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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» вже склалась наукова традиція: підби
ваючи підсумки навчального року, проводити Всеукраїнську науко
ву конференцію студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука,
духовність». Нині ми проводимо її вже вшосте.
І це свідчить про послідовність і системність політики універси
тету щодо залучення студентів і молодих вчених до творчого науко
вого пошуку, генерації нових наукових ідей, апробації результатів
наукових досліджень, формування сучасних кваліфікованих
фахівців і всебічно розвинутих особистостей.
Ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей конфе
ренції прекрасними віршами нашого студента IV курсу спеціаль
ності «Видавнича справа та редагування» Юрія Тітова, члена
Спілки письменників України.
Сподіваємось, що палкі й щирі слова молодого, знаного поета
долинуть до Ваших сердець, наші дорогі друзі!

Організаційний комітет

НА ЗАХИСТ СЛОВА
Я не люблю слова не поетичні,
Що вимовляє молодь модернова.
Прислухайтесь, як в плетиві магічнім
У віршах ллється сповідь вечорова.
Ви припиніть свої бездушні ритми,
На хвилечку єдину зупиніться,
Почуйте слово, піснею сповите,
І пийте, як з цілющої криниці.
Я хочу тиші, де словам привільно
Над травами похилими літати.
Я хочу слів, як чайок легкокрилих,
Бо їх ніколи не бува багато.
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Гучні промови, заважкі тиради…
Від них нема для мене насолоди.
Словам джерельним усміхнуся радо,
Що йдуть від серця мудрого народу.
Я молодий, але мені не треба,
Як молодь сквернословити жахливо.
Моє ти слово, я лечу до тебе,
І називаю неповторним дивом.
19 березня 2009 р.

ДО ЕПОХИ
Що хочеш ти, епохо руйнівна?
Тебе ніяк не можу зрозуміти.
Духовне слово зневажають діти,
Неначе батько їхній — сатана.
Задушно стало між скупих бездар,
Що чинять дійство ошалілих оргій.
Вдягнули маски сорому й потвори
Сини гріховні сатанинських чар.
Ну, що тебе до самозабуття
Отак безперестанно лихоманить?
І губить зло з важких телеекранів
Правдиву сутність нашого буття.
Чи ж так Тарас нам жить заповідав?
Хіба ми, люди, не Його нащадки?
Про рідну мову в нас немає згадки —
Слівце чужинське час нам нав'язав.
Та якось уночі я підійду,
До Кобзаря душею доторкнуся,
Із Ним єдиним Богу помолюся
За Україну — матір пресвяту.
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А ти, епохо, слухай та мовчи,
Тобі вже досить бути руйнівною,
Озвися Кобзаревою струною,
Не зло, а правду людям несучи.
О, зглянься, люде! Між усіх часів
Стоїть Шевченко на горі Чернечій.
У вічнім слові нашого Предтечі
Ти відродися дзвоном голосів!
10 березня 2008 р.

ШЛЯХ УКРАЇНЦЯ
До Тараса у Канів, до Лесі в Колодяжне,
Зруйнувавши неправди важезне тавро,
Їду я крізь часи буреломні, стривожені
І шумить предковічно старезний Дніпро.
В Нагуєвичі славні, де силою мужності
Розпочав власний шлях до мети Каменяр,
Лину я вільним словом  вогненною ружею,
Щоб покласти себе на духовний вівтар.
Українці мої, вчуйте поклик історії,
Ви віддайте пророкам пошани свої.
Ми — народ голосний із могутньою волею,
А не кинуті часом пусті кураї.
Знову стогне Дніпро рідним батьківським голосом,
А сльоза калинова до серця тече
І тоді моє слово вростається колосом
У грядуще майбутнє, що душу пече.
До найменшої грудочки я доторкаюся,
Умиваюсь росою на тлі правіків,
Бо дорога моя неозоро встеляється,
Аж до самих висот дорогих прабатьків.
17 лютого 2008 р.
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ЗАЛИШИСЯ УКРАЇНЦЕМ
«...Нема на світі України,
немає другого Дніпра...»
Тарас ШЕВЧЕНКО

Хоч відкрий сто Америк,
Сто Францій пройди,
Зацікався Мадридом і Римом,
Та на Отчій землі так палають сади,
Що аж сльози стають золотими.
Задивляйся на стан хмарочосів і веж,
Та підкорюй хребти, піраміди,
Лиш такої весни ти ніде не знайдеш,
Де Вкраїнські цвітуть краєвиди.
Привітайся з Індусом,
Прилинь у Тибет,
Осягнувши релігій вершини,
Та лише не забудь молитовний куплет
Дарувати своїй Україні.
Там за морем нема сонценосних Карпат,
Не розкинулась далеч Дніпрова,
Так промінно не буде у золоті шат
Розгоратися берег Любові.
І Європа, і Азія,
Захід і Схід
Твоє серце здивують по вінця,
Та лише не губи до Вкраїни політ —
Залишися навік Українцем!
18 березня 2008 р.
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СЕКЦІЯ VІIІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Т. А. Аврамчук,
VIкурс, група ЗПЗ71, інститут права та суспільних відносин
спеціальність «Правознавство»,
О.С. Кравченко,
к. ю. н., доцент, наук. керівник

«Авторське право та суміжні права в інформаційному суспіль
стві» досить важлива та актуальна тема для сьогодення, так як вона
торкається майже всіх сфер діяльності нинішнього суспільства.
Становлення інформаційного суспільства на сучасному етапі
відбувається в результаті чергового вибуху технологій. Завдяки бур
хливому розвитку інтернаціоналізації господарських зв’язків,
комп’ютеризації виробництва та науковотехнічного прогресу
інформація стала таким же об’єктом права власності, як і засоби
виробництва. Виробництво поступово поступається місцем науці,
мистецтву, розвитку нових технологій, на передній план виступає
інтелектуальний потенціал нації.
Набутки людського розуму стали об’єктами економічного обігу.
Економічної цінності набула й інформація, що є основним вироб
ничим продуктом засобів масової інформації. Нині тиражування
матеріальних носіїв — об’єктів авторського права сформувалося
в потужну індустріальну галузь, яка містить підгалузеві структури:
книговидання, друк періодичної продукції, тиражування кінофіль
мів, аудіо та відео матеріалів. У зв’язку з цим зростає значимість та
актуальність авторського права в житті людей, адже, інтелектуаль
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на діяльність здійснюється та належить виключно людині.
З початком цифрової ери певна стабільність у сфері авторського
права і суміжних прав була порушена. Спочатку це стало помітним
на рівні застосування, а невдовзі — і на законодавчому рівні. Зрозу
міло, що принципово нова ситуація стимулювала бурхливий розви
ток технологій, через які виникли не тільки нові форми творчості,
але й нові види використання об’єктів авторського права і суміж
них прав.
З’явилося й нове поняття — «інформаційне суспільство», яке
опосередковано вказує на діяльність, породжену новими комуніка
ційними технологіями. Сучасне інформаційне суспільство широко
використовує глобальну мережу Інтернет для задоволення своїх
інформаційних потреб. Інтернет став повсякденним засобом пере
дачі інформації будьякого характеру, яким може користуватися
кожна людина, яка має персональний комп’ютер, та, завдяки засо
бам супутникового зв’язку, загальнодоступний з кожної точки на
планеті. Інформація передається Інтернетом у вигляді об’єктів, що
потенційно охороняються авторським правом: літературних,
музичних та аудіовізуальних творів, фотографій, ілюстрацій, карт,
планів, малюнків тощо. Обробка і передача даних мережею та саме
її функціонування відбувається завдяки іншому об’єкту авторсько
правової охорони — комп’ютерним програмам, а зберігання і по
шук інформації часто здійснюється за допомогою електронних баз
даних, які також можуть охоронятися авторським правом. Тому,
завданням сучасного авторського права є досягнення справедливо
го та взаємовигідного балансу інтересів володільців авторських
прав, твори яких розміщених в Інтернеті, та в інших галузях масо
вої інформації та користувачів творів.
Форми, прийоми, методи наукової і художньої творчості можуть
бути найрізноманітнішими, але вони завжди є результатом творчої
праці, об’єктивним виявом покликання, пошуку, винахідливості.
В інформаційному суспільстві основними напрямами духовної
творчості народу є наукова, літературна, музична діяльність,
а також мистецтво. Об’єктивні результати цих видів творчої діяль
ності людини є предметом правової охорони. Звичайно, зазначені
види діяльності є невичерпними. Вони перебувають у постійному
розвитку, згодом народжуються нові форми, прийоми, виникають
нові способи об’єктивного вираження духовного багатства людини.
У зв’язку із створенням об’єктів творчої діяльності, наприклад,
творів літератури, мистецтва й науки виникають певні суспільні
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відносини, пов’язані з їх використанням. Ці відносини потребують
правового регулювання, яке здійснює авторське право та суміжні
права. Але, на тлі цих відносин особливо актуально постало питан
ня правомірності використання цих творів — об’єктів авторського
права та визначення обсягу прав на них.
Наукова новизна цієї теми полягає у дослідженні взаємного впли
ву технічних засобів та правового регулювання на функціонування
інституту авторського права в сучасному інформаційному суспільстві.
Література
1. Бондаренко С. В. Становлення системи авторського права та
суміжних прав в Україні в 90х рр. ХХ ст. як невід’ємної частини
загальнодержавної системи охорони інтелектуальної власності // Про
блеми історії України: факти, судження, пошуки: зб. наук. пр.: Резуль
тати дослідж. істориків НДІ та навч. закл. — К., 2003. — Ч. 2. —
С. 181.
2. Туркевич В. Д. Проблеми охорони інтелектуальної власності //
актуальні культурномистецькі проблеми. Організаційний аспект:
Зб. наук. пр. — 2001. — С. 29.

МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
В. В. Ампілогов,
VI курс, група ПЗ61, юридичний факультет,
інститут права та суспільних відносин, Університет «Україна»;
спеціальність «Правознавство»,
В. М. Абрамова,
к. ю. н., доцент, наук. керівник

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин вважливу
роль у їх врегулюванні відіграють міжнародні договори. Адже між
народний договір — це основне джерело міжнародного права.
Згідно із статтею 2 Закону України «Про міжнародні договори
України» під міжнародним договором України розуміється укладе
ний у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом
міжнародного права, який регулюється міжнародним правом,
незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’я
заних між собою документах, і незалежно від його конкретного
найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
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У зазначеному визначенні, на нашу думку, варто зауважити що між
народними можуть бути не тільки договори що укладенні між дер
жавами чи міжнародними організаціями, а й договори що укладен
ні між органами державної влади або від їх імені.
Отже, міжнародний договір — це укладена у письмовій формі
між Україною (органом державної влади України) та іноземною дер
жавою (органом державної влади іноземної держави) або міжнарод
ною організацією угода, яка регулюється міжнародним правом
і укладена з питань, які мають для сторін спільний інтерес, та метою
якої є регулювання їхніх взаємовідносин шляхом породження вза
ємних прав і обов’язків. Зазначене визначення доцільно закріпити
у статті 2 Закону України «Про міжнародні договори України».
В українському законодавстві відсутня чітка класифікація між
народних договорів. Тому, для усунення згаданої штучної прогалини
та уніфікації термінології, що вживається у законодавстві, частину 1
статті 3 вищезазначеного Закону слід викласти у такій редакції:
«1. Міжнародні договори України:
міждержавні договори — укладаються від імені України Президен&
том України або за його дорученням;
міжурядові договори — укладаються від імені Уряду України Кабі&
нетом Міністрів України або за його дорученням;
міжвідомчі договори — укладаються від імені центральних органів
виконавчої влади, органів державної влади України центральними
органами виконавчої влади, органами державної влади України;
міжнародні договори за участю міжнародних організацій — укла&
даються від імені України, Уряду України або центральних органів
виконавчої влади, органів державної влади України із міжнародними
організаціями відповідно Президентом України, Кабінетом Міністрів
України або центральними органами виконавчої влади, органами дер&
жавної влади України.»
Отже, на цей час поняття міжнародного договору є досить акту
альним питанням для вітчизняної науки міжнародного права і воно
потребує подальшого опрацювання.
Література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України від
23.07.1996 — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми
теорії та практики. монографія. — К. : Таксон, 2002. — 344 с.
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3. Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право : підруч
ник. — 2ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 372 с.
4. Черкес М. Ю. Міжнародне право : підручник. — 3тє вид., випр.
і доп. — К. : Тво «Знання», КОО, 2003. — 292 с.
5. Мережко О. Поняття міжнародного договору в сучасній доктри
ні і практиці міжнародного права // Українське право. — 2000. —
№ 1. — С. 15–17.

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В. В. Ампілогов
VI курс, група ПЗ61, юридичний факультет,
інститут права та суспільних відносин,
Університет «Україна»
спеціальність «Правознавство»,
С. С. Кравченко,
к. ю. н., наук. керівник

Україна є найбільшою державою Європи. У зв’язку із цим, наша
держава проводить активну зовнішню політику. Так, Українська
держава встановила дипломатичні відносини з 115 країнами світу
та є учасницею таких впливових міжнародних організацій, як:
ООН, Рада Європи, ГУАМ, СОТ, МОП, МОМ.
На цей час органи зовнішніх зносин України можна поділити на
такі дві групи:
— І — внутрішньодержавні органи у сфері зовнішніх зносин. До
них належать: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Міністерство закордонних справ України, інші
міністерства та відомства, місцеві державні адміністрації;
— ІІ — органи держави, які здійснюють дипломатичні функції за
кордоном. А саме: посольства і місії, консульські установи, військо
ві місії, постійні представництва, торговоекономічні місії [4; 60].
Незважаючи на доволі усталену систему органів державної влади
у цій сфері суспільних відносин, перед українськими органами зов
нішніх зносин виникає ряд проблемних питань. Основними із них
є такі:
1) відсутність чіткого розподілу обов’язків між вищезазначени
ми органами (особливо між Міністерством закордонних справ
України та іншими міністерствами і відомствами України);
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2) розпорошеність співробітництва. Тобто не визначено чітке
коло країн з якими має здійснюватись міжнародне співробітництво.
Вищезгадані проблеми можна вирішити шляхом прийняття За
кону України «Про зовнішньополітичні пріоритети та органи зов
нішніх зносин України». Для розробки проекту зазначеного закону
за основу можна взяти Положення про Міністерство закордонних
справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 12.07.2008 р. № 960, та Основні напрями зовнішньої політи
ки України, схвалені постановою Верховної Ради України від
02.07.1993 № 3360ХІІ.
У новому законі мають бути чітко розподілені повноваження
між МЗС України та іншими міністерствами і відомствами України.
Доцільно надати іншим міністерствам і відомствам більше повно
важень у сфері зовнішніх зносин ніж ті, які вони мають нині.
Насамперед дозволити їм напряму спілкуватися із відповідними
органами влади іноземних держав. Також, варто закріпити прий
няття остаточного рішення щодо міжнародного співробітництва
у тій чи іншій сфері суспільних відносин за Президентом України,
до повноважень якого відповідно до статті 106 Конституції України
належить керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави.
У проекті Закону України «Про зовнішньополітичні пріоритети
та органи зовнішніх зносин України» слід розподілити країни світу
за групами в залежності від національних інтересів України та
важливості щодо співробітництва з ними, зокрема і за галузями
економіки.
Отже, управління у сфері зовнішніх зносин України потребує
значного удосконалення у відповідності із вимогам сучасності.
Цього можна досягнути шляхом розробки та прийняття нових нор
мативноправових актів та внесення змін у нині діючі.
Література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України від
23.07.1996 — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Положення про Міністерство закордонних справ України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.07.2008 р. № 960 // Урядовий кур’єр від 26.07.2006. — № 137.
3. Основні напрями зовнішньої політики України, схвалені поста
новою Верховної Ради України від 02.07.1993№ 3360ХІІ // Відомості
Верховної Ради України від 14.09.1993 — 1993 р. — № 37. — Ст. 379.
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4. Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право: підручник. —
2ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006 — 372 с.
5. Черкес М. Ю. Міжнародне право: Підручник. — 3тє вид., випр.
і доп. — К. : Тво «Знання», КОО, 2003. — 292 с.

