є окремим структурним підрозділом відділу спостережень
за станом хімічного забруднення Центральної геофізичної обсерва-
торії імені Бориса Срезневського (у складі Державної служби
України з надзвичайних ситуацій). 

Лабораторія  виконує вимірювання таких узагальнених показ-
ників об’єктів навколишнього природного середовища, зокрема:

– вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей атмо-
сферного повітря;

– вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей атмо-
сферних опадів та снігового покриву.

Основними завданнями Лабораторії є:
– проведення фізико-хімічних досліджень та аналіз атмосфер-

ного повітря і атмосферних опадів населених міст на вміст домі-
шок, що забруднюють їх; 

–  дотримання метрологічних норм і вимог при проведенні
робіт з метою отримання об’єктивної інформації та достовірних
резуль татів вимірювань складу та властивостей об’єктів довкілля;

– організація і проведення систематичних спостережень за рів-
нем забруднення атмосферного повітря м.Києва, міст Київської
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області, міст Житомира і Чернігова та атмосферних опадів на тери-
торії України;

– проведення маршрутних та підфакельних спостережень;
– виявлення фактів, проведення розслідувань, встановлення

причин екстремально високого рівня забруднення, в тому числі
аварійного, здійснення контролю за перевищенням рівнів ЕВЗ та
зміною концентрації речовин, що  забруднюють повітря та опади;

– аналіз, узагальнення результатів спостережень, підготовка
інформаційних документів про стан забруднення повітряного
басей ну міста Києва, міст Київської області, міст Житомира і
Черні гова та атмосферних опадів на території України;

– передача щоденної інформації про рівень забруднення для
складання прогнозів щодо зміни якості повітря на території де здій-
снюються спостереження;

– проведення аналізу причин негативних результатів спостере-
жень та вимірювань і участь у розробці заходів по їх усуненню.

Для вирішення зазначених завдань керівництво лабораторії
повинно постійно забезпечувати належний стан застосованого
випробувального обладнання, засобів вимірювальної техніки та стан-
дартних зразків шляхом їх повірки у визначені нормативні терміни.

Таким чином, передбачено, що лабораторія у своїй діяльності
має право виконувати вимірювання фізико-хімічних показників та
властивостей атмосферного повітря, атмосферних опадів та сніго-
вого покриву згідно з визнаним переліком вимірювальних можли-
востей; посилатись на факт визнання вимірювальних можливостей
у документах і рекламних матеріалах, що видаються; встановлюва-
ти необхідність у матеріально-технічному та нормативному забез-
печенні, подавати заявки на відповідне забезпечення; виносити
пропозиції керівництву ЦГО щодо поліпшення якості та збільшен-
ня номенклатури робіт, що проводяться, та може брати участь у
проведенні різноманітних арбітражних вимірювань, досліджень та
вимірювань при реалізаціїі завдань ДСНС України, МОЗ України
та Мінприроди України.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ
ТА УПАКОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сокол М. А

ІІ курс, група ФМ-19-1, «спеціальність Фармація, промислова
фармація»

Інститут біомедичних технологій Університет «Україна» 
Катинська М. Г.

к. ф. н., доцент кафедри фармації
Новиков Д. О.

д. ф. н., завідувач кафедри фармації

Сьогодні торговельні мережі насичені величезною кількістю
товарів. Часто ми несвідомо обираємо продукцію, реагуючи на
яскраві етикетки і задуми маркетологів. 

Торгова марка – цей термін в маркетингу являє собою
сукупність певних властивостей, асоціацій, візуальних образів, які
дозволяють товару виділятися на ринку серед конкурентів. Весь
процес брендингу починається зі створення торгової марки
продукту. Вона, як правило, є точкою старту для  наступних кроків
у процесі брендингу. 

Торгова марка виникає в момент, коли придумали унікальну
назву для свого товару, розробили дизайн продукту, створили
фірмовий стиль, придумали слоган, тощо. Цей товар може бути
абсолютно неунікальним і не відрізнятися за своїми характерис ти -
ками від конкуруючих продуктів. Але в той момент, коли створили
власну назву, візуальне оформлення товару, і надали йому певний
імідж – відбулось створення власної Торгової марки.

Товарний знак – це паспорт що засвідчує офіційну реєстрацію
торгової марки чи бренду і його основна функція – це  юридичний
захист. Товарний знак свідчить про те, що така торгова марка існує,
вона є інтелектуальною власністю приватної особи або компанії.

Бренд відрізняється від торгової марки тим, що він є одночасно
торговою маркою, проте не кожна торгова марка здат3на стати
брендом. Торгові марки перетворюються в бренд тільки в тому
випадку, коли комунікація та емоційний зв’язок «товар-покупець»
є набагато сильнішою, ніж у конкурентів і лише після того, як
Торгова марка завоює популярність на ринку.

Також Брендом називають інтелектуальну частину товару, що
визначає його популярність. Люди часто не замислюються над тим,
чому вони вибирають саме цей товар. Найчастіше вибір відбуває ть -
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ся, коли покупець підсвідомо опирається на свій досвід, враження
інших людей, рекламу, упаковку і загальноприйняту думку.

Фармацевтична упаковка представляє собою картонну коробку,
функціональні завдання якої включають забезпечення захисту
лікарського препарату від негативного впливу зовнішніх факторів,
в числі яких волога, світло, механічні пошкодження. 

Крім того, упаковка такого плану надає можливість розміщення
ін формації щодо складу товару, рекомендацій щодо його вико -
ристан ня, а також реклами.

Упаковка фармацевтичної продукції – важливий і конкуренто -
спроможний елемент маркетингу. Грамотний підхід до створення
коробок такого роду дозволяє істотно підвищити рівень
популярності компанії, що виготовляє лікарські препарати, а також
безпосередньо певного медикаменту.

Переваги фармацевтичної упаковки:
– картонна упаковка, для зберігання лікарських препаратів,

відповідає вимогам екологічної безпеки;
– технології, при виготовленні упаковок, забезпечують ма те ріа -

лу максимальний рівень стійкості до впливу негативних зовнішніх
чинників;

– матеріал для упаковки лікарських препаратів не містить ток -
сич них речовин.

Недоліки упаковок для ліків:
– коробка, яка використовується для зберігання скляної тари,

забезпечує низький рівень захисту і може бути пошкоджена при
сильному зовнішньому механічному впливі.

– через малі розміри упаковка медичних товарів не завжди
може вмістити велику кількість інформації щодо лікарського
препарату, його складу і рекомендацій щодо застосування.

В цілому ж фармацевтична упаковка відрізняється відносно
високим рівнем міцності, можливістю розміщення великих обсягів
інформації, ефектним зовнішнім виглядом. Картонні коробки, за
умови грамотного підходу до їх створення, забезпечують популяр -
ність товару серед споживачів, привертаючи увагу потенційних
покупців.

Зазначена на коробці інформація щодо складу та способів
використання лікарського препарату суттєво полегшує процес
вибору продукції споживачем, що обумовлено відсутністю
необхідності діставати спеціальний внутрішній вкладиш. Ефектна
упаковка, що володіє додатковими елементами декору або
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яскравим дизайном, привертає увагу потенційних покупців і дає
можливість ознайомлення з компанією-виробником.

У ролі практичного прикладу розглянуто препарат «Тос-Май».
Було визначено, що його упаковка відповідає всім вище викла де -
ним вимогам. 

Цей комбінований лікарський засіб, що має протикашльову,
муколітичну, відхаркувальну, місцевоанестезуючу дію, завдяки
чому зменшує кашель, болісні відчуття та відчуття подразнення у
горлі. Його діючі речовини забезпечують фармакотерапевтичний
ефект: швидко заспокоює нестерпний кашель; виводить мокротин -
ня; зменшує біль у горлі.

Таким чином, в рамках наукової роботи було розглянуто
теоретично сучасні підходи до поняття торгової марки та упаковки
фармацевтичної продукції, а практично дизайн препарату «Тос-Май». 

Можем зробити висновок, що упаковка лікарського препарату
Тос-Май володіє яскравим дизайном з додатковими елементами
декору, привертає увагу потенційних покупців і дає можливість
ознайомлення з компанією-виробником.

ДІАГНОСТИКА РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ОНКОМАРКЕРІВ

Терещенко Л. В.

І курс, група ЗМБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Беспалова О. Я., канд. біол. наук,
доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології

Інституту біомедичних технологій Універистету «Україна»

Рак молочної залози – входить до найбільш поширених злоя-
кісних новоутворень, єдина пухлина, від якої однаково страждають
жінки всього світу. Це гетерогенне захворювання, яке має багато
підтипів. Рак молочної залози має чітку клінічну картину, але також
має високий рівень смертності у всьому світі. 

Онкологічна картина визнається за такими факторами: рівнем
експресії гормоночутливих рецепторів до естрогену, прогестерону та
білковому фактору росту людини (EGF), а також морфологією. Ці
критерії є основою сучасної класифікації раку молочної залози і допо-
могають з вибором ефективної терапії. Чутливість визначених рецеп-
торів при даній патології використовуються, як онкомаркери [1].
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Онкомаркери – це специфічні антигени (білки), які виявляю-
тья в крові при наявності в організмі деяких злоякісних новоутво-
реннях. 

Нормальний рівень онкомаркерів, ще не говорить про відсут-
ність пухлини, так само як, підвищений – про її наявніть [2].

Якщо людина має високий фактор ризику захворіти на рак або
хвилюється з цього приводу – звичайно, краще звернутися до ліка-
ря і здати кров на визначення рівня онкомаркерів.

Якщо рак вже виявлений, онкомаркери потрібні для правиль-
ного вибору найбільш ефективної терапії. 

Також треба памятати, що при наявності різних хронічних
захворювань, запальних процесів, інфекції, порушення гормональ-
ного фону, стресу, онкомаркери можуть показувати хибний рівень
своєї концентрації, тому у такому випадку необхідно проводити
додаткові дослідження.

Мета роботи: аналіз літературних даних діагностики раку
молочної залози за допомогою онкомаркерів.

Результати дослідження
В більшості випадків діагностуються наступні онкомаркери на

рак молочної залози:
– Муциновіглікопротеїди (СА 15-3, СА 29-27);
– Раково-ембріональний антиген (РЕА);
– Онкопептиди(HER 2).
Рання діагностика онкомаркерів та їх чутливість до того, чи

іншого гормону зв’язана з успіхами лікування раку молочної зало-
зи та зниження летальних випадків. Але, дослідження крові на
наявність онкомаркерів при раці молочної залози все ж не мають
достатньої специфічності та чутливості, тому мають лише допоміж-
ний характер. Інвазивність методу обмежує його широке практич-
не застосування.

Висновок. Пошук нових онкомаркерів, які будуть мати високу
специфічність і чутливість та їх легке виявлення це є головним зав-
данням онкології на сьогодні.
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ
ХРОНІЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА МІКОБІОТУ 

ТА СТРАТЕГІЇ РЕМЕДІАЦІЇ

Тугай Т. І.

д. б. н., професор кафедри мікробіології, 
сучасних біотехнологій та імунології

Тугай А. В.

к. б. н., доцент кафедри мікробіології, 
сучасних біотехнологій та імунології,

Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»

Надзвичайно актуальним упродовж 35 років після Чорноби ль -
сь кої катастрофи стало дослідження віддалених наслідків дії
хроніч ного опромінення на мікобіоту, яка є постійною і активною
ком по нентою біогеоценозу. 