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ
НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
І. А. Бабаєва,
викладач Циклової комісії
з правознавства Дубенської філії,

На нашу думку актуальність теми обумовлена тим, що молодь —
головна рушійна сила сучасного світу. Вона перебуває в центрі між
народних, соціальних, економічних і політичних подій. Завдяки
високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості
молоді люди мають можливість впливати на суспільний прогрес,
визначаючи майбутнє суспільства, держави та світового співтова
риства. Мені здається, що одним з перспективних напрямків залу
чення молоді в суспільні процеси країни є забезпечення молоді
робочими місцями. Вихід молоді на ринок праці, відбувається,
переважно, після закінчення навчання. Саме на цьому етапі вини
кає багато проблем щодо реалізації їх трудового потенціалу. Окремі
проблеми тим чи іншим шляхом долаються самою молоддю, але
деякі проблеми можуть бути вирішені лише за умови державного
сприяння. Існують наявні недоліки в сучасному механізмі держав
ного впливу на процеси працевлаштування молоді, яки призводять
до високого рівня безробіття серед молодого населення. Структур
ні зрушення, що відбуваються на сучасному етапі, у комплексі
складних соціальноекономічних проблем України, які пов’язані
з трансформацією економіки в ринкову, призводять до істотних
негативних змін на ринку праці, у тому числі появи значних обся
гів безробіття, соціальної незахищеності окремих категорій насе
лення, зокрема молоді.
Вільна економіка, яка обумовлює свободу вибору, ставить перед
молоддю досить гострі проблеми (пов’язані зі структурною перебу
довою, станом приватизації тощо), вирішення яких залежить від
державного регулювання стану економіки країни. Саме ці фактори
насамперед впливають на розвиток ринку праці України . Пробле
ми молоді на ринку праці обумовлені певними особливостями
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соціального стану і трудової поведінки: досить високим освітнім
рівнем; низькою адаптованістю та вразливістю щодо навколиш
нього економічного й соціального середовища; підвищеними
вимогами щодо працевлаштування; високою професійною і тери
торіальною мобільністю, що зумовлена неусталеністю та слабкістю
економічних і соціальних зв’язків молоді.
Труднощі щодо працевлаштування спонукають молодь займати
ся нерегламентованою, а то й тіньовою діяльністю. Така діяльність
серед молодого покоління призводить до певних негативних наслід
ків, які можна поділити за напрямами: 1. Економічні — знецінення
робочої сили, вивезення за кордон національних ресурсів, змен
шення надходжень до бюджету тощо. 2. Правові –підвищення рівня
криміногенності суспільства, зростання злочинності тощо. 3. Пси
хологічні — втрата мотивації до праці, зміна структури ціннісних
орієнтацій, що призводить до уповільнення формування престиж
ності легальної зайнятості. 4. Соціальні — посилення незахищеності
молоді на ринку праці, зростання соціальної напруженості. В умо
вах, коли молодь намагається зосередитися на матеріальному стано
вищі, моральноетичні мотиви відступають на задній план. Рівень
доходів істотно впливає на співставлення самооцінки молоді з її
можливостями й реаліями ринкового становища.
Таким чином, на нашу думку головні напрями підвищення рівня
працевлаштування молоді на ринку праці в Україні: 1. Активізація
процесів підтримки ініціатив молоді щодо професійної підготовки
і працевлаштування, заохочення її до активного пошуку роботи.
2. Створення такої мотиваційної поведінки особистості, завдяки
якій вона була б зацікавлена в регламентованих видах діяльності,
сприяння відродженню ціннісних орієнтацій до праці, які виступа
ють як основні засоби досягнення різноманітних цілей і, отже,
виконують функцію регулятора соціальної поведінки особи. 3.
Стимулювання особистої ініціативи, розвиток підприємництва,
малого та середнього бізнесу, що забезпечує створення нових робо
чих місць. 4. Створення дієвої та ефективної системи безперервно
го навчання. 5. Психологічна підготовка молоді до усвідомлення
нею тієї ролі, яку вона може й буде відігравати в розвитку своєї кра
їни через засоби масової інформації, молодіжні організації.
В цілому формування комплексного застосування вищевказаних
пропозицій, які сприятимуть працевлаштуванню молоді на ринку
праці та підвищенню її ролі в формуванні економіки України, можли
ве лише за умови своєчасного коригування загальнодержавної політи
ки працевлаштування, яка повинна відповідати вимогам ринкової
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економіки, орієнтуватися на забезпечення реалізації прав громадян та
створювати підґрунтя для соціальноекономічного зростання країни.
Література
1. Мутяк М. Менеджмент зайнятості молоді: міжнародний аспект //
Україна: аспекти праці. — 2005. — № 4. — С. 24–28.
2. Державне регулювання економіки: навч. посіб./ С. М. Чистов,
А. Є. Никифоров та ін. — Вид. 2ге, доопрац. і допов. — К.: КНЕУ, —
2005. — 440 с.
3. Покрищук В., Горошко Л. Мотиваційна поведінка безробітної
молоді в Україні // Україна: аспекти праці. — 2005. — № 8. —
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ОРГАНІЗАЦІЙНОBПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Р. Бобко,
6курсу група ЗПЗ63, інститут права та суспільних відносин
спеціальність «Правознавство»;
Л. І. Приходько,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Формування ринкових відносин нерозривно пов’язано з подо
ланням наслідків багатолітнього функціонування адміністративно —
командної системи, її втручання у сферу грошових відносин та
необхідністю організації чіткого правового регулювання банків
ської системи. Чільне місце в ній посідає Національний банк Укра
їни, який, маючи особливий правовий статус, від імені держави,
координує роботу банківської системи в цілому, бере активну
участь у становленні нових економічних відносин.
Діяльність НБУ взаємопов`язана з економічним розвитком
України. Найважливішою метою НБУ є створення грошовокре
дитних механізмів, спроможних забазпечити стабільність гривні —
національної грошової одиниці.
НБУ робить чималий внесок у формування фінансового ринку
та ринку цінних паперів. Він створює умови для об`єктивного кур
соутворення, захисту національної валюти та стабілізації гривні.
Банківська система України як незалежної держави, що прагне
до створення розвиненої ринкової економіки, є дворівневою. До
першого рівня належить Національний банк, що являє собою «банк
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банків», центральний банк країни, а до другого — система комер
ційних банків.Процес створення сучасної банківської системи, яка
відповідала б умовам ринкової економіки, в Україні ще триває
і триватиме довго. Це пов’язано з тим, що в українській економіці
ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала посправ
жньому ринковою. Незважаючи на це, вже зараз можна стверджу
вати, що підвалини банківської системи ринкового типу в Україні
побудовані. Національний банк виконує майже всі функції, прита
манні центральному банку ринкової держави. Він застосовує такі
ринкові інструменти грошовокредитного регулювання, як обо
в’язкове резервування коштів комерційних банків, кредитну полі
тику і політику рефінансування комерційних банків, операції
з державними цінними паперами на відкритому ринку тощо.
Комерційні банки поступово оволодівають методами роботи діло
вих банків країн, де ринкові засади є домінуючими в системі еконо
мічних відносин. В останні роки вітчизняна економічна література
поповнилася монографічними виданнями, в яких узагальнено сві
товий досвід розвитку банківської системи та розглянуто особливо
сті її формування в Україні.
Події, що сталися в банківській системі України на початку
жовтня 2008 року почалися з «рейдерської атаки» на Промінве
стбанк, що спричинило масовий відтік вкладів фізичних осіб і від
повідно різке зменшення ресурсної бази банків. Так за 10 днів жов
тня 2008 року загальна сума зобов’язань банків зменшилася на
18 млрд грн.
За Конституцією України держава повинна відповідати перед
людиною за свою діяльність, утворюючи забезпечення прав сво
боди людини. Людина і її життя, здоровя, честь, гідність, безпе
ка, недоторканість визначається найважливішою соціальною цін
ністю.
В зв’язку з кризовою ситуацією в державі Національний банк
України був змушений вжити додаткових заходів, один з яких —
введення заборони на дострокове повернення строкових депози
тів, запроваджене постановою Правління Національного банку
України 11.10.2008 № 319, що уповільнило процеси відпливу кош
тів, але не зупинило їх.
На нашу думку банк чинить щодо збереження фінансів Украї
ни вірно, але й досі не може затвердити гідну антикризову про
граму.
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Як стати на бік людини то держава вчинила досить неправильно
та без турботи до всіх вкладників.
Зароблені гроші люди довірили банку — поклавши їх на депозити,
а повернути їх не можуть (незважаючи на теперішній тяжкий час).
Люди втратили довіру до банків.
Банк своїми діями піклується про державу, піднімаючи бюджет
України за громадські кошти, зовсім не враховуючи потреби людини.
А держава насамперед складається з людей, за яких ніхто не хви
люється!
Література
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АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
М. Л. Божко,
VІІ курс, група ЗПЗ71, юридичний факультет,
Інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»,
Е.Ф. Демський,
к. ю. н., доцент, наук. керівник

Чинне законодавство не містить чіткого визначення поняття
судочинства, однак з формулювання ст. 1 Закону України «Про
судоустрій України» можна зробити висновок, що судочинство —
це форма здійснення правосуддя. Згідно з юридичним словником
під правосуддям розуміють діяльність спеціальних державних орга
нів — судів, здійснювану шляхом розгляду й вирішення в судових
засіданнях справ з метою зміцнення законності та правопорядку
[1, с. 280]. Більш повним, на нашу думку, буде визначення право
суддя як регламентованої законодавством діяльності судів щодо
розгляду у встановленому процесуальному порядку в судових засі
даннях справ, що їм підсудні, законного, обґрунтованого, справед
ливого їх вирішення.
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Адміністративне судочинство — це форма позовного здійснення
правосуддя, яка полягає у всебічному, повному, об’єктивному роз
гляді та вирішенні адміністративними судами в стадійному поряд
ку, визначеному нормами Кодексу адміністративного судочинства
України, адміністративноправових спорів, що виникають між
фізичними та юридичними особами, з одного боку, та суб’єктом
владних повноважень (органом державної влади, органом місцево
го самоврядування, їх посадовими і службовими особами, іншим
суб’єктом владних повноважень при здійсненні ним владних упра
влінських функцій на основі законодавства, в тому числі на вико
нання делегованих повноважень) — з іншого, з метою захисту прав
та свобод фізичних осіб, прав і законних інтересів юридичних осіб,
здійснення контролю у сфері публічноправових відносин.
Специфіка адміністративного процесу полягає у певних трудно
щах виведення поняття «адміністративне судочинство». Завдяки
існуванню в радянські часи влади, що не визнавала навіть можливість
існування та функціонування інституту «людина проти держави»,
і нині має місце підміна деяких понять та їх змісту. Так, під адміні
стративними судами деякі вчені розуміють лише суди, що здійсню
ють діяльність з розгляду справ про накладення стягнень за вчинен
ня адміністративних правопорушень, тобто ототожнюються поняття
адміністративного судочинства та адміністративноделіктного судо
чинства. При здійсненні такого судочинства суд захищає саме держа
ву від неправомірних дій людини, а не навпаки. Такий суд у свідомо
сті людини асоціюється лише з каральною інституцією [2, с. 17, 28].
В юридичній літературі адміністративне судочинство ототожню
ють з адміністративною юстицією [3, с. 218]. Однак в юридичних
словниках та енциклопедіях адміністративна юстиція визначається
як система спеціальних органів із контролю за дотриманням закон
ності у сфері державного управління [4, с.17] як особливий порядок
вирішення адміністративноправових спорів судами та іншими
уповноваженими на те державними органами [5, с.47].
У наукових працях адміністративна юстиція розглядалася як су
довий контроль за функціонуванням адміністрації [6, с. 223–229].
У сучасних умовах І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда, Ю. С. Педько
адміністративну юстицію розглядають як форму судового розгляду
щодо захисту прав і свобод громадян [7, с. 230], а адміністративне
судочинство — як процесуальну складову адміністративної юстиції
[8, с. 11].
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Отже, із визначень у юридичних словниках та енциклопедіях,
а також у науковій літературі можна припустити, що поняття
адміністративної юстиції ширше, ніж поняття адміністративного
судочинства, що адміністративна юстиція — це розгляд і вирішен
ня публічноправових спорів не тільки адміністративними судами і
в порядку адміністративного судочинства, а й іншими спеціально
створеними державними органами.
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КРЕДИТИ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ
ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
І. С. Бородьонков,
VI курс, група ЗПЗ62, спеціальність «Правознавство»
Інститут права та суспільних відносин
Л. І. Приходько,
канд. е. н., доцент, наук. керівник

Категорія «кредит» як в теоретичному, так і практичному аспек
ті явище без сумніву цікаве. Слово «кредит» походить від латинсь
кого «сreditum», що означає «позика», «борг». Деякі лінгвісти
пов’язують його із «credos», тобто «вірю». Отже, категорія кредиту
так чи інакше розглядається економічною наукою, як відносини
про надання позики однією особою іншій, що засновані на довірі
та передбачають повернення наданої вартості у певний строк
з сплатою ціни за користування. Кредин має свої функції, форми та
види, а процес кредитування — свої принципи та етапи.
Кредит сприяє підвищенню ефективності економіки, забезпечує
перелив капіталу, стимулює грошовий обіг та є важливим інструмен
том державного регулювання економікою. Переоцінити важливість
кредиту для економіки будьякої сучасної держави неможливо, так
як кредит та процес кредитування — є невід’ємною частиною життя
держави та суспільства в цілому, а також важливою категорією рин
кової економіки. В сучасних умовах актуальність вивчення поняття
кредит та процесу кредитування значно зросла, це зв’язано з вкрай
складною ситуацією що склалася в економіці України. Також слід
зауважити, що всебічне вивчення кредиту, його сутності та процесу
кредитування дає можливість знайти шляхи їх реформування, що
в свою чергу має позитивно сказатися на економіці України в цілому.
В результаті проведеного дослідження, та на основі викладеного
матеріалу можна сформулювати пропозиції щодо реформування
кредитнобанківської системи, до яких варто віднести такі: 1) змен
шення відсотків по кредитуванню (зацікавить позичальників в от
риманні кредиту); 2) збільшення строків кредитування (оскільки
на теперішній час в нашій країні домінують короткострокові та
середньострокові кредити, що не дає можливість позичальнику
ефективно використовувати надані його кошти протягом відведе
ного йому умовами кредиту часу); 3) збільшити застосування
фіксованого способу сплати відсотків по кредиту (дає можливість
позичальнику, на відміну від плаваючої відсоткової ставки, чітко
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розуміти та розраховувати необхідну суму коштів для погашення
відсотку за користування кредитом); 4) збільшити кредитування
відповідно до кредитної лінії (кредитування відповідно до кредит
ної лінії дає можливість позичальнику отримувати, у межах завча
сно визначеного ліміту кредитування, необхідні ресурси без пого
дження кожного разу з банком умов кредитування); 5) збільшення
кількості кредитів під забезпечення (дає можливість кредитору
у разі неповернення кредиту або його несвоєчасного повернення
гарантувати свою фінансову стабільність, адже як показав досвід
останніх місяців, неповернення кредитів викликає негативну лан
цюгову реакцію щодо інших учасників кредитнобанківських від
носин, наприклад — несвоєчасна виплата відсотків по депозитним
вкладам та відмова у видачі нових кредитів).
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
Н. О. Бутенко
V курсу, група ЗПЗ 55, Інститут права та суспільних відносин,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
спеціальність «Правознавство»;
А. І. Берлач,
д. ю. н., професор, наук. керівник

Актуальність теми дослідження. Місцеві податки і збори мають
не тільки загальнодержавне значення, вони отримали європейське
визнання. В науковій літературі останніх років вони досить часто
розглядались в контексті тем більш загального плану, але недостат
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ньо висвітлювалися в юридичній та економічній літературі. Тим
часом у сфері місцевого оподаткування і його правового регулюван
ня накопичилось значне коло найбільш загальних проблем, лише
шляхом розв’язання яких можна досягти його розвитку в Україні.
Місцеві податки і збори в Україні в їх нинішньому вигляді просто не
виконують тієї функції, яка на них була покладена згідно із задумом
законодавця на момент прийняття основних нормативних актів, що
регулюють місцеві податки і збори, за якими вони повинні бути
спрямовані на зміцнення бюджетів місцевого самоврядування.
Кожний етап розвитку якоїсь системи, в тому числі системи міс
цевого оподаткування, висуває свої вимоги до неї. В цілому ж на
сьогодні чи не головними питаннями вдосконалення державного
управління місцевими податками і зборами в Україні, очевидно,
є: 1) розробка єдиного концептуального підходу до місцевого опо
даткування і його законодавче закріплення; 2) створення належної
законодавчої бази місцевого оподаткування; 3) вдосконалення
системи місцевих податків і зборів з метою її стабілізації, скасуван
ня малоефективних платежів, збільшення в кількісному і якісному
відношенні цих надходжень і їх питомої ваги в структурі доходів
місцевих бюджетів; 4) вдосконалення системи адміністрування
місцевих податків і зборів.
Пропонуються заходи щодо вдосконалення системи норматив
ноправових актів з місцевого оподаткування. Система законодав
чих актів про місцеве оподаткування в остаточному вигляді повин
на включати в себе, крім існуючих актів, також Основи місцевого
оподаткування (як розділ «Основних положень податкової політи
ки в Україні) та Закон України «Про фінансову основу місцевого
самоврядування».
У зв’язку з тим, що терміни «податки» і «збори» є видовими
поняттями (формами) одного родового поняття, яким цілком може
слугувати термін «місцеве оподаткування», пропонується замінити
їх у відповідних нормативних актах, які регулюють відносини
у сфері місцевого оподаткування, саме на термін «місцеве оподат
кування», вживаючи його у назвах цих актів або у їх структурних
підрозділах.
Пропонується до проекту Податкового кодексу України ввести
відповідні статті про належну правову форму нормативноправових
актів з питань місцевого оподаткування, встановлювати місцеві
податки і збори тільки рішеннями місцевих рад, а не в якійсь іншій
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формі. Органи місцевого самоврядування обов’язково повинні
мати право роз’яснення власних актів з місцевого оподаткування,
а також право роз’яснення актів загальнодержавного законодав
ства щодо їх застосування в даній адміністративнотериторіальній
одиниці, списання та розстрочення податкового боргу з місцевих
податків і зборів.
Таким чином, проблеми вдосконалення місцевих податків і збо
рів залишаються актуальними і сьогодні. Розв’язання їх можна
пов’язати із втіленням у життя Бюджетного та наступним прийнят
тям Податкового кодексів України, які передбачають значне рефор
мування бюджетних та податкових відносин системного характеру.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
О. В.Васильченко
VI курс, група ЗПЗ62, факультет правознавства
та міжнародних відносин
спеціальність «Правознавство»,
Л. І., Приходько
к. е. н., доцент, науковий керівник