Особливої уваги потребує вивчення зміни у біорізноманітті
мікобіоти на радіоактивно забруднених територіях, ролі пострадіа-
ційних генерацій мікроміцетів у перерозподілі, зміні швидкості
міграції і біологічної доступності радіонуклідів та механізмів транс-
генераційної адаптації мікобіоти до дії хронічного опромінення,
формування нових унікальних властивостей, які можуть призвести
до певних змін в ценозі, зокрема, в швидкості транслокації радіо-
нуклідів в ґрунті, і, відповідно, включенні їх у трофічні ланцюги. 

Така інформація має незаперечну цінність для створення про-
гнозів щодо віддалених наслідків дії хронічного опромінення на
біоту в цілому, створення системи біоіндикації радіоактивного
забруднення з використанням мікроскопічних грибів, для підви-
щення вірогідності прогнозування розвитку ситуації на забрудне-
них територіях стосовно вертикальній та горизонтальній міграції
різного типу радіонуклідів, включаючи трансуранові елементи.
Створення колекції культур штамів з унікальними антиоксидан-
тними властивостями, які можуть бути перспективними в біотехно-
логіях спрямованих на біоремедіацію радіоактивно забруднених
територій, створення відповідних біосорбентів радіонуклідів для
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застосування у різних галузях, включаючи, косметичну, фармацев-
тичну та ін.

Як і слід було чекати, навіть у високо забруднених ґрунтах зони
відчуження ми не спостерігали змін у морфології конідіального
спороношення, що свідчить про радіорезистентність мікроміцетів
як окремої еколого-таксономічної групи грибних організмів. Про
рівень ефективності меланінової захисної системи свідчить кон-
центрація парамагнітних центрів (ПЦ) їх меланінових пігментів.
Висока концентрація ПЦ меланінового пігменту підвищує його
захисну дію і, відповідно, радіорезистентність грибного організму.
Тобто миттєве підвищення радіоактивного фону на території
Українського Полісся було менш загрозливим для інтенсивно піг-
ментованих грибних видів.

Міцеліальний спосіб існування і апікальний характер росту
абсолютної більшості грибних організмів стимулював формування
у них різноманітних типів тропічних реакцій – направлений ріст
грибних апексів до джерела живлення або позитивних (чи негатив-
них) подразників. У першому випадку відбувається направлений
ріст грибної гіфи у бік джерела випромінювання, живлення або
інших необхідних складових існування гриба; у другому – ріст
грибної гіфи зупиняється і відбувається поворот у протилежний бік
від подразника.

Одним з показників біологічної активності грибів в умовах
радіаційного забруднення ми вважаємо виявлення серед них таких,
що здатні взаємодіяти з «гарячими» частинками, які були присутні
в ґрунті після аварії.

На нашу думку, еколого-біологічний сенс виявленого явища є
новим для науки і зводиться до таких положень:

1. У перші роки після аварії на ЧАЕС в зоні відчуження відбу-
вався процес грибної деструкції «гарячих» частинок, що сприяло
очищенню ґрунтової біоти від радіоактивного забруднення.

2. Аналогічні процеси відбуваються з полігонними частинками.
Вперше експериментально доведено здатність ряду мікроміцетів
трансформувати сполуки довгоживучих радіонуклідів 239Pu, 152Eu та
211Am.

3. Одержані факти слід брати до уваги при створенні довгостро-
кових екологічних прогнозів для забруднених радіонуклідами
регіонів.
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ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ

Хіміч В.

V курс, група МБ-20-1-М, спеціальність «Мікробіологія»
Інститут біомедичних технологій

Молочнокислі бактерії переважають в нормальній мікрофлорі
шлунково-кишкового тракту та пригнічують ріст та розвиток пато-
генних та умовно патогенних мікроорганізмів, шляхом закиснення
середовища існування, а також створення антибіотичних речовин.

Потрапивши до шлунково-кишкового тракту, мікроорганізми,
які наявні в пробіотиках, розмножуються, синтезуючи біологічно
активні речовини (органічні кислоти, вітаміни, бактеріоцини
тощо), підвищують специфічну резистентність організму-хазяїна.
Так, до пробіотичних культур відносять різноманітні штами молоч-
нокислих бактерій, лакто- і біфідобактерій: Lactobacillus aci-
dophilum, Lactobacillus casei, L. plantarum, Bifidobacterium bifidum та
інші. Вони проявляють оздоровчий ефект, який полягає у: 

– нормалізації мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини; 
– усуненні дисбактеріозів; 
– підвищенні імунітету; 
– зменшенні негативної дії антибіотиків; 
– зниженні рівня холестерину у крові; 
– зниженні ризику онкозахворювань; 
– підвищенні антистресового фактору. 
Пробіотичні культури мають бути антагоністами щодо небажа-

ної кишкової мікрофлори, тобто пригнічувати умовно-патогенні та
патогенні бактерії – це один з основний механізмів оздоровчої дії,
обумовленої нормалізацією мікробіоценозу кишечника. Здатність
молочнокислих бактерій пригнічувати розвиток мікроорганізмів
інших таксономічних груп є однією з найважливіших біологічних
властивостей цих мікроорганізмів. Постійне проходження через
травну систему фізіологічно активних про біотичних мікроорганіз-
мів є одним з найбільш ефективних засобів запобігання дисбакте-
ріозів. 

Розрізняють два типи антагоністичних відносин – неспецифіч-
ні і специфічні. Неспецифічний антагонізм молочнокислих бакте-
рій зумовлений власне їхніми основними метаболітами – органіч-
ними кислотами, перекисом водню, діацетилом, утворенням
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декон’югованих жовчних кислот, інгібіторів ферментів тощо.
Специфічний тип антагонізму – це здатність мікроорганізмів про-
дукувати антимікробні сполуки: антибіотики, бактеріоцини та ряд
літичних ферментів, що характеризуються високою активністю та
вибірковістю дії. Антагонізм може бути одностороннім (один з
мікроорганізмів затримує ріст, пригнічує розвиток чи викликає
загибель іншого) та двостороннім (відбувається взаємне пригнічен-
ня двох мікроорганізмів).

Поряд з пробіотичними властивостями штами молочнокислих
бактерій можуть виявляти негативні властивості, зокрема продуку-
вати біогенні аміни. В результаті життєдіяльності молочнокислих
бактерій в продуктах харчування можуть накопичуватися біогенні
аміни, які є органічними основами сполук, що входять до складу
рибних продуктів, сирів, вина, пива, сухих ковбас та іншої фермен-
тованої їжі.

Було досліджено деякі токсикологічні проблеми, пов’язані з
вживанням продуктів, які містять відносно високий рівень біоген-
них амінів, основними представниками яких є гістамін, тирамін,
путресцин, кадаверин. Гістамін утворюється із вільних амінокис-
лот під дією ферменту – гістидин-декарбоксилази. В малих дозах в
організмі людини під дією гістаміну відбувається скорочення
м’язових волокон, стимуляції нейронів, активація шлункової сек-
реції, а за підвищених доз виникають головні болі, підвищується
температура.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ
ПРЕПАРАТІВ НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНОГО

ПРЕПАРАТУ «ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ», З
УРАХУВАННЯМ ОСНОВНИХ ЕТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ

ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ВООЗ

Швєцова А. В.

група ФМ-19-1-fbmt, спеціальність «Фармація, промислова фармація»
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна» 

Оскільки фармацевтичний ринок має великий спектр
препаратів, а корупцію ніхто не відмінив, то у світлі рішень
Конференції ВООЗ експертів щодо раціонального використання
лікарських засобів, що відбулася в Найробі в листопаді 1985 року
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ВООЗ підготувала оновлену лікарську стратегію, яка була
затверджена в травні 1986 р на Тридцять дев’ятій сесії Всесвітньої
асамблеї охорони здоров’я.

Головним призначенням етичних критеріїв просування лі кар сь -
ких засобів на ринок є надання підтримки та сприяння в наданні
медич ної допомоги шляхом раціонального використання лікар сь -
ких препаратів. Етичні критерії створені для нашого суспільного
блага, щоб фармацевтичні виробники і представники не могли
маніпулювати нами через реклами і медичних представ ни ків.

Етичні критерії просування лікарських засобів на ринок
призначені для створення основ коректного рекламування
лікарських препаратів, побудова-ного на принципах чесності та
сумлінності. Ніякої не коректної інформації і несення смутку в
рекламі не повинно бути. Тобто вам не мають право обіцяти, що ви
одужаєте через 2 години, якщо режим дозування 2 пігулки на день
упродовж 3-ох місяців. Якщо враховувати, що наші фармацевтичні
підприємства постачають свою продукцію закордон, то вони
притримуються цих критеріїв.

Також ВООЗ має свої вимоги до медичних представників:
– Медична освіта;
– Медичні представники повинні надати особам, що

призначають лікарські засоби, і фармацевтам повні й об’єктивні
відомості про кожний обговорюваний продукт;

– Медичні представники не повинні пропонувати «цукерки»
особам, що призначають лікарські кошти, і фармацевтам. У свою
чергу особи, що призначають лікарські препарати, а також
фармацевти не повинні прагнути отримати такі «цукерочки».

Реклама лікарських засобів для населення та медичних
працівників в країнах ЄС, упаковка, постмаркетингові дослідження,
інформація для пацієнтів

Усі ці пункти мають критерії затверджені ВООЗ, я особисто
працювала на АТ «Фармак» і додала як приклад рекламу препарату,
дію якого я перевірила на собі. Я була присутня на підприємстві і
особисто знаю, що керівництво притримується міжнародних вимог,
проходять іноземні інспекції. Звісно препарат має свої
протипоказання і в кожного фармакодинаміка може бути різна.
Також хочу нагадати, щоб препарат мав ефективність, ви повинні
отримати правильний діагноз від лікаря, тому самолікування не
рекомендується. Хочу додати, що я працювала на двох приватних
підприємствах і в обох випадках підприємців хвилювали споживачі.
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Споживач був на першому місці. Тому можу сказати, що може про
нас піклується більше ніж ми думаємо, тому що навіть на створення
вакцини за кордоном витрачається більше ста мільйонів доларів, не
думаю, що такі гроші будуть витрачати на непрацюючий препарат.

І декілька пунктів етичних критеріїв ВООЗ до реклами:
1) В даному контексті термін «просування на ринок»

використовують по відношенню до всіх видів інформаційно-
рекламної діяльності;

2) У країні можна активно просувати на ринок тільки ті
лікарські засоби, які офіційно дозволені до продажу в даній країні;

3) Наукові дані необхідно надавати особам, що призначають
лікарські засоби, а також всім тим, кому дано право на їх
отримання;

4) Не можна використовувати наукову і навчальну діяльність
для просування лікарських препаратів на ринок.

Реклама для широких верств населення повинна надавати
допомогу в прийнятті розумного рішення щодо використання
безрецептурних лікарських засобів, які офіційно є в продажу

Коли при викладенні інформації використовують не професій -
ний мову, інформація повинна відповідати науковим даним, що
містяться в офіційно затвердженій інформації про лікарський
препарат, або інших наукових даних, законодавчо встановлених.

Мені було дуже приємно працювати над цією роботою,
оскільки вона показала як увесь світ піклується про наше здоров`я.
Пам`ятайте, держава і приватні підприємства наші друзі, а не
вороги. Бо усі ми люди.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Юрецька М. В.