У будьякій державі, незалежно від економічної системи та спо
собу організації суспільних відносин, банківська система відіграє
ключову роль. Недарма банківську систему порівнюють часто із
кровоносною системою економіки держави. Адже саме вона забез
печує економіку необхідним обсягом фінансових ресурсів, забезпе
чуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб’єктів господарювання,
кредитування економіки, а також реалізацію цілого ряду інших
функцій та завдань. Без розвинутої банківської системи неможливо
навіть уявити собі розвинуту економіку держави.
На розвиток банківської системи України впливають суперечливі
політичні, економічні й соціальні перетворення в країні, відсут
ність обгрунтованої та загальновизначеної довгострокової концеп
ції стратегії розвитку національної банківської системи, невідпо
відність діяльності банків міжнародним стандартам і, звичайно,
відсутність досвіду побудови національної банківської системи
в умовах ринкової економіки, монополізація банківської справи.
Крім того, серед економічних факторів, які впливають на розвиток
банківської системи, можна назвати: недостатній рівень капіталізації,
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повільні темпи приватизації; розпорошення банківського капіталу,
повільне формування страхових фондів вкладів населення, низьку
якість активів, відсутність достатніх обсягів резервів на покриття
банківських ризиків, обмеженість довгострокових кредитних
ресурсів, недовіра вкладників до банків, повільний розвиток малих
підприємств і податковий тягар.
Для нормальної діяльності банківської системи країни важливе
значення має існування ефективної законодавчої бази, яка регулю
вала би правовий статус банків і банківську діяльність у відповідних
сферах. До недоліків нормативного регулювання слід віднести
і нестабільність чинного банківського законодавства, відсутність
регулятивних норм для багатьох видів банківських операцій, чітких
бухгалтерських стандартів тощо. Подолання вищезазначених недо
ліків сприятиме розширенню та ускладненню банківського бізнесу,
стабілізації банківської системи країни. Практична роль банків
ської системи визначатиметься тим, як вона управляє в державі
системою платежів і розрахунків, враховуючи, що значна частина
комерційних угод здійснюється через депозити, інвестиції і кредит
ні операції. При цьому ефективність інвестування коштів значною
мірою залежить від здатності самої банківської системи спрямову
вати ці кошти саме тим позичальникам, які знайдуть способи їх
оптимального та ефективного використання.
Вплив світової фінансової кризи наглядно продемонстрував нез
датність вітчизняної банківської системи протистояти її викликам,
мобільно пристосовуватись до постійно змінюваних ринкових умов
і проявив потенційні ризики її дестабілізації. У зв’язку з цим, питан
ня дослідження причин і наслідків глобальних фінансових криз на
банківський сектор України є на сьогодні надзвичайно актуальним.
Вагомою причиною кризового стану вітчизняних банків є над
мірна їх активність на ринку споживчого та іпотечного кредитуван
ня, оскільки криза економіки погіршує соціальне становище насе
лення, пов’язане зі зростанням безробіття, заборгованістю з виплат
заробітних плат і їх знеціненням через інфляцію, що постійно
збільшує кількість неякісних і проблемних щодо погашення бан
ківських кредитів.
Україні та її банківській системі негайно потрібно використати
повний арсенал запобіжних заходів, спроможних замортизувати
негативний вплив світової фінансової кризи і значною мірою ско
ристатися потенціалом внутрішніх резервів для подолання вну
трішніх негараздів.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Я. О. Горячек,
група ПЗ61, кафедра господарського права юридичного факультету
інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

1. Існування саме юридичної відповідальності забезпечує більш
менш нормальний стан суспільного життя та не допускає анархії.
Юридична відповідальність — це вид соціальної відповідальності.
Вона характеризується такими ознаками: а) зовнішнім характером;
б) застосуванням лише за здійснені правопорушення; в) зв’язком
з державним примусом у формах каральних і правовідновлюючих
заходів; г) визначеністю у нормах права. Основною рисою юридич
ної відповідальності є її тісний зв’язок з правом і державним при
мусом. Тому її можна розглядати як правовідносини, в яких держава
має право застосувати певні заходи примусу до суб’єктів, які скоїли
правопорушення і зобов’язані зазнавати втрат чи обмежень, перед
бачених санкціями норм права.
2. Юридична відповідальність у сфері господарювання забезпе
чена значним масивом господарськоправових нормативних актів.
Однак наявність широкої нормативної бази сама по собі не свід
чить про те, що в Україні дійсно створений та функціонує ефектив
ний правовий механізм, який забезпечує реалізацію відповідально
сті суб’єктів господарювання з недопущенням порушення їхніх
прав і законних інтересів, а також інтересів суспільства та держави.
У численних законодавчих актах, які встановлюють відповідаль
ність суб’єктів господарювання за порушення законодавства
в багатьох сферах, не дається прямої вказівки на її вид чи характер
правопорушень, а йдеться про «фінансові санкції», «штрафи»,
«заходи впливу», «заходи впливу та санкції» тощо. Необхідно термі
ново виправити невизначеність деяких базових категорій та існу
вання прогалин, суперечностей та неузгодженостей між нормами
різних законодавчих актів, що встановлюють юридичну відпові
дальність.
3. Специфікою юридичної відповідальності у сфері господарсь
кої діяльності є різноплановий характер правопорушень. Одна
з проблем полягає в особливості статусу суб’єктів господарювання —
юридичної особи. У будьякому разі одні й ті самі дії певної посадо
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вої особи можуть мати негативні наслідки як для неї самої, так і для
суб’єкта господарювання. Також цікаву ситуацію потрапили гро
мадянипідприємці (суб’єкти підприємницької діяльності без утво
рення юридичної особи). Підприємці не є посадовими особами
підприємств, а отже, на них не можуть бути накладені ті адміністра
тивні штрафи, в яких прямо визначено, що вони накладаються на
посадових осіб підприємств та організацій. Аналогічна ситуація
з фінансовими санкціями у вигляді штрафів — якщо у відповідно
му нормативному документі прямо вказано, що санкції наклада
ються на юридичних осіб або на підприємства чи організації, то,
відповідно, ці санкції не можуть бути накладені на громадянпід
приємців. Виникає необхідність на законодавчому рівні вирішити
питання: який суб’єкт несе яку відповідальність?
Тому я вважаю, що одним з актуальних напрямів господарсько
правових досліджень повинно бути висвітлення та аналіз юридич
ної відповідальності, з метою вирішення основних проблемних
питань в даній сфері, зокрема:
1) відсутність чіткого визначення правопорушення у норматив
ноправових актах і різні підходи до його тлумачення у правовій
теорії та прописаного механізму застосування на практиці норм,
що регулюють відносини у сфері відповідальності;
2) аналіз правової літератури свідчить про відсутність єдиного
визначення підстав юридичної відповідальності та звільнення від
юридичної відповідальності;
3) невизначеність деяких базових категорій та існування прога
лин, суперечностей та неузгодженостей між нормами різних зако
нодавчих актів, що встановлюють юридичну відповідальність;
4) у вітчизняному господарському праві відсутня чітка позиція
щодо оперативногосподарських санкцій, їх детальний аналіз
майже не проводився;
5) в сфері кримінальноправової відповідальності суб’єктів гос
подарювання існують недієві статті;
6) проблемні аспекти адміністративноправової відповідально
сті суб’єктів підприємницької діяльності без утворення юридичної
особи.

– 26 –

господарської діяльності

Секція VІІI

ВИБОРИ В УКРАЇНІ
Г. О Грицанчук,
I курс, група ПЗ13, інститут права та суспільних відносин
спеціальність «Правознавство»;
Л. В. Сенченко,
асистент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права, наук. керівник

Починаючи з 1991 року Україна стала суб’єктом у міжнародних
відносинах, здобувши незалежність. На сьогодні важливого зна
чення набуває процес реалізації народного волевиявлення, яке
здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосе
редньої демократії. Враховуючі політичну ситуацію в Україні, на
нашу думку, доцільно охарактеризувати конституційні засади та
законодавчу регламентацію виборів в Україні.
Стаття 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права 1966 р. проголошує, що кожний громадянин повинен мати
без будьякої дискримінації та без необґрунтованих обмежень
право і можливість голосувати та бути обраним на періодичних
виборах, які проводяться на основі загального, рівного виборчого
права шляхом таємного голосування і забезпечують свободу воле
виявлення виборців [1].
Відповідно до статті 5 Конституції України виділяється дві
форми народовладдя — безпосередня (пряма) і представницька
демократія [2]. При цьому пріоритетною визначається безпосеред
ня демократія, яку можна охарактеризувати як пряме волевиявлен
ня народу України, територіальної громади чи іншої визначеної
законом спільноти громадян України, що здійснюється встановле
ними Конституцією та законами України способами, тобто шляхом
таємного голосування або вираження волі через політичні партії,
інші елементи механізму безпосередньої демократії [3].
Виборчий процес відбувається в певній, чітко визначеній вибор
чим законодавством, послідовності і складається з кількох етапів
(стадій).
Закон України «Про вибори народних депутатів України» перед
бачає такі стадії виборчого процесу:
1) складання та уточнення списків виборців;
2) утворення виборчих округів;
3) утворення виборчих дільниць;
4) утворення виборчих комісій;
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5) висування та реєстрація кандидатів;
6) проведення передвиборної агітації;
7) голосування;
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голо
сування;
9) встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення;
10) припинення діяльності виборчих комісій [4].
При цьому, виборчий процес завершується через п’ятнадцять
днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою
комісією результатів виборів депутатів [5, 202].
Узагальнюючи вищесказане, можна дійти висновку, що способи
формування органів державної влади та органів місцевого самовря
дування здійснюються шляхом проведення виборів, що є підставою
безпосередньої участі народу України у реалізації належних йому
виборчих прав, які закріплюються в Конституції України. Вибори
в Україні ґрунтуються на засадах загального, рівного і прямого
виборчого права та здійснюються шляхом таємного голосування.
Громадянам України гарантується вільна реалізація їхнього воле
виявлення. Вибори є вихідним принципом організації державного
механізму та системи місцевого самоврядування, але лише за умови
проведення їх з дотриманням вимог Конституції України, міжна
родних стандартів та чинного законодавства, вони стануть необхід
ним засобом у наданні владі легітимного характеру.
Література
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«Україна», 2007. – 481 с.

– 28 –

господарської діяльності

Секція VІІI

ОРГАНІЗАЙНОBПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАНИ
Н. В. Гурин,
VI курс, група ЗПЗ62, інститут права та суспільних відносин
спеціальність «Правознавство»;
Л. І. Приходько,
канд. е. н, доцент, наук. керівник

З переходом України до ринкових умов господарювання вини
кла потреба у кардинальних змінах її банківської системи, створен
ня нового та вдосконалення чинного банківського законодавства.
Ефективність банківської системи України залежить від правово
го статусу суб’єктів кредитної системи та детального регламентуван
ня різних аспектів банківської діяльності. Створення повноцінного
банківського законодавства — це запорука належного управління
економікою держави, побудови механізму сучасної кредитної систе
ми України і формування правової держави. Настала необхідність
розроблення та реалізація принципово нових підходів до управління
грошовими оборотами країни. Банківська система стала однією
з перших сфер економіки, що впливає на саму економіку.
Актуальність вивчення банківського законодавства полягає у роз
робленості та нагальному дослідженні чинних нормативоправових
актів, яка викликана бурхливим розвитком світової економічної
кризи. Саме тому вивчення проблем банківської діяльності в ситуа
ції, яка склалася сьогодні є актуальним, необхідним та своєчасним.
Проблемам банківської діяльності присвясували наукові досліджен
ня такі провідні фахівці як А. І. Берлач, Ю. В. Ващенко, О. О. Качан,
О. А. Костюченко, О. П. Орлюк, В. С. Стельмах. Вони досліджували
нормативноправові акти банківської діяльності в Україні.
Чинне банківське законодавство в цілому знаходиться на про
гресивному напрямі і підпорядковується меті регулювання ринко
вої системи економіки. Однак найважливішою його проблемою
залишається завдання розширення розвитку правового фундамен
ту управління банківською системою і банківською діяльністю та
відповідності сучасного національного банківського законодавства
міжнародним банківським стандартам.
Важливим значенням для розвитку банківського законодавства
є концепція розвитку банківської системи України, яка повинна
містити основні напрями та шляхи вдосконалення банківського
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законодавства. Особливо важливим як у теоретичному так і прак
тичному аспекті є питання його кодифікації.
Для вдосконалення роботи банківської діяльності необхідно не
лише прийняття законів, також необхідне нормативне регулюван
ня окремих сфер банківської діяльності та їх відносин із клієнтами,
формування спеціального механізму реалізації тих чи інших поло
жень у банківській сфері.
Вдосконалення банківського законодавства сприятиме функ
ціонуванню ринкової економіки, прискоренню формування ефек
тивної банківської системи України.
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АДМІНІСТРАТИВНОBПРАВОВІ ЗАСАДИ
РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
С. А. Долгий,
VІ курс, група ПЗ 61, інститут права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»
спеціальність «Правознавство»;
Е. Ф Демський,
к. ю. н., доцент, професор кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права, наук. керівник

Відповідно до статті 23 Закону України «Про благодійництво та
благодійні організації» держава в особі її органів влади гарантує
і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та
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інтересів фізичних і юридичних осіб — учасників благодійництва та
благодійної діяльності.
В Україні державою проводяться заходи по заохоченню благо
дійної діяльності.
Вважаємо за необхідне згадати, що 12 лютого 2000 року було
прийнято Розпорядження Президента України «Про сприяння бла
годійній діяльності в Україні». Ним передбачено створення умов,
які сприяли б благодійництву та відродженню традицій меценат
ства в духовному житті народу. Згідно даного Розпорядження Рада
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Сева
стопольська міські державні адміністрації зобов’язані: сприяти бла
годійній діяльності підприємств, установ, організацій та фізичних
осіб; подавати в пропозиції щодо нагородження державними наго
родами, відзнаками Президента України благодійників — фізичних
і юридичних осіб — за найбільш вагомий внесок у сприяння благо
дійній діяльності.
Кабінету Міністрів України було доручено розглянути можли
вість додаткового стимулювання благодійництва через механізм
оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб. Але цього
механізму досі не розроблено. Закон України «Про меценатство»
який передбачає зменшення податкової ставки на суму відрахувань
на меценатство, що здійснює підприємець досі не прийнято.
З метою дальшого розвитку благодійної діяльності, зокрема
щодо сприяння соціальному захисту дітейінвалідів, дітейсиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримці багатодіт
них сімей, інших категорій соціально незахищених верств населен
ня Президент України видав Указ від 19 грудня 2007 року
№1238/2007 «Про затвердження Положення про Національну раду
з питань благодійництва «Зігрій любов’ю дитину».Національна
рада з питань благодійництва «Зігрій любов’ю дитину» (далі —
Національна рада) є консультативнодорадчим органом при Пре
зидентові України.
Основним завданням Національної ради є сприяння дальшому
розвитку благодійної діяльності щодо соціального захисту дітейін
валідів, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
підтримці багатодітних сімей, інших категорій соціальне незахище
них верств населення.
Реєстрацію всеукраїнських та міжнародних благодійних органі
зацій, здійснює Департамент легалізації та регулювання діяльності
бюро кредитних історій Міністерства юстиції України. Також
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Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює:
правову експертизу статутних документів всеукраїнських та міжна
родних благодійних організацій; проводить правову експертизу
документів, поданих для реєстрації символіки благодійних організа
цій з всеукраїнським, міжнародним та місцевим статусом; здійснює
контроль за додержанням положень благодійними організаціямит
з всеукраїнським, міжнародним та місцевим статусом; статуту та
інших статутних документів відповідно до чинного законодавства;
веде Реєстр благодійних організацій, філіалів, відділень, представ
ництв та інших структурних осередків громадських (неурядових)
організацій зарубіжних держав в Україні; веде Реєстр символіки бла
годійних організацій з всеукраїнським, міжнародним та місцевим
статусом; бере участь у розробці та проведенні правової експертизи
проектів нормативноправових актів, які стосуються питань легалі
зації об’єднання громадян, реєстрації благодійних організацій.
Слід зазначити, що сьогодні питання адміністративного регулю
вання здіснення благодійної діяльності детально врегульовано на
законодавчому та підзаконному рівні.