Інститут біомедичних технологій Університет «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я., канд. біол. наук,

доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології
Інституту біомедичних технологій Універистету «Україна»

Цукровий діабет належить до найпоширеніших неінфекційних
хронічних захворювань нашого часу, які характеризуються вкрай
високим ризиком розвитку інвалідизуючих мікро- та макро -
судинних ускладнень.
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Цукровий діабет смертельно небезпечний своїми пізніми
ускладненнями. За даними ВООЗ, в світі кожні 10 секунд від цієї
хвороби вмирає один хворий, щорічно вмирає біля 4 млн. хворих —
стільки ж, скільки від ВІЧ інфекції та вірусного гепатиту. Кожного
року в світі здійснюють більше 1 млн. ампутацій нижніх кінцівок,
більше 600 тис. хворих повністю втрачають зір, приблизно у
500 тис. пацієнтів перестають працювати нирки, що потребує вар-
тіс-ного лікування гемодіалізом та неминучої пересадки нирок [3].

Цукровий діабет — це ендокринне захворювання, що характе -
ризується хронічним підвищенням рівня цукру в крові внаслідок
абсолютного або відносного дефіциту інсуліну — гормону
підшлункової залози. Захворювання призводить до порушення всіх
видів обміну речовин, ураження судин, нервової системи, а також
інших органів і систем. Цукровий діабет супроводжується
порушенням всіх видів обміну — вуглеводного, жирового, білко -
вого, вітамінного, мінерального [1]. При цьому з часом порушує -
ться функція не тільки острівцевого апарату підшлункової залози,
але майже всіх систем і органів — нирок, печінки, серцево —
судинної системи, органів травлення та ін. Факторами ризику
виникнення цукрового діабету є спадковість, надлишкова маса
тіла, переїдання, особливо зловживання солодким, різні інфекції,
атеросклероз, подагра, захворювання підшлункової залози, інших
ендокринних органів, печінки та ін.

Мета роботи: дослідження показників вуглеводного та ліпід но -
го обміну у хворих на цукровий діабет ІІ типу в процесі лікування
препаратом похідного сульфанілсечовини третього покоління –
глімепіридом .

Об’єкт дослідження: 15 хворих на цукровий діабет ІІ типу та
20 осіб контрольної групи чоловічої та жіночої статі віком від 45 до
60 років.

Методи, дослідження. В роботі застосовували біохімічні,
клінічні та статистичні методи.

Результати та їх обговорення. Проведено дослідження по
визначен ню, що збір попереднього анамнезу хворих та дослі джен -
ня глікемії натщесерце та глікемії після навантаження і біохімічних
досліджень є найважливішою частиною клінічних досліджень, що
дозволяє зробити висновок про встановлення діагнозу цукрового
діабету ІІ типу і про необхідність застосування лікувально-профі -
лак тичних заходів, направлених на попередження захво рюван ня на
цукровий діабет ІІ типу.
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В результаті дослідження вуглеводного обміну у хворих на
інсулінонезалежний цукровий діабет встановлено, що до лікування
рівень глюкози в крові натщесерце і після на-вантаження
становить відповідно 9,49 ± 1,2 ммоль/л : 10,6 ±1,5 ммоль/л, проти
5,04 ± 0,19 ммоль/л; 7,9 ± 0,2 ммоль/л у осіб контрольної групи, р <
0,05. Також у цих хворих значно підвищений рівень глікозильо ва -
ного гемоглобіну.

Таким чином, інсулінонезалежний цукровий діабет належить до
найпоширеніших неінфекційних хронічних захворювань, які
характеризуються високим ризиком розвитку макро- й мікро -
судин них ускладнень. Лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу
залишається однією з найважливіших проблем сучасної діабе то ло -
гії. На думку дослідників, цукрознижувальні препарати повинні
відпо відати таким основним вимогам: володіти достатнім гіпо -
гліке мізуючим ефектом, добре переноситися хворими, економно
витрачати резерви інсуліну хворого, не посилювати гіпер інсулі не -
мію, не провокувати і не посилювати розвиток діабетичних
ускладнень і вторинної сульфаніламідорезистентності.
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Нанеску Р. Р., ІІ курс, група ФН 19-1, спеціальність «Фінанси, бан-
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тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
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Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БАН-
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Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент ка -
федри фінансів, банківської справи та страхування
РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ДОХО-
ДІВ БЮДЖЕТІВ

362



Пономаренко І. Д., І курс, група ЗФН-20-1м-mk, спеціальність «Фі -
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верситету «Україна»
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Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
обліку
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СТУДЕНТАМИ ВЛАСНО-
ГО БІЗНЕСУ

Семенова Д. В., ІІ курс, група МК-19-1мс, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
РИНОК ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
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Стрілець В. С., IІ курс, група ЗМН-20-1м, спеціальність «Мене дж -
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НИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сук Л. К., доктор економічних наук, професор, професор кафедри
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обліку і оподаткування Відокремлений підрозділ Національного уні -
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Науковий керівник: Черкас В. В., старший викладач
РОЛЬ АВАНСОВАНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ЕФЕК-
ТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

366



Чамлай В. Є., ІV курс, група ОО-17-1-nk, спеціальність «Облік і опо -
даткування» Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Черкас В. В., старший викладач кафедри правознавства та фінан-
сів, Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ МАЛОГО
БІЗНЕСУ

Чернець В. С., ІІІ курс, аспірант, спеціальність «Економіка» Інс -
титут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛІСОГОСПО-
ДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чумаш Д. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Стеблянко В. С., старший викладач
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Шевченко І. О., ІV курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ЯК БУДІВЕЛЬНИЙ БЛОК ДЛЯ МОЖ-
ЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Шаравара Р. І., кандидат економічних наук, доцент, професор ка -
федри правознавства та фінансів, Полтавський інститут економіки
і права Університет «Україна»
СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВ-
СЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Шевчук В. О., ІІІ курс, група ЗМК-18-1, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТАРОПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІА-
ЛІВ ДЛЯ МОРОЗИВА
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Шкляр І. Д., IV курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЗАПРО-
ВАДЖЕННЯ ЙОГО НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Шульга А. С., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ

Яворський М. С., ІІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ
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ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
СЕКЦІЯ №2

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Керівник секції: Степанова О.А., професор кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Секретар: Федірко А.В., асистент кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Алексєєнко Ю. Є., IV курc, група ІС-17-1, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа» Білоцерківський інститут еко-
номіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Романченко І. Г., кандидат історичних наук
АНОТУВАННЯ ЯК ПРОЦЕС АНАЛІТИЧНО-СИНТЕТИЧНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Бугайчук О. В., І курс, група ІС-20-1м-lk, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут розвитку
людини Університет «Україна» 
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
ЧИТАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Вишневський В. А., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ю тер на
інженерія»
Бундак О. А., к.і.н., доцент, заступник директора з науково-методичної
роботи Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна»
РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Войтюк А. О., І курс, група ЗІС-20-1м-bc-hm спеціальність «Інфор -
маційна, бібліотечна та архівна справа» Білоцерківський інститут
економіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРО-
СТОРУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМА-
ЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Задорожна Ю. В., ІІІ курс, група 31С-18, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа» Луцький інститут розвитку
людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кушпетюк О. І., кандидат історичних наук, доцент
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИС-
ТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
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Лозицька Л.В., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телеко-
мунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ КОМУНІКАТИВ -
НО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мотько К. Р., І курс магістр, група ІС-20-1м-lk, спеціальність «Ін -
формаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцький інститут роз-
витку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н.
ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Старовойтова А.С., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність
«Аналітика та зв’язки з громадськістю» Державний університет
телекомунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА
РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Столярчук Т.О., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телекомуні-
кацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

Тимошенко І. С., директор Васильківського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ МЕ -
ДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Чапан Л. Ф., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телеко-
мунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
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СЕКЦІЯ №3
«УКРАЇНОЗНАВСТВО — ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Керівник секції: Дячинська М. В.., старший викладач кафедри україн -
 ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу 

Антонюк В. С., IV курс, група УМ-17-1, спеціальність «Філологія.
Українська мова та література» Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Приліпко І. Л., д-р філ. н., доц.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА
ЯВОРІВСЬКОГО «МАРІЯ З ПОЛИНОМ ПРИ КІНЦІ СТОЛІТТЯ»

Гордієнко А. М., старший викладач кафедри української мови і літе-
ратури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИ-
ТИЧНОГО, ЛОГІЧНОГО ТА КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУ-
ДЕНТІВ

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського фахового коледжу
Університету «Україна»
ЩОДЕННИКИ, ЛИСТИ, МЕМУАРИ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄ-
МОДІЮ ЖАНРІВ

Роїк Н. В., ІІІ курс, група 3 ПО, спеціальність «Початкова освіта»
Ко мунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський
гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Семенова Д. В., студентка групи МК-19-1мс, Інституту економіки
та менеджменту
Науковий керівник: Гордієнко А. М., ст. викладач
ПРИВАТНЕ ЛИСТУВАННЯ — ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЖИТТЯ
І ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент КЗ КОР «Біло церків -
ський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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СЕКЦІЯ №4
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ 
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР»

Керівник секції: Єнг І.С., старший викладач кафедри кафедри
української мови та літератури, іноземних мов 
та перекладу 

Городницька І. М., І курс магістратури, група ЗПР-20-1, спеціаль-
ність «Філологія» Полтавський інститут економіки і права Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
АНГЛОМОВНІ ПАРЕМІЇ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОБА-
ЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Данилюк Л. В., к. ф. н., доц. кафедри філології та соціально-гумані-
тарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права Уні вер -
ситету «Україна»
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО
ДИСКУРСУ

Нагорна П. Е., старший викладач кафедри філології та соціально-
гуманітарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
МЕТОДИКА TASK BASED TEACHING ЯК ОДНА З НАЙБІЛЬШ
ЕФЕКТИВНИХ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Павлова Т. О., І курс магістратури, група ЗПР-20-1, спеціальність
«Філологія» Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПОЛІСЕМІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Рябокінь Н. О., к. ф. н., доц. кафедри філології та соціально-гума-
нітарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР У МЕ -
ДИЧНОМУ ДИСКУРСІ
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Савчук К. В., І курс магістратури, група ЗПР-20-1м, спеціальність
«Філологія» Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ

Сич І. А., І курс, група ПЗ-1-lk, спеціальність «Право» Луцький
інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВО-
БОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Скрипник М. І., І курс, група ЗПР-20-1м, спеціальність «Філологія»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПЕРЕВАГИ ТА НЕОЛІКИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕ-
ВІАТУР ЗА ДОПОМОГОЮ СЛОВНИКОВОГО МЕТОДУ У ДИС-
КУРСІ СТОМАТОЛОГІЇ

Січова Д. Ю., викладач кафедри філології та соціально-гуманітар-
них дисциплін Полтавський інститут економіки і права Універ си -
тету «Україна»
АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ІНОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ
ПЕРЕЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ
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СЕКЦІЯ №5
«ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

Керівник секції: Адамчук Н. В., к.філол.н., доцент кафедри журналіс-
тики, видавничої справи, поліграфії та редагування 

Секретар: Денисенко В. А., доцент кафедри журналістики,
видавничої справи, поліграфії та редагування 

Багрій В. В., IV курс , група ЖР17/1, спеціальність «Журналістика»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О., доцент
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖАНРІВ ЖУРНАЛІСТИКИ В ЗАРУБІЖ-
НИХ ЗМІ

Буймер В. В., IV курс, група Ж-19.3-1-mk, спеціальність «Журна -
лістика» Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Микола їв сько -
го фахового коледжу Університету «Україна»
БЛОГ ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Бусняк Н. А., II курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікації Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д. іст. наук, доцент
«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ МЕДІА
ДІЯЛЬНОСТІ»

Вовкотруб Ю. А., IV курс, група ЖР17/1, спеціальність «Журна ліс ти -
ка» Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доц. канд. наук із соціальних кому-
нікацій
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕКСТИ У СУСПІЛЬНІЙ КО -
МУ НІКАЦІЇ