ВИПАДОК У ЦИВІЛЬНОBПРАВОВИХ
ВІДНОСИНАХ
Г. А. Дубінська,
6 курс, група ПЗ61, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»;
В. М. Абрамова, к. ю. н., доцент, професор кафедри цивільного
та трудового права, наук. керівник

Випадок з точки зору практичного застосування являє собою під
ставу для звільнення від відповідальності сторони за неналежне
виконання. В Цивільному кодексі поняття випадку вживається
в широкому і вузькому розумінні. Так, в ст. 323, 742, 743 ЦК під
випадковим знищенням або пошкодженням (псуванням) майна
розуміється настання таких наслідків через випадок або непереборну
силу. У ст. 617 ЦК поняття випадку вживається у вузькому розумінні,
не включає в себе дії непереборної сили. На підставі аналізу чинного
законодавства Шицький І.Б. зазначає, що до категорії випадку нале
жить, зокрема, порушення зобов’язання, що спричинене зловмис
ними діями злочинців, якщо боржник при цьому виявив належну
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дбайливість про виконання зобов’язання або іншу міру дбайливості,
встановлену законом або договором [3, 213]. В силу спеціального
правила ч. 2 ст. 40 Закону «Про телекомунікації» оператори, провай
дери телекомунікацій не несуть майнової відповідальності перед
споживачами телекомунікаційних послуг, якщо порушення зобов’я
зання сталося внаслідок викрадення чи пошкодження зловмисника
ми лінійних та станційних споруд [1]. У літературі зазначається, що
несподіване погіршення стану здоров’я фізичної особи, що здійснює
дії на виконання зобов’язання (власного чи в силу правовідносин
з боржником), також має кваліфікуватись як випадок (простий), що
звільняє боржника від відповідальності [2, 104; 3, 213].
Законодавець звертає увагу на те, що до категорії випадку не
належать, а отже, не виключають вини боржника, недодержання
своїх обов’язків контрагентами боржника, відсутність на ринку
товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у борж
ника необхідних коштів (ст. 617 ЦК). Ч. 2 ст. 218 ГК встановлює
аналогічне правило.
Однак актуальним залишається питання чи завжди боржник
несе відповідальність в разі невиконання чи неналежного виконан
ня зобов’язання, якщо воно сталося внаслідок невиконання
зобов’язань контрагентами боржника. З цього приводу цікавою
уявляється думка, що існує в літературі [3, 213]. Контрагенти борж
ника можуть порушити зобов’язання перед боржником за наявно
сті їх вини. Тоді боржник дійсно не може бути звільнений від відпо
відальності перед кредитором. Але ж контрагенти боржника
можуть порушити зобов’язання перед боржником за відсутності їх
вини. В такому випадку і боржник повинен бути звільнений від від
повідальності перед кредитором, якщо були відсутні альтернативні
джерела отримання товарів чи послуг, тобто, якщо відсутня його
вина. Так, якщо внаслідок стихійного лиха загинув урожай вино
граду певного сорту, постачальник винограду звільняється від від
повідальності перед виноробним заводом за непостачання вино
граду, оскільки відсутня його вина (невиконання зобов’язання
стало наслідком стихійного лиха, тобто, непереборної сили). Вино
робний завод також має бути звільнений від відповідальності за
непостачання вина, якщо не було можливості здійснити закупку
винограду у інших виробників, і так далі в цьому ланцюжка дого
вірних зобов’язань. Підставою звільнення від відповідальності в та
кому випадку є відсутність вини, невиконання зобов’язання внас
лідок дії непереборної сили. Проте, наявність причинного зв’язку
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в кожному кільці ланцюжку порушень зобов’язань при цьому запе
речується пануючими в юридичній науці і практиці правозастос
ування уявленнями про причинний зв’язок.
Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що правильна
регламентація випадку допоможе уникнути конфліктів у цивільних
правовідносинах.
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Правове регулювання ліцензування господарської діяльності
здійснюється Законом України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності», прийнятим 01.06.2000 (ВВР, 2000, №36,
ст. 299). Ліцензування банківської діяльності, зовнішньоекономіч
ної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування
у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцен
зування у сфері інтелектуальної власності здійснюється згідно
з законами, що регулюють відносини у цих сферах.
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Верховна Рада України визначає основні напрями державної по
літики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації. Реалі
зацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет
Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабіне
том Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи
рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господар
ської діяльності.
Постановою Кабінету Міністрів України . від 8 листопада 2000 р.
№ 1658 затверджений Порядок формування, ведення і користуван
ня відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного
ліцензійного реєстру
Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид
господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через
уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного
органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу
ліцензії.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000
року № 1719 запроваджений єдиний зразок ліцензії для певних
видів господарської діяльності.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів
з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що
додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відно
сини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений
інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.
Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в
письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії заз
начаються підстави такої відмови.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недосто
вірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії,
суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову
заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської
діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за подан
ням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але
не може бути меншим ніж три роки.
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Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом
ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здій
снюється на всій території України.
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом
ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спе
ціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на
території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарах
ування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабі
нетом Міністрів України.
Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про
видачу ліцензії.

ВИБОРЧЕ ПРАВО УКРАЇНИ
О. А. Желтікова,
І курс, група ПЗ12, інститут права та суспільних відносин
спеціальність «Правознавство»,
Л. В.Сенченко,
асистент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права, наук. керівник