Гребенюк Д. А., lV курс, група ЖР-17/1, спеціальність «Журна ліс тика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., ст. викладач Науковий
консультант: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент ЧИ Є БЛОГЕР
ЖУРНАЛІСТОМ У XXl СТОЛІТТІ

374



Григоренко О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ: ПРОБЛЕМИ,
ОЦІНКИ

Голішевська Д., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА З ЛЮДЬМИ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Захаров І. В., ІІ курс, група ЖР-19-1-мс-kd, спеціальність «Журна -
лістика» Центральноукраїнський фаховий коледж Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦЬКОГО ЖУРНАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
КОНТЕНТ

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського фахового коледжу
Університету «Україна»
РОЛЬ МЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬ-
НОГО ІМУНІТЕТУ МОЛОДІ

Кривенко М. О., ІІІ курс, група 3ПО, спеціальність «Початкова
освіта» КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фахо-
вий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬО-
ГОДЕННЯ

Курлюк В.С., IІ курс, група Ж-19-1мс-mk, спеціальність «Журна -
лістика» Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаїв сько -
го фахового коледжу Університету «Україна»
ПОНЯТТЯ «МЕДІАСЕРЕДОВИЩЕ» ТА «ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР» У ТЕРМІНОЛОГІЇ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВА

Літус Е. В. , ІV курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д-р іст. н., доцент
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА
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Марисюк М. А., IV курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журна ліс тика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О.
НОВИНИ НА РАДІО, ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИКИ В КОНТЕК-
СТІ СПРЯМУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЇ

Матузінський В. Р., IV курс, група ЖР 17/1, спеціальність
«Журналістика», кафедра журналістики, видавничої справи, полі -
графії та редагування
Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»
РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-РАДІО В УКРАЇНІ

Мушта А. С., IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ МАТЕРИНСТВА В СУЧАСНИХ ЗМІ

Нестеренко М. І., IV курс, група ЖР-17-1, спеціальності «Журна ліс ти -
ка» Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доц., канд. наук із соціальних кому-
нікацій 
ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Ніколаєв М. С., IV курс, кафедра журналістики, видавничої справи,
поліграфії, та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
МОТИВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ УКРАЇН-
СЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Рабомизий В. О., Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»
МІСЦЕ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ У АМЕРИКАНСЬКИХ
НОВИНАХ

Сергійчук А. В., ІІ курс, група ЖР-19-1-мс-kd, спеціальність «Жур -
на лістика» Центральноукраїнський фаховий коледж Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ НА -
УКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ВИДАННЯ НА АМЕРИКАНСЬКІЙ
ВЕРСІЇ NATIONAL GEOGRAPHIC
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Товстоган В. В., ІI курс, група ЖР–19–1, спеціальність «Журна ліс -
тика» Центральноукраїнський інститут розвитку людини Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
КОНТЕНТ ТА ПРОБЛЕМИ НОВИНОГО КОНТЕНТУ У РЕДАК-
ЦІЇ «ДЕНЬ»

Уманець О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
РЕЦЕНЗІЯ ЯК ЖАНР ПИСЬМОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТРАНС-
ФОРМАЦІЯ ЖАНРУ

Шаблій В. І., IV курс, група ЖР-17/1, спеціальність «Журна ліс ти ка»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д. істор. н., доцент
ТЕХНІКА ІНТЕРВ’Ю ЯК ТРАДИЦІЙНА ФОРМА ЖУРНАЛІСТ-
СЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щур Д. А., ІV курсу, ЖР-17-1 спеціальність «Журналістика» 
Інс титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., старший викладач
УКРАЇНСЬКИЙ СЕГМЕНТ МЕРЕЖІ YOUTUBE: КОНТЕНТ
ТОПОВИХ УКРАЇНОМОВНИХ БЛОГЕРІВ
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СЕКЦІЯ №6
«РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИ-
КА ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Керівник секції: Бобренко Р. В., к.п.н., доцент кафедри журналістики,
видавничої справи, поліграфії та редагування 

Секретар: Козак П. М., старший викладач кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії 
та редагування 

Віткович А., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА НОВИННИЙ КОНТЕНТ ТА
ЙОГО ЕВОЛЮЦІЮ

Голішевська Д. П., ІV курс, група ЖР-17/1 Інститут філології та
масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к.філос.н., доцент кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУЧАСНИХ УКРА-
ЇНСЬКИХ МАСМЕДІА

Киричук С., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Сєриков А.Н., Заслужений журналіст України
ІМІДЖЕВИЙ СПЕЦВИПУСК ПРО УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»
ЖУРНАЛУ «ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА»

Корнієнко О. Ю., ІV курс, група ВC-17-1, спеціальність 061 «Жур -
налістика» (Видавнича справа та редагування: редагування мульти-
медійних видань) Інститут філології та масових комунікацій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О., к. н. із соц. ком., доц.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕДАКТОРА ТА ШЕФ-РЕДАКТОРА
В СПОРТИВНОМУ ЗМІ: ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кучма О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ОРИГІНАЛЬНИЙ ТИП ХУДОЖНЬО-
ГО МИСТЕЦТВА
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Меньків М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ТВОРЧІСТЬ ТА КРЕАТИВНІСТЬ РИСИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Мацелюх М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Сєриков А.Н., Заслужений журналіст України
ПРОМОЦІЯ ВИДАВНИЦТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. НА ПРИ-
КЛАДІ САЙТУ «ВИДАВНИЦТВА «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»»

Некрашевич М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видав-
ничої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
СУЧАСНІ РЕЛІГІЙНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ

Обух В., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої спра -
ви та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
РЕДАКТОР ПЕРЕКЛАДУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
ПРОС ТОРІ

Опанасенко М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Бобренко Р. В., канд. пед. наук, доцент
ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДІЙНИКІВ

Плосковітова І., IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, видав-
ничої справи та редагування
Науковий керівник: Бобренко Р. В., канд. пед. наук, доцент
ВІЗУАЛЬНА ЕСТЕТИКА ЖУРНАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Поночовна К., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ВИДАНЬ ПЕРЕКЛАД-
НОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇН

Чупик О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої спра -
ви та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
МОВНІ ЧИННИКИ РЕДАГУВАННЯ НОВИН НА КРИМІНАЛЬ-
НІ ТЕМИ
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СЕКЦІЯ №7
«ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ»

Керівник секції: Доценко А. І., к.е.н., доцент кафедри туризму, 
документних та міжкультурних комунікацій 

Секретар: Танська Л. В, старший викладач кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Байдецька Л. В., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ В УМО -
ВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ

Коваленко М., старший науковий співробітник КЗ «Центр охорони
та дослідження пам’яток археології»
ПИТАННЯ ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ НА
ПОЛТАВЩИНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ
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ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №8

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Керівник секції: Адирхаєва Людмила Вікторівна, завідувачка кафедрою
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання,
к.пед.н., доцент 

Секретар: Колядич Оксана Іванівна, старший викладач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 

Андрющенко Г. М, .І курс, група ФТ-20-1М, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва А. В., професор, к. пед. н., доцент
ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Антонюк В. Г., ІІІ курс, група ФК-18-1-hm, спеціальність «Фізична
культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Матвійчук В. М., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХАТХА-ЙОГИ ЯК КОМПЛІ-
МЕНТАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНИХ
ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Балан О. Є., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізич-
ного виховання, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ

Балан О. Є., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізич-
ного виховання, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ

Бородіна О. С., к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕ-
РІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Вангородський С. І., І курс, група ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., доктор пед. наук, професор
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
В УК РАЇНІ

Величко І. І., I курс, група СПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна
освіта» 
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-мето-
дичної роботи Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ ЇЗДИ НА ВЕЛОСИПЕДІ В ОЗДОРОВЧОМУ
ТРЕНУВАННІ

Воробйов С. Д., група ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ЗАЙВА ВАГА І ГЕНЕТИКА

Гета А. В., ІІ курс, група СПО-19-1, спеціальність «Спеціальна освіта»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., ст. викладач
ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Гета А. В.,, к.фіз.вих., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти, Полтавський інститут економіки і права Універси -
тету «Україна»
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ ПРИ COVID-19

Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Ук -
раїна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ post-COVID-19
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Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
НЕЙРОСТИМУЛЯЦІЯ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ (ГБН)

Гусар Г. А., I курс, група ФЗТ-20-1м, спеціальность «Фізична терапія,
єрготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. м. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З ДЦП В
УМОВАХ БУДИНКА ДИТИНИ

Довга С. А., I курс, група ФЗТ-20-1м, спеціальность «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. м. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З РАС
В УМОВАХ БУДИНКА ДИТИНИ

Єлісєєв М. Д., І курс, група ФТ-20-м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор
ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ
СТОПИ У ДІТЕЙ ВІКОМ 6-14 РОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТО-
СУВАННЯ МАНУАЛЬНОГО М’ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ

Житовоз М. П., аспірант, заслужений тренер України
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н., професор Інститут
соціальних технологій Університету «Україна»
ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ
СЛУХУ

Ковальчук В. А., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність «Фі -
зична культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравчук Л. С., к. пед. н., доцент
СПОНУКАЛЬНІ ЧИННИКИ ЩОДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА
ЙОГО НАСЛІДКИ НА СТАН МОЛОДОГО ОРГАНІЗМУ
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Колядич О. І., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інститут соціальних технологій
Університету «Україна» 
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗМУ
ЛЮДИНИ ПІД ЧАС КОРОТКОТРИВАЛОЇ ТА ДОВГОТРИВАЛОЇ
АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Кравчук Л. С., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фізична
те рапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Антонецька Н. Б., к.мед.н., доцент
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТ -
НОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГО-
ТЕРАПІЇ

Кудінова А. Г., магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта. Фі -
зична реабілітація», Полтавський інститут економіки і права Уні -
верситету «Україна»; магістр спеціальності «Переклад», міжнарод-
ний факультет Української медичної стоматологічної академії.
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри соці-
альної роботи, Полтавський інститут економіки і права Універ си -
тету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТІНФАРКТНИХ ХВОРИХ: СУ -
ЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Кузьменко Я. Р., ІІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична те ра пія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Купріяненко А. В., І курс, група ФТ-20, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ АКУШЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
ПРИ СИМФІЗИТІ ВАГІТНИХ

Ловейко І. О., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ ІЗ ХРЕБЕТНО-
СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ
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Ловейко І. О., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ РУХОВОЇ АКТИВ-
НОСТІ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО
ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Лук’янчук Д. Д., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ОПЕРАТИВНИХ
ВТРУЧАННЯХ НА СЕРЦІ ТА СУДИНАХ

Матвійчук В. М., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Антонецька Н. Б., к. мед. н., доцент
ПРОБЛЕМИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я І ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ В СУП-
РОВОДІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМ

А. Є., ІІІ курс, група СПО-18-1, спеціальність «Спеціальна освіта»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Гета А. В., к.фіз.вих., доцент
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕН-
ТОСТІ ВЧИТЕЛЯ З АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Михальченко Т.М., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична
терапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач
БІОЛОГІЧНА РОЛЬ МАГНІЮ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Михальченко Т.М., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична
терапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач
ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА
СЕРЦЕВО-СУДИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
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Міськів Д.Р., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична тера-
пія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст викладач
БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІЗИЧ-
НОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Міськів Д.Р., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична тера-
пія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст викладач
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВ-
НОСТІ

Петрук І. О., ІІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ
ТЕРАПІЇ

Резнік О. І., асистент кафедри «Фізичної реабілітації та соціально-
го забезпечення» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОРГАНІЗМ

Романов О. С. І курс, група ЗФН-20-1м ,спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н. професор
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ / РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ

Савчук О. І., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дрюков О. В., к. н. з фіз. виховання і спорту, доцент
ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАЮЧА ТЕХ-
НОЛОГІЯ

Сергєєва О. О., І курс, ЗФТ-20-1м, спеціальність «фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ
АУТИЧНОГО СПЕКТРА В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
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Сокол О. І., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н. доцент
ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ З МЕ -
ТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТОВНОСТІ ЗНИЖЕННЯ НАДМІР-
НОЇ ВАГИ

Ткачук Г. С., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н. професор
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРИКЛАДНОЇ КІНЕЗІО-
ЛОГІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Туровець Г. М., лікар школа І–ІІІ ступенів №168 м. Києва, фізич-
ний терапевт, ерготерапевт, старший викладач кафедри фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інститут соціальних
технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ПРИ АСИМЕТРИЧ-
НОМУ ТОНІЧНОМУ РЕФЛЕКСІ (АСШТР) У ДІТЕЙ ШКІЛЬНО-
ГО ВІКУ

Хоанг К. Б., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕ -
РАПІЇ

Христян Г. Є., І курс, ЗФТ-20-1м, спеціальність «фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ У ПІЗНЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕ РІ -
ОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Цирковняк О. О., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ЮРА
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Чинка О. П., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
АРТ-ТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Шевчук В. С., ІІ курс магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУ-
ШЕННЯХ ПОСТАВИ

Шуляк Д. С., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність «Фізична
культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савчук О. І., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КЛАСИЧНОЇ ГОМЕОПАТІЇ ЯК КОМ-
ПЛІМЕНТАРНОГО МЕТОДУ У ЛІКУВАННІ ТА ОЗДОРОВЛЕН-
НІ ОРГАНІЗМУ

Юхименко А. І., І курс, група ФТ-20-1М, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва А. В., професор, к. пед. н., доцент
РАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ (ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ДВОХ
РОКІВ) З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Ямшанова Н. А., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична те -
рапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Ярмолинський В. С., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність
«Фізична культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Савчук О. І., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ПРИ ПАНКРА-
ТІОНІ
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СЕКЦІЯ №9
«СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Керівник секції: Базиленко Анастасія Костянтинівна, завідувачка
кафедрою соціальної роботи та педагогіки, к. психол. н.,
доцент 

Антонюк О. В., І курс, група ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Со ці -
альна робота» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ
ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Бараєва Д. О., ІІІ курс, група 3 ПО, спеціальність 013 «Початкова
освіта» КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний
фа ховий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., к. і. н., доцент
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ
НАСИЛЬСТВА ДІТЕЙ

Бугайчук О. О., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Власенко Н. Л., ІV курс, група ЗСР-17, спеціальність «Соціальна ро -
бота» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Дика В. А.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
У СКЛАД НИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ. ДОСВІД СОЦІАЛЬ-
НИХ СЛУЖБ

Вугальтер А., ІІІ курс коледж «Освіта»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент Інститут соці-
альних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
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Гарбар Ю. П., І курс, ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Чайковський М. Є., д. пед. н., професор
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ДІТЕЙ З ОСОБ-
ЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАЗ ЗАКЛАДУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Гуринович О. Р., І курс, СР-20-1м-hm,спеціальності «Соціальна ро -
бота» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ

Гурський Р. С., студент магістратури спеціальності «Спеціальна
осві та» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПСИ-
ХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТ-
НІМИ ПОТРЕБАМИ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Денисенко А. О., ІІ курс магістратури спеціальності «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Гоняйлова Т. І., ІІ курс магістратури спеціальності «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ВИДИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬ-
СТВІ

Зозуля А. П., І курс, група ПЛ-20-1-nk, спеціальність «Психологія»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ЗВ’ЯЗОК ПАМ’ЯТІ З ОСОБИСТІСТЮ ЛЮДИНИ
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Ковалінська М. М., V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе -
ціальна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., с. н. с.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТ -
РІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ

Костюк К. А., І курс, група ЗСПО-20-1м, Спеціальність «Спе ці аль -
на освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДО -
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Кравченко О., ІІІ курс (мс) спеціальність «Соціальна робота»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У НАПРЯМКУ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ: ПЕРСОНАЛЬНИЙ АСИСТЕНТ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Левіщенко О. В., V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе ці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., с. н. с.
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙ-
НОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПО -
ТРЕБАМИ

Литовченко О. В., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДІ ПОЗА-
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Лопушинський Д. М., IV курс, група ЗСР-4.1, спеціальність «Соці -
альна робота» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач
ПРЕВЕНЦІЯ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Максимова А. Є., ІІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ
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Марчук Я. Б., І курс магістратури, група ЗСПО-20-1м спеціальність
«Спеціальна освіта» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ЮРИСДИКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЗРАЗКІВ
ПОВЕДІНКИ ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕ-
БАМИ

Міцінська К. М., І курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе ці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ШКІЛЬ-
НОГО ВІКУ З РОЗЛАДОМ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Пасічник Л., тудентка магістратури спеціальності «Спеціальна осві-
та», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АСИСТЕНТА ДИТИНИ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ КЛАСІ

Рустамова Е. Г., IV курс, група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Сабадин М. М., І курс, група ЗСПО-20-1М, спеціальність «Спеці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ ПСИХО-
ЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИ-
МИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Соколова М. О., I курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Соці альна
робота» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н, доцент
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬ -
МИ ТА МОЛОДДЮ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ
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Шамрій Л. А., І курс, СР-20-1м-hm,спеціальності «Соціальна робо-
та» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІЗ ІНТЕЛЕК-
ТУАЛЬНОЮ ОБДАРОВАНІСТЮ В УМОВАЗ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬ-
НОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Шмель Л., студентка магістратури спеціальності «Спеціальна осві-
та» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІ ТЕЙ
З ООП, В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
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СЕКЦІЯ №10
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»

Керівник секції: Османова Алімє Мамедівна, завідувачка кафедрою
психології, к. психол. н. 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент цивільного, адмі-
ністративного, господарського права та правоохоронної діяльності
ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ПСИХОЛО-
ГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Бабікова О. В., І курс, група ЗПЛ-20м-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
КОНФЛІКТИ У СЕРЕДОВИЩІ ПІДЛІТКІВ

Бітюкова О. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісовий А. К., ст. викладач
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА КОРЕКЦІЯ ПІДВИЩЕНОЇ
ТРИ ВОЖНОСТІ ТА СТРАХІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬ-
НОГО ВІКУ

Бойко О. В., ІІ курс, група ПЛ18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ГРУПІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Бойченко А. О., ІІ курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Пси хо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С .М., ст. викладач
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВІДНОСИН БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Бочеварова О. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ОСОБИСТІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ І КРИЗОВИХ
СИТУАЦІЯХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

394



Вишар Є. В., старший викладач кафедри соціальної роботи та спе-
ціальної освіти Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
Клеценко Л. В., к.пед.н., старший викладач кафедри фізичної тера-
пії та ерготерапії Національного університету «Полтавська політех-
ніка імені Юрія Кондратюка»
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙ-
НОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА
ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ, ЕРГОТЕРАПЕВТІВ

Вірченко М. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., канд. психол. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МО -
ЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ПАРНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ТАНЦЯМИ

Гаджимагомедова Д. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДІ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Горбатюк А. С., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
 СУБ’ЄК ТА

Давиденко М. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Дацюк В. В., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»
Інс титут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст. викладач
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПАНДЕ-
МІЇ
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Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Ківшик О. М., ІІ курс магістратури, спеціальність «Психологія»
Інс титут соціальних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПІДЛІТ-
КОВОМУ ВІЦІ

Згуржак С. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, про-
фесор
ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХО-
ВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Злобіна Л. С., ІІ курс, група ЗПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ПОНЯТТЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ЛЮДИНИ

Зубенко М. О., ІІ курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психоло гія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ТЕМПЕРАМЕНТ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

Іванюк І. Я., старший викладач Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА: КРИТЕРІЇ ЗРІЛОСТІ

Ільків Ю. Ю., група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ НЕВРОТИЧ-
НИХ РОЗЛАДІВ

Кирюшко Г. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол.н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
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Климчук Н. Ю., І курс, група ЗПЛ-20-І-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., канд. психол. наук, завідуюча
кафедрою психології
СУЧАСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУ-
ШЕНЬ У ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Козак А. А., І курс, група ЗПЛ-20-1м-hm, спеціальність «Психо -
логія» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ДИТИНИ

Комазова К. Ю., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ БАТЬКІВ,
ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ,
МЕТОДАМИ ГЕШТАЛЬТТЕРАПІЇ

Коробієвська Н. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., канд. психол.
наук, доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСІВ У СТУ-
ДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Кравцова О. Ю., І курс, група ПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯ-
ЦІЇ ПІДЛІТКІВ ЯК УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ
ПОВЕДІНКИ

Крамаренко Н. В., ІІІ курс, група ЗПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси -
хо логія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
НАДІЙНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
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Крамниста Л. О., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст. викладач
КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Крамниста Л. О., ІІІ курс, група ПЛ 18-1, спеціальність «Пси хо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ОСОБ -
ЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ладягіна О. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, про-
фесор
СХИЛЬНІСТЬ ДО РИЗИКУ ЯК ФАКТОР ОБИРАННЯ СТРАТЕ-
ГІЙ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Малиновська Ю. Б., магістр, група ЗПЛ-20-11-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., канд. психол. наук, зав.
кафедрою психології
РОЗВИТОК САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСО-
БАМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Мінько А.О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., доцент кафедри
психології РЕФЛЕКСІЯ ТА САМОКОУЧІНГ ЯК МЕХАНІЗМ
РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Мудренко І. В., І курс, группа ЗПЛ-20-1м-ist, спеціальність «Пси -
хо логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубчак Г. М., д. психол.н., професор
СМИСЛОВА ТИПОЛОГІЯ САМОГУБСТВ ЯК ЧИННИК ЕФЕК-
ТИВНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Музиченко Д. С., I курс, група ПЛ-20-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шпак С. Г., к. псих. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕН-
ТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЯК ВАЖЛИВОГО КОМПО-
НЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ
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М’ясникова Ю. Г., ІV курс, група ПЛ-17-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол.н, доцент
РОЗЛАДИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Нікітіна І. М., І курс магістратури ЗФ, група ЗПЛ-20-II-1м, спеці-
альність «Психологія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ ТА РІВНЯ СУБ’ЄКТИВНО-
ГО ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ ОСОБИСТОСТІ

Никитенко О. В., I курс, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університет «Україна»
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Овчаренко О. Ю., ІІ курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. псих. н.
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олексова О. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н, зав. кафедрою
психології
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО
НАВЧАННІ У ШКОЛІ

Олійник К. О., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст.викладач
ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

Олійник Т. В., І курс, група ПЛ-20-1м, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ АТИТЮДІВ У СТУДЕНТІВ-
ПСИХОЛОГІВ
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Отенко С. А., аспірант, кафедра психології Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., професор
САЛЮТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧ-
НОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Пастушенко О. К., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ ПРОФЕ-
СІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Пилипко Ю. О., І курс, група ЗПЛ-20-11-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ В ЗРІЛОМУ
ВІЦІ

Рапацька О. В., ІV курс, група ЗПЛ-17-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол. н., доцент
НОМОФОБІЯ АБО СУСПІЛЬСТВО В ІНШІЙ РЕАЛЬНОСТІ

Семенова Н. С., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н, зав. кафедрою
психології
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬ
ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Рудюк О. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Смірнова І. В., І курс, група СР-20 1м, спеціальність «Соціальна
робота» Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б., старший викладач
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Фіщенко А. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДПРИЄМ-
НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Чеченко Т. Є., І курс, група ЗПЛ-20-II-1м-ist, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісовий А. К., ст. викладач
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕВРОТИЧНИХ
РОЗЛАДІВ У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Шиверська Л. О., I курс, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ ДИТИНИ В НЕПОВ-
НІЙ СІМ’Ї

Щербан Ю. І., ІV курс, група ЗПЛ-17-2-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол. н, доцент
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ
ТРИВОЖНОСТІ

Якушко Н. А., І курс, група ЗПЛ-20м-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
ПРОЯВ НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ПІДЛІТКІВ

Яцишин О. В., І курс, ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна ро -
бота» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ,
СХИЛЬНИХ ДО АГРЕСІЇ
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ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
СЕКЦІЯ №11

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності, д. ю. н. 
Хорт Ігор Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності 

Секретар: Оксана Григор’єва, фахівець кафедри цивільного,
господарського, адміністративного права та правоо-
хоронної діяльності 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного,
адміністративного, господарського права та правоохоронної діяль-
ності
РЕЖИМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОКРЕМА КАТЕГО-
РІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Алексик В. В., V курс, спеціальність «Право», Інститут права та сус-
пільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Орловська І. Г., к. ю. н., доцент
ПРИНЦИП РІВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТА-
ТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Анаховська П. Є., III курс, група ЗПЗ 20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВО НА ПРАЦЮ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА УКРАЇН-
СЬКА РЕАЛЬНІСТЬ

Баєва В. О., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право» Ново -
каховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Притула О. В., ст. викладач
ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
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Бобраніцька К. О., IV курc, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»
Бі лоцерківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., доцент, кандидат юридичних
наук, завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук
АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРА-
ТИВНОГО ПРИМУСУ

Божинська А. О., IV курс, група 401, спеціальність 293 «Міжнародне
право» ПВЗО «Київський міжнародний університет»
Науковий керівник: Данченко Т. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОЛЬОТІВ НАД
ДЕРЖАВНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ

Бойко І. О., ІІІ курс, група ЗПЗ-20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ: КРИТЕРІЇ ВИ -
ЗНАЧЕННЯ

Брагіда А. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право» Но -
вокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Валієва Д. Т., ІІІ курс, група ЗПЗ-20.3-1 Інститут права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»
Науковий керівник : Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВА ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Вербовецька А. В., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ДІТЕЙ
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Воробйов В., V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжре-
гіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬ-
НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гапон А. М., студентка III курсу, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Пра -
во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ

Гевчук Х. І., ІІІ курс, гр. ЗПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
РЕФЕРЕНДУМ

Глущенко М. В., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ОСНОВНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

Григор’єва О. В., фахівець кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інститут
пра ва та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: КРИТЕРІЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко А. Л., к. ю. н., доцент
СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
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Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ
ВІДНОСИН

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТИТУЦІЙ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ЗАВДАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ЧЕРГОВІСТЬ СПАДКУВАННЯ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ

Дмитрів С. О., асистент кафедри права та фінансів, Луцький інсти-
тут розвитку людини Університету «Україна»
ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к.ю.н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Тереценко А. Л., к. ю. н., доцент
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕР -
ЖАВИ ЯК ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ
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Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СУДІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНО-
МУ ПРОЦЕСІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ГАЛУЗЕЙ

Журавський Д. О., V курс, група ПЗ 20-1м, Спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник : Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ
ОСОБИ

Заворотніков П. О., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність
«Право» Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
АУТСТАФІНГ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Зощенко А. О., I курс магістратури, група ПЗ-20-1м, спеціальність
«Право» Інститут права та суспільних відносин Університету
«Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ
ПРАВ ДІТЕЙ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
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Зубчук Б. П., III курс, група ЗПЗ 20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВОВА ОСНОВА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ
ПРАВ ЛЮДИНИ

Івахов В. В., І курс, гр. ПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інститут
права та суспільних дисциплін Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

Калюжна І. С., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ

Коваленко А. А., ІІІ курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин, Університету «Україна»
Науковий керівник: Таланчук І. В., доцент кафедри цивільного, гос-
подарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК

Коваленко В. Ф., старший викладач кафедри правознавства та фі нан -
сів Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ:
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Козяр С. М., ІV курс, група ПЗ-17-1мс-hm, спеціальність «Право»
Хмельницький фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Якименко А. А., старший викладач
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОЇ ДОКТРИ-
НИ ДЕРЖАВИ

Корякіна Т. В., І курс магістатури, група ПЗ-20-1м, спеціальність
«Пра во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адмністративного
пра ва та правоохоронної діяльності
ПРАВО ДИТИНИ НА ЗАХИСТ ТА ДОПОМОГУ
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Кочержук О. Р., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ

Кравченко А. П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри пра-
вознавства та фінансів Полтавський інститут економіки і права
Уні верситет «Україна»
ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАР-
СЬКИХ ВІДНОСИН

Кравцова І. В., ІІІ курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»
Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Паславська О. Я., к. ю. н., доцент
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ ЯК ОДНА З ПРО-
ВІДНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Ливацька О. В., III курс, група ЗПЗ-18-1 спеціальності «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Лісний І. А., старший викладач кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ДЕРЖАВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУ-
ВАННЯ ДЕРЖАВИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Луговий А. О., ІІІ курс, група ПЗ-18-1-if, спеціальність «Право»,
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент
ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА ЙОГО ОСНОВНІ
РИСИ

Макаров В. О., І курс магістратури, група ПЗ20-1м, спеціальність
«Пра во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ: ДОСВІД КА -
НАДИ
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Марциновська З. В., V курс, група ПЗ 20-1м, Спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА
ЗМIСТ

Меньков Б. ІV курс, група ЗПЗ-18-1, спеціальність «Право» Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. П., доцент
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВО-
ВИХ ДОГОВОРІВ

Миронюк Т. Ю., ІІІ курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ

Монтрезор О. М., IV курс, група ЗПЗ-17-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ЗАПОРІЗЬКА СІЧ І ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРА-
ВОВІ АСПЕКТИ

Москвичов І. В., група ПЗ-20-1.3 Інститут права та суспільних від-
носин
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО НЕДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Новікова В. О., ІІІ курс, група ЗПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ФОРМА ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕННЯ

Орличенко В. В., І курс, група ПЗ-20/1м, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕПРАВДИ-
ВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
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Орловська І. Г., к. ю. н., доцент, доцент кафедри теорії права, між-
народних та політичних відносин Інституту права та суспільних
відносин Університету «Україна»
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ПРАЦІ

Пивоварчик А. І., ІІІ курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Таланчук І. В., доцент кафедри цивільного, гос -
подарського адміністративного права та правоохоронної діяльності
МIЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ

Пилипенко В. В., ІІІ курс, група ЗПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Коваленко В. Ф., старший викладач
ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Пікалюк І. М., IV курс, група ПЗ-2018-1-lk, спеціальність «Право»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМО-
ВАХ ПАНДЕМІЇ

Пікалюк С. С., старший викладач кафедри права та фінансів Луць -
кий інститут розвитку людини Університету «Україна»
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДОМНОЇ ТА
ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В ТРУДОВОУМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Поліщук Ю. А., III курс, група ЗПЗ 19.3-1 спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНО-
ЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМИ
ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Пономаренко М. М., ІV курс, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
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Попова Д. А., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
ЖИТЛОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Правик О. О., ІV курс, група ЗПЗ-19.3-1, спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права
АГЛОМЕРАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД КИЇВЩИНИ

П’явка А. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право» Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Стрілко Д. Л., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Романовська В. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Романчук І. О., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ЗА КОНСТИТУ -
ЦІЄЮ УКРАЇНИ

Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
СУТНІСТЬ МЕТОДУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУ-
ЛЮВАННЯ

Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕ -
ГУЛЮВАННЯ
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Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ХАОС ЯК ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент, доцент кафедри права та фінансів
Рязанцева Н. О., старший викладач кафедри права та фінансів
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ, ЙОГО ЗНАЧЕН-
НЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Серік А. С., ІІІ курс, група ЗПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Товста С. П., старший викладач
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В РЕСПУБЛІЦІ
ПОЛЬЩІ

Скільська М. І., викладач правничих дисциплін Тернопільський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПІДПРИЄМЦІ ЯК СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Скільська М. І., викладач правничих дисциплін Тернопільський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА
ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

Смакула І. Ю., викладач циклової комісії інформаційної справи,
природничих та суспільних дисциплін Тернопільський фаховий
коледж Університету «Україна»
ФОРМИ ЗАХИСТУ ТА ВИДИ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬ-
НИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Сова Д. А., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ ГРОМАДЯН-
СЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Стрілко Д. Л., старший викладач кафедри правознавства та фінан-
сів Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІ-
ЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
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Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри «Право» Івано-
Франківської філії Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Товста С. П., старший викладач кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІ-
НІСТРАТИВНОГО СУДУ

Троценко К. В., I курс, група ПЗ-20-1м, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Філь Д. М., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРОБЛЕМИ ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Хомяк Р.,V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Хорошавін М. Ю., IV курс, група ЗПЗ-20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙ-
НИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Худойдотова З.-С. Ш., IV курс, група 401,спеціальність 293
«Міжнародне право» ПВЗО «Київський міжнародний університет»
Науковий керівник: Чернецька О. В.
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ДІЮЧИХ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРО-
ДАЖУ
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Царик В. О., І курс, гр. ЗПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інститут
права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ

Чамата Ю. В., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальність «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
СПОСОБИ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
І ПРАКТИКИ

Чукаєва О. М., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст.викладач
ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Шевчук О. І., ІІІ курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ГРОМА-
ДЯН НА МИРНІ ЗБОРИ

Ярчук О., V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини ВНЗ «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Яценко К. С., IV курc, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право» Біло цер -
ківський інститут економіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., доцент, кандидат юридичних
наук, завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук
АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ НЕ ПОВ’ЯЗАНЕ З ПРО-
ВАДЖЕННЯМ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВО-
ПОРУШЕННЯ

Яцюк В. С., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право» Івано-
Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Слободян І. Ю.
МОЖЛИВІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ФУНКЦІЙ
МЕДІАТОРА НОТАРІУСУ
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СЕКЦІЯ №12
«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Керівник секції: Кіслов Денис Васильович, д.н.держ.упр., професор
Лісовський Петро Миколайович , д.філос.н., професор 

Секретар: Оксана Григор’єва, фахівець кафедри цивільного,
господарського, адміністративного права та правоо-
хоронної діяльності 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного, ад -
міністративного, господарського права та правоохоронної діяльності
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Басенко Р. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафед-
ри правознавства та фінансів, Полтавський інститут економіки і пра -
ва Університет «Україна»
ЯКІСТЬ ОСВІТИ В РАННЬОМОДЕРНІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПОЛІ-
ТИЦІ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ: ОКРЕМІ ЗАУВАГИ

Бундак О. А., к. і. н., доцент Луцький інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ОСВІТНІ ПРІОРИТЕТИ ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Вдовцова О. Є., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Войтова Р. А., ІІ курс магістратури, група 2, спеціальність «Пра -
воохоронна діяльність» Хмельницький університет управління та
права імені Л. Юзькова
Науковий керівник: Івановська А. М., кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансово-
го права
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙ-
НИХ ОРГАНІВ: ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ АНТИКО-
РУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
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Гарах А. Г., ІІІ курс, група ПЗ-18-1мс-lk, спеціальність «Право»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Попов А. А., к. ю. н., доцент
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ЗАПОБІГАННЯ ХАРАСМЕНТУ

Дем’янюк О. Й., доктор історичних наук, професор Луцький інсти-
тут розвитку людини Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ Й ТРУДНОЩІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІЇ В ХІХ СТОЛІТТІ

Мартинюк С. О., ІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Сивич В. О., к. п. н., доцент
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СВІ-
ДОМОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Марченко М. І., І курс магістратури, група ЗПЛ-20-1М, спеціаль-
ність «Психологія» Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванисик О. М., викладач Васильківський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ТА КОПІНГ-
СТРАТЕГІЇ У ЖІНОК СЕРЕДНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Плішко І. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право», Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»,
Науковий керівник: Стеблянко В. С., старший викладач
ІНТЕГРОВАНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УП РАВ -
ЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД

Романовська В. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрченко С. С., ст. викладач
КНЯЖА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Савич В. О., к. пол. наук, доцент кафедри теорії права та міжнарод-
них і політичних відносин Інститут права та суспільних відносин
Університету «Україна»
РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНСТВА
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Смірнов О. А., ІV курс, група ПЗ-17-1 спеціальності «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
РОЛЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РОЗШИРЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стадник С. Р., II курс, група ЗП 19, спеціальність «Право»
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методич-
ної роботи Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
«СВОБОДА СЛОВА» ЯК СКЛАДОВА ДЕМОКРАТІЇ

Фролікова А. С., ІІІ курс, група СФ-18-1, спеціальність «Філо со -
фія» Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара
Науковий керівник: Бродецька Ю. Ю., д. філос. н., професор
ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: СЛІ-
ДУЮЧИ РОЗДУМАМ Е.ФРОМА
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ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №13

«ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Забара Станіслав Сергійович, завідувач кафедри
інформаційних технологій та програмування, д.т.н.,
професор 

Секретар: Котков Володимир Богданович, студент IV курсу,
групи ПІ-18.3-1, спеціальності «Програмна інженерія» 

Бойчук A. О., група КІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерна інжене-
рія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самрай В. П., к. т. н., с. н. с.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Буяло Д., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Василик В. Л., IІІ курс, група ПІ-18-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Іляш Ю. Ю., к. т. н., доцент
ПАТТЕРНИ В ПРОГРАМУВАННІ

Вітановський В. А., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PHOTOSHOP

Голубець Б. Р., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ЇЇ ВИДИ

Голубчик О. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з
науково-методичної роботи Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
МЕРЕЖЕВІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СПЕЦИФІКА ВИБОРУ І
ФУНКЦІОНУВАННЯ
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Гордеев В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗУМНИЙ БУДИНОК

Горкавенко В. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ЯКІСТЬ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Горлінський В., IV курс, група ПІ-17-1 Інститут комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Горлінський В., IV курс, група ПІ-17-1, Інститут комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

Гуркін І. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ВИДИ ТА МОДЕЛІ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Давидчук В. А.,Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ЗАСІБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ МЕТОДАМИ МЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Дричак О. Ю., IV курс, група ЗПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Гринчишин Т. М., к. т. н., доцент
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У ЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖАХ

Жук О. Ю., III курс, група KI-17-1мс (КІ-18-1ict), спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
РОЗРОБКА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
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Забудський В., III курс, група KI-17-1мс (КІ-18-1ict), спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

Зубко Р. А., ст. викладач Інститут комп’ютерних технологій Уні вер -
ситету «Україна»
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОБУДОВИ IFS-ФУН-
КЦІЙ ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Іванов А. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙ-
НИХ ВИДІВ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Іванов А. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙ-
НИХ ВИДІВ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Іващенко О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДО ПИТАННЯ ПРО ОКРЕМІ ВИДИ ТЕСТУВАННЯ

Іващенко О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
НАЛАШТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ API
NEWMAN ТА POSTMAN

Карпенко Г. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT) РОЗВИТОК ТА СТАТИСТИКА

Коваленко Я. О., ІІ курс, група КІ-19-1-nk, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія» Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
ПОРІВНЯННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ C++ ТА PYTHON
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Ковальчук П. О., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Луцький інститут розвитку людини Університету «Ук -
раїна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
ОГЛЯД КРАЩИХ CMS

Корда І. О., IV курс, група ПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Копей В. Б., д-р техн. н., доцент
PYTHON-ПРОГРАМА ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОЛІ-
НОМІАЛЬНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

Короскіна А. І., ІV курс, група ЗПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Саган Н. З.
ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ WEB-САЙТІВ

Кунець І. В., ІІІ курс, група КІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ЗРУЧНІ МОВИ ДЛЯ РАДІОАМАТОРІВ І РАДІОІНЖЕРІВ

Маковський В. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
ВИБІР РОУТЕРА WI-FI

Петренко М. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ОНЛАЙН ДОСТУПУ ДО ЗВЕДЕНИХ
ДАНИХ БІБЛІОТЕК ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ОТРИМАННЯ
ДАНИХ

Райєнд Р. І., ІІ курс, група ПІ-19-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Зощак Л. М., ст. викл.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Рожкова К. І., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
МОНТАЖ ВІДЕО З ПРОГРАМОЮ VEGAS

Рожкова К. І., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА «GENETIC CAL-
CULATOR»

Сеньків С. А., IV курс, група ПІ-41, спеціальність «Програмна інже-
нерія» Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Курляк П. О., канд. техн. наук., доцент
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЙ ЛЮДЕЙ НА ЕЛЕКТРОННІЙ БІРЖІ

Слобода В. Р., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з
науково-методичної роботи Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ

Стеценко Ю. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
МЕТОДИ ТА ПЕРЕВІРКА ШВИДКОСТІ ІНТЕРНЕТ З’ЄДНАННЯ

Стеценко Ю. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Ткаченко Р., V курс, група ПІ-20-1м, спеціальність «Інженерія про-
грамного забезпечення» Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ФОТОГРАФІЙ В ЛІНІЇ
НАДДАЛЕКОГО КОСМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ МАРС — ЗЕМЛЯ

.
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Цьок С. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна інже-
нерія» Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Шевченко О. А., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРОМ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Шепелюк Д. О., група ЗКІ-20-1м Інститут комп’ютерних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ ПЕ -
РЕДАЧІ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Шматок О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО
ВИДИ

Юрченко А. В., I курс група ПЗ-20-1-ipsv Інститут комп’ютерних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРАВОЗНАВСТВА

Яцевюк В. І., IV курс, група KI-17-1мс спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР
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ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
СЕКЦІЯ №14

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ:

ПІДСЕКЦІЯ №14.1
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ 

І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»

Керівник секції: Ратушенко Антоніна Тарасівна, завідувачка
кафедрою технології харчування, к.т.н., доцент 

Брик Т.С., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Харчові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ СТЕВІЇ ТА ЇЇ ПОЇІДНИХ

Григорова О. О., І курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність 181 «Хар чові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ОЗДОРОВ-
ЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Горбик А. Л., І курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність 181 «Харчові тех -
нології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Джапаєв Е., ІІ курс, група ТХ-19.1мс, спеціальність 181 «Харчові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ТОВАРОЗНАВЧАХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ВИДІВ СИРОВИ-
НИ В КУЛІНАРІЇ

Заглада М. Р., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
КАПСАЇЦИН: ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ
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Ковтун В. А., ІІІ курс, група ТХ-20.3-3фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Універ ситету
«Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВКИ ДИОКСИДУ ТИТАНУ У ХАРЧО-
ВИХ ВИРОБНИЦТВАХ

Семенова М., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Університету
«Ук раїна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
НІТРАТИ У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.2
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Кущевська Ніна Федорівна, завідувачка кафедрою
сучасної інженерії та нанотехнологій, д.т.н., професор

Базиленко О. В., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомо -
біль ний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
ВЛАСТИВОСТІ ГАЗУ БРАУНА ЯК ПАЛИВА

Боговик К. І., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна техно -
логія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
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більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач
ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ
ТРАНСПОРТОМ

Павлусь Д. В., I курс, група АТ-20-1, спеціальність «Автомобільний
транспорт», Інженерно-технологічний інститут Університету «Ук -
раї на»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
СУЧАСНИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Петренко Т. В., старший викладач, кафедра автомобільного транс-
порту Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
ФУНКЦОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КАТА-
ЛІТИЧНОГО ПРИСТРОЮ

Петренко Т. В., старший викладач, кафедра автомобільного транс-
порту Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна
СУЧАСНИЙ ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ ВІД ЗЛО-
ЧИНЦІВ

Тропіна А. О., старший викладач кафедри автомобільного транс-
порту, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Фафінгут М. П., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ГАЗ БРАУНА — ПАЛИВО З ВОДИ

Ходарченко В. П., ІІІ курс, група ЗХТ-18.1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ ЩОДО ГАЗУ БРАУНА:
ЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА ВОДИ

Черниш А. В., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗУ БРАУНА

Шевчук Р.О., ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т.В., старший викладач
ЗАМКИ ДІАГНОСТИЧНОГО РОЗ’ЄМУ ЗАСІБ ЗАХИСТУ АВТО-
МОБІЛЯ ВІД УГОНУ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.4
«НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І ДИЗАЙН»

Керівники секції: Гук Леонід Йосипович, завідувач кафедри дизайну,
заслужений працівник культури України
Хавхун Галина Миколаїна, доцент кафедри дизайну,
канд. архітектури 

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець кафедри
дизайну 

Березнюк Д. О., І курс, група ДЗ 20-2, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник  Гук Л. Й., проф., засл. діяч культури
АРХІТЕКТУРА ВОЛОДИМИРСЬКОГО СОБОРУ У КИЄВІ

Волосатова О. І., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
Науковий керівник: Гук Л.Й., проф., засл. діяч культури
АРХІТЕКТУРА КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Завадська Г. А., ІІ курс, група А20-1(М), спеціальність «Архітектура
та містобудування», Відокремлений структурний підрозділ «Інс -
титут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»
Науковий керівник: Бібер С. Г., ст.викладач кафедри архітектурно-
проєктної справи
ВПЛИВ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДИЗАЙНУ
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Лященко В. О., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник  Ломовський А. І., доцент
АРХІТЕКТУРА ПРИБУТКОВИХ БУДИНКІВ НА ПРИКЛАДІ БУ -
ДИНКУ БОГРОВА У КИЄВІ

Максакова О. Г., І курс, група А-20-1(М), спеціальність «Архі -
тектура будівель та споруд», Інститут інноваційної освіти Київ -
ського національного університету будівництва та архітектури
Науковий керівник: Бібер С. Г.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖИТЛОВОМУ
БУДІВНИЦТВІ
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Метелиця Л. Е., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. І., доцент
АРХІТЕКТУРА ПРИБУТКОВОГО БУДИНКУ БАКСАНТА У КИЄВІ

Новиченко А. М., І курс, група ДЗ 20/2, спеціальність «Дизайн» Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст.викладач 
АРХІТЕКТУРА ЦЕРКВИ МИКОЛИ ПРИТИСКА У КИЄВІ

Обчекевич Я. С., І курс, група ДЗ 20-2, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст. викладач
АРХІТЕКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ У КИЄВІ

Онофрійчук Ю. М., І курс, група ДЗ 20\2, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ ФОНТАНА «ФЕЛІЦІАН» («САМСОН») У КИЄВІ

Панченко С. М., І курс, група Дз-20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст.викладач
АРХІТЕКТУРА МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБО-
РУ В КИЄВІ

Ротт Б. Д., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн», Інже нер -
но-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст.викладач
АРХІТЕКТУРА «САДИБИ РОДЗЯНКА» У м. КИЄВІ

Самолук А. С., ІІ курс, група ДЗ 19/1, спеціальність «Дизайн», Інже -
нерно-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОГО КОТЕДЖУ

Сокол З. С., к.філос.н., доцент, викладач Тернопільського фахового
коледжу Університету «Україна»
ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ В ДИЗАЙНІ
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Сухорукова Н. С., Директор Тернопільського фахового коледжу
Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ МАЙБУТНЬОГО

Твардовська О. А., викладач Тернопільського фахового коледжу
Університету «Україна»
ТВОРЧЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЬОРУ В РОБОТІ ДИЗАЙНЕРА

Целовальнікова А. А., І курс, ст. гр. ДЗ-20-М, спеціальність «Ди -
зайн», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.5
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»

Секретар: Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач кафедри
автомобільного транспорту Університету «Україна» 

Гордіна О. Р., II курс, група ДЗ-19-1 , спеціальність «Дизайн», Інже -
нерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ТРАВМАТИЗМ В УКРАЇНІ

Заворотнюк Б. М., ІV курс, група МН-19.3-1-mk, спеціальність «Ме -
неджмент», Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємниц-
тва, управління та адміністрування
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ В СФЕРІ
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Малахова З.В., ІІ курс, група ДЗ-19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ЕРГОНОМІКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛЮДИНИ

Самолук А. С., ІІ курс, група ДЗ-19-1, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТОРІВ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИ-
КИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
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ІНСТИТУТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №15

«ПРИРОДА, МЕДИЦИНА, ЗДОРОВ’Я»

Керівник секції: Тугай Тетяна Іванівна, завідувачка кафедрою мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
доктор біологічних наук, професор 

Секретар: Мележик Ольга Вікторівна, доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
кандидат біологічних наук 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного,
ад міністративного, господарського права та правоохоронної діяль-
ності
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У СВІТІ В УКРАЇНІ

Бабіч С. А., III курс, група МБ-18-1, спеціальність 091 «Біологія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н, професор кафедри мікробіо-
логії, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
тех нологій 
ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ БАКТЕРІЯМИ

Бекмухамбетова О. М., І курс, ЗМБ-20-2м, спеціальність «Біоло -
гія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н, професор кафедри мікробіо-
логії, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ОСОБЛИВОСТІ РОСТОВИХ ПАРАМЕТРІВ У МІКРОМІЦЕТІВ,
ЯКІ ВИДІЛЕНІ З ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ

Блохін О. В., І курс магістратури, спеціальність «Біологія (Мік ро -
біологія, імунологія)», Інститут біомедичних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Білявська Л. О., д. б. н., с. н. с., Інститут мікро-
біології і вірусології НАН України
ВПЛИВ АНТИБІОТИЧНИХ РЕЧОВИН STREPTOMYCES NET -
ROPSIS НА РОСЛИНИ
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Богуцька О.В., І курс, група ЗМБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.
ШЛЯХИ СТАРІННЯ КЛІТИН ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES
CEREVISIAE

Борцевич С. В., к. мед. н., доцент, Луцький інститут розвитку люди-
ни Університету «Україна»
ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА — ЗАСІБ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОХО -
РОНИ ЗДОРОВ’Я

Верба Б., I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ГАЗОННИХ ПОКРИТТІВ ТА ШЛЯХИ
БОРОТЬБИ З НИМИ

Волевач М. М., ІІІ курс, група МБ-18-1, спеціальність 091 «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н., с. н. с., професор кафедри
мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біоме-
дичних технологій
ПЛАЗМІДИ

Герасименко Л. Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фун -
даментальних дисциплін, КЗВО «Рівненська медична академія» РОР
ДОМІНАНТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДІ -
ЯЛЬНОСТІ

Гладких Г.О., I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біо ло гія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ ЛЮДИНИ: ОСОБИСТІСНІ ТА
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Горецька С. В., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ
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Дахно Я. В., Слухач МАН наукового товариства «Еврика», Центр
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ІНФАРКТ МІОКАРДА ЛЮДИНИ

Дубик А., Університет «Україна», Інститут мікробіології і вірусоло-
гії НАН України
АНТИБІОТИЧНІ РЕЧОВИНИ STREPTOMYCES VIOLACEUS ТА
ЇХ ВПЛИВ НА ФІТОНЕМАТОДИ

Дубинська Н.С., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біоло -
гія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ МІКРОБІОТИ РЕПРОДУК-
ТИВНОЇ СИСТЕМИ ЧОЛОВІКІВ НА ОСНОВІ МІКРОСКОПІЇ
УРОГЕНІТАЛЬНИХ ВИДІЛЕНЬ ТА СЕКРЕТУ ПРОСТАТИ

Єрхова А. В., І курс, група ЗМБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОФАГІВ ПЕРЕД АНТИ-
БІОТИКАМИ

Зінчук Н.Ю., І курс, ЗМБ-20-1м, спеціальність «Біологія», Інститут
біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБКИ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ
ФУН ГІЦИДАМИ ТА АНАЛІЗ ЗМІН ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ
ГРУП МІКРООРГАНІЗМІВ У РІЗОСФЕРІ РОСЛИН

Іванюх Н. О., І курс, ЗМБ-20М, спеціальність «Біологія»;
Тугай Т.І., д.б.н., професор кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нології та імунології, Інститут біомедичних технологій Універси -
тету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЖИРНОКИСЛОТНОГО ПРОФІЛЮ КЛІ-
ТИННИХ ЛІПІДІВ HORMOCONIS RESINAE ЗА ОПРОМІНЕН -
НЯ 137CS

Івасенко В. Ю., III курс, група МБ-18-1, спеціальність «Мікро -
біологія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ МІКРООРГАНІЗМИ (ГЕМОМ)
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Каленська М. А., І курс, група ЗМБ-20-2М,спеціальність «Біологія»
освітній рівень «магістр», Інститут біомедичних технологій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Чумак А. А., д. мед. н., професор
СЕРОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ ПРОТИ SARS-
COV-2 В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ

Кибалюк Н. М., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ЯК НАУКИ

Кибалюк Н. М., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВОДОСХО-
ВИЩ

Костюченко М.-С.С., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність
«Біологія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН, ЯК ОСНО-
ВА ДІАГНОСТИКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Кудрявцев К.К., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ

Куземко В.Ю., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ІНФОРМАТИВНІСТЬ І ВАЖЛИВІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
КРОВІ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Коперлян К. В., IV курс, група СПО-17-1, спеціальність «Спе ці аль -
на освіта»; 
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної
роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ОЗДОРОВЧЕ ТРЕНУВАННЯ З ХОДЬБИ ТА БІГУ
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Кравчук В. С., 7 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського
району м.Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
ТВАРИНИ З «ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ»

Литвиненко О. О., слухач МАН наукового товариства «Еврика»,
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ВИВЧЕННЯ КАКТУСІВ

Лісовський П. М., доктор філософських наук, професор кафедри
теорії права, міжнародних та політичних відносин Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
ФІЛОСОФСЬКА ПРИРОДА ПОСТОСВІТИ ТА ПОСТНАУКИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПОСТКОВІДНОЇ КРИЗИ

Лук’янчук М. В., Чумак А. А., д-р мед. наук, проф., ДУ «Націо наль -
ний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
СПІВВІДНОШЕННЯ БАКТЕРІЙ FIRMICUTES/BACTEROIDE-
TES І НЕАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВА ДИСТРОФІЯ ПЕЧІНКИ

Марциновська Л. М., Сергійчук Н. М., Білявська Л. О., І курс, група
ЗМБ-20-1-2м, спеціальність «Біологія», Інститут біомедичних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Білявська Л. О.
МІКРОБІОТА ГРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛА-
МИ ТА ЇХ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Милоградов М. О., 7 клас, Центр позашкільної роботи Свято шин -
ського району м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Милоградова С. О., 9 клас, Центр позашкільної роботи Свя то шин -
ського району м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
ЛЮДИНА І ЗДОРОВ’Я

Олійник А. В., група ЗМБ-20-2м, спеціальність «Біологія», Інститут
біомедичних технологій група Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я., к.б.н. 
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
COVID-19
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Оніщенко Д. І., слухач МАН наукового товариства «Еврика», Центр
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
РИНОПНЕВМОНІЯ КОНЕЙ

Пастушено Г.П., асистент кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нологій та імунології, Інститут біомедичних технологій
РОЗСЛАБЛЮЮЧІ МЕХАНІЗМИ ДОНОРА NO – НІТРОГЛІ-
ЦЕНРИНУ НА СКОРОТЛИВИЙ АПАРАТ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗО-
ВИХ КЛІТИН СУДИН 

Пастушенко Г.П., асистент кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нологій та імунології, Інститут біомедичних технологій
БІОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Прохватілова М. О., Слухач МАН наукового товариства «Еврика»,
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ПРІОНИ (PrP) ТА ПРІОННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Пиріжок В. С., 11 клас Балаклійської ЗОШ І–ІІІ ступенів №3 Ба -
лак лійської районної ради Харківської області
Керівник: Куриченко Л. В., учитель біології Балаклійської ЗОШ
І–ІІІ ступенів
№3 Балаклійської районної ради Харківської області, спеціаліст
вищої категорії 
ЗАСТОСУВАННЯ ГРЯДКИ ВОЛОДИМИРА РОЗУМА ДЛЯ ПЕ -
РЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ

Ращенко Е., група МБ-20-1м, спеціальність «Біологія», Інститут біо -
медичних технологій група Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Руда М. С., І курс, група ЗМБ-20-М, спеціальність 091 «Біологія»
Тугай А. В., к. б. н., Інститут біомедичних технологій, Університет
«Україна»
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У СВІТЛОПІГМЕНТОВАНИХ ГРИБІВ
РОДУ ASPERGILLUS VERSICOLOR ПІД ВПЛИВОМ ХРОНІЧНО-
ГО ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ
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Савченко Ю. П., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування», Інститут економіки та менедж -
менту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ
ТА АТМОСФЕРНИМИ ОПАДАМИ

Сокол М. А., ІІ курс, група ФМ-19-1, «спеціальність Фармація,
промислова фармація», Інститут біомедичних технологій Уні вер -
ситет «Україна»
Катинська М. Г., к. ф. н., доцент кафедри фармації
Новиков Д. О., д. ф. н., завідувач кафедри фармації
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ ТА УПА-
КОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тугай Т. І., д. б. н., професор кафедри мікробіології, сучасних біо-
технологій та імунології
Тугай А. В., к. б. н., Інститут біомедичних технологій, Університет
«Україна»
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОГО
ОПРОМІНЕННЯ НА МІКОБІОТУ ТА СТРАТЕГІЇ РЕМЕДІАЦІЇ

Хіміч В., V курс, група МБ-20-1-М, спеціальність «Біологія», Інсти -
тут біомедичних технологій Університету «Україна»
ПРОБІОТИЧНІ ВАЛАСТИВОСТІ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ

Швєцова А. В., група ФМ-19-1-fbmt, спеціальність «Фармація, про-
мислова фармація», Інститут біомедичних технологій Університет
«Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПА-
РАТІВ З ПРИКЛАДОМ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ «ПЕК-
ТОЛВАН ПЛЮЩ», З УРАХУВАННЯМ ОСНОВНИХ ЕТИЧНИХ
КРИТЕРІЇВ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ВООЗ

Юрецька М. В., Інститут  біомедичних технологій ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: к.б.н. Беспалова О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ
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