Актуальність теми полягає в тому, що за допомогою виборів
формується значна частина органів державної влади і місцевого
самоврядування. Іншими словами можна сказати, що саме завдяки
здійсненню актів виборів як форми безпосереднього народовладдя
дістають можливість функціонувати на законних підставах органи
представницької демократії.
Стаття 5 Конституції України визначає дві форми народовладдя —
безпосередня і представницька демократія. Безпосередня демокра
тія пов’язана з прямим волевиявленням народу України, територі
альної громади, яке здійснюється у визначених Конституцією та
законами України формах. Вибори — це один з найважливіших
інститутів конституційного права, який широко використовувся
ще у Стародавній Греції та Римі. У широкому розумінні поняття
«вибори» використовується для позначення техніки голосування,
направленої на визначення особового складу відповідних держав
них органів або заміщення певних посад. У вузькому розумінні —
це голосування громадян, які проживають на певних територіях. Як
підкреслює Г.Майлер, вибори — це єдиний акт, в якому політична
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воля народу безпосередньо втілюється у владні політичні структу
ри, найважливіший і єдиний акт, за яким народ може визначати, до
того ж обов’язковій з позиції права формі, державну волю [1, 213].
Участь у виборах — це політичне право закріплене Конституцією
України 1996 р. У сучасних умовах вибори є обов’язковим атрибу
том життя суспільства, вони характеризують ступінь демократизму
державного режиму і являють собою основну форму волевиявлен
ня народу [2, 277].
Виборче право — це система правових норм, які регулюють про
цес формування представницьких органів і обрання службових
осіб. Розрізняють активне виборче право (право обирати) і пасивне
виборче право (право бути обраним). Особа, яка має право голосу,
називається виборцем, а всі виборці держави іменуються виборчим
корпусом. Вибори і виборчі системи поділяються на кілька видів
залежно від суб’єктів, часу і порядку їх проведення та інших обста
вин. Воронянський О.В. виділяє чотири види виборчих систем:
1) мажоритарна — система більшості. 2) пропорційна — система
пропорційного представництва. 3) змішана — пропорційномажо
ритарна. 4) преференційна [3, 153].
Конституція України закріплює принципи виборчого права
України: 1) загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування; 2) вільного і рівноправного висунення кан
дидатів в депутати; 3) гласності і відвертості; 4) рівних можливостей
для всіх кандидатів в проведенні виборчої кампанії; 5) неупередже
ності до депутатів з боку державних органів, установ і організацій,
органів місцевого самоврядування; 6) свободи агітації.
Отже, можна зробити висновок, що вся система представниць
ких органів влади в Україні базується на основі виборності. Вибори
є формою безпосереднього здійснення влади самим народом при
формуванні представницьких органів державної влади і засобом
відбору уповноважених представників народу для участі в здійсне
ні державної влади. Як інститут демократії виборча система є вира
женням повновладдя народу в Україні.
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Актуальність теми полягає в тому, що за допомогою основних
прав, свободи та обов’язків людини, тобто певних можливостей,
які необхідні для існування та розвитку людини в конкретних істо
ричних умовах, об’єктивно визначається досягнутий рівень розвит
ку людства.
Отож, системоутворюючим элементом правового статусу люди
ни і громадянина є права, свободи і обов’язки, в яких фіксуються
стандарти поведінки, що вважаються обов’язковими корисними та
доцільними для нормальної життєдіяльності суспільства, розкрива
ються основні принципи взаємовідносин держави і особи.
Права людини — це її соціальна спроможність вільно діяти,
самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволен
ня різнобічних матеріальних та духовних потреб людини шляхом
користування певними соціальними благами в межах, визначених
законодавчими актами [1, 137].
Свобода людини і громадянина як конституційно правова кате
горія — це спроможність людини діяти відповідно до своїх інтересів
і мети. Фрицький О. Ф. вважає, що свобода людини і громадянина
є можливістю власного, незалежного вибору того чи іншого рішен
ня.2, 162. Громадянські свободи тлумачаться як встановлена і гаран
тована законом сфера автономії громадянина стосовно держави,
державної влади та інших громадян. Це свобода певних дій, воле
виявлень, передусім свобода вираження думок, вимог і міркувань
політичного порядку або право громадянина на невтручання орга
нів держави та інших громадян у сферу його особистих переконань.
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Економічні, екологічні, соціальні, культурні права і свободи скла
дають особливу групу прав і свобод людини і громадянина, вони
пов’язані з концепцією соціальної держави та стосуються таких сфер
життєдіяльності, як власність, трудові відносини, відпочинок,
матеріальні та духовні потреби людини тощо. Економічні права
забезпечують людині можливість вільно розпоряджатися основними
факторами виробничої діяльності, яка складає основу існування та
розвитку суспільства. Соціальні права забезпечують людині гідний
рівень життя й соціальну захищеність, а культурні права сприяють
духовному розвитку людини, забезпечують її участь в економічному,
соціальному культурному процесі суспільства [1, 143].
На думку Тація В. Я., найголовніше призначення прав і свобод
людини — розкриття змісту правового статусу. Крім того, вони
виступають як принцип конституційного устрою і визначають
спрямованість діяльності держави.
Невід’ємним елементом правового статусу людини є конститу
ційні обов’язки. Обов’язки — це встановлені і закріплені на кон
ституційному рівні вид і міра суспільно необхідної поведінки людини
і громадянина.
Самостійним і основним елементом конституційноправового
статусу людини є гарантії забезпечення конституційноправового
статусу. Серед гарантій можна виділити судовий захист прав і сво
бод людини, правову допомогу кожній людині при здійсненні пра
восуддя тощо [3, 126].
Отже, правовий статус особистості визначається всім обсягом
прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, які закріплюються
різними галузями національного права України. Водночас, основи
правового статусу особи визначають лише права, свободи і обов’яз
ки людини і громадянина, які отримали конституційне закріплен
ня і, з огляду на це, називаються основними правами, свободами
і обов’язками людини і громадянина.
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Актуальність теми обумовлена тим, що сучасна світова криза
стала викликом для економіки України. Хоча вона розгорталася
доволі повільно, послідовно охоплюючи різні країни, в Україні її
настання виявилося несподіваним, отже господарюючі суб`єкти
опинилися в непередбаченій ситуації.
У загальному вигляді під банківською системою розуміється
сукупність різних видів банків та банківських інститутів, за допо
могою яких здійснюється мобілізація коштів і надаються клієнтурі
різноманітні послуги з прийому вкладів і надання кредитів. Специ
фіка банківської системи проявляється в її функціях, а саме:
а) створення грошей і регулювання грошової маси; б) трансфор
маційна функція;
в) стабілізаційна функція.
Банківська діяльність отримує своє правове відображення в бан
ківському законодавстві — в системі нормативних актів, що вида
ються відповідними органами держави. Правові норми, що регулю
ють банківські відносини, містяться насамперед як у загальних, так
і у спеціальних, присвячених регулюванню тільки банківських
відносин, нормативних актах. До них відносяться Конституція
України, закони України, постанови Верховної Ради України, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України,
постанови, положення й інструкції НБУ та Міністерства фінансів
України, статути банків тощо.
В системі центральних органів виконавчої влади України осо
бливе місце займає Національний банк України. Національний
банк України, виступаючи державним банком країни, разом із сво
їми філіями являє собою перший рівень банківської системи Укра
їни і є свого роду «банком банків», який виконує базові функції
кредитної і резервної системи та обслуговує виконання Державно
го бюджету країни.
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Важливою ланкою кредитної системи України є комерційні
банки, що належать до другого рівня банківської системи. Комерцій
ні банки є багатофункціональними установами, що здійснюють
основний спектр кредитних і фінансових операцій, пов’язаних
з обслуговувавням господарської діяльності своїх клієнтів. Традицій
но банк можна визначити як підприємство, що здійснює специфічні
послуги, а саме три основних функції: а) залучення чужих грошей;
б) надання кредиту; в) сприяння платіжному обігу.
Внаслідок економічної й політичної нестабільності банки не
здатні адекватно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього
середовищ, внаслідок чого потрапляють у кризові ситуації. Для
зменшення гостроти фінансової кризи та нівелювання її руйнівно
го впливу на економіку України першочергове значення має прове
дення зваженої макроекономічної політики та дійових структурних
реформ у банківському секторі. Оскільки ключову роль у поширенні
кризових явищ на фінансовому ринку України відіграла слабкість
банківської системи, то й заходи антикризового управління повин
ні в першу чергу спрямовуватися на підвищення ефективності регу
лювання банківської діяльності: фінансове оздоровлення і рекапі
талізацію життєздатних банків, ліквідацію неплатоспроможних
банків, удосконалення системи пруденційного регулювання.
Отже, залишається організаційно оформити відповідні рішення
і створити в структурі зазначених органів державної влади підрозді
ли з моніторингу та забезпечення фінансової стабільності.
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ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОBЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Н. О. Зезека,
здобувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Університету «Україна»
А. І. Берлач,
к. ю. н., професор, науковий керівник

Вочевідь, що ефективність діяльності Державної служби зайня
тості України (далі — ДСЗУ) в умовах стрімких змін у сфері зайня
тості — запорука забезпечення соціального захисту населення.
За даними ДСЗУ у січні поточного року чисельність людей, які
звернулися до центрів зайнятості, зменшилась, порівняно з груд
нем 2008 року, на 129,3 тис. осіб і становила 157,5 тис. осіб. Крім
того, уповільнились темпи зменшення кількості вакансій. Якщо
наприкінці 2008 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями
в службу зайнятості, в середньому за добу скорочувалась на 2 тися
чі, то наприкінці січня 2009 року — лише на 500 одиниць. У люто
му кількість актуальних вакансій у базі даних державної служби
зайнятості майже не змінилась [1].
Більш за все внаслідок фінансової кризи постраждали підприєм
ства і організації банківської та фінансової сфери, операцій з неру
хомістю, гірнично–металургійного комплексу, хімічної, машино
будівної та переробної промисловості. Спостерігається скорочення
обсягів закупівель продовольчих та споживчих товарів на 15–30 %,
що свідчить про поширення кризи і на сферу торгівлі [2].
Роботодавці намагаються утримати кадри шляхом запровадження
скорочених режимів праці та відпусток без збереження заробітної
плати, у такий спосіб утримуються понад 600 тисяч працівників.
Зокрема, в жовтні на підприємствах промисловості — 11,4% прац
юючих, у будівництві — 10,9%, транспорті та зв’язку — 11,2% [3].
У зв’язку з цим, доцільно визначити три основні складові підви
щення функціональної ефективності ДСЗУ в кризових умовах:
інституціональну, організаційну на повному ринку праці та органі
заційну щодо обслуговування клієнтів у центрах зайнятості.
Що стосується інституціональної складової, то з метою запобі
гання масового безробіття Законом України «Про внесення змін до
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деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансо
вої кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799 [4]
з 13 січня 2009 р. запроваджено низку заходів щодо збереження тру
дового потенціалу на виробництві, а саме:
— введення в дію норми законодавства про зайнятість щодо
часткового безробіття компенсацію витрат роботодавців на заро
бітну плату працівників, тимчасово переведених на іншу роботу;
— компенсацію витрат роботодавців на проведення професійної
перепідготовки працівників за умови збереження їх на виробництві.
Однак подальшого удосконалення потребують норми чинного
законодавства в сфері зайнятості, які сприятимуть розширенню
обсягів працевлаштування соціально вразливих верств населення
з наданням дотацій роботодавцям, здобуття молоддю робітничих
професій, запровадженню гнучких режимів зайнятості на пільгових
умовах та тимчасової зайнятості на громадських роботах.
Певною мірою, регулюючим фактором виступає зміна критеріїв
підходящої роботи, визначення якої міститься у ст. 7 Закону Украї
ни «Про зайнятість» від 1 березня 1991 р. № 803 [5], у першу чергу
щодо осіб без професії, або тривалої перерви у роботі — для них
підходящою вважатиметься робота на громадських роботах та
профнавчання, за дві відмови від якої, особі не надаватиметься ста
тус безробітного, або особа зніматиметься з обліку.
Наступним, організаційним заходом, може стати підвищення
ефективності такої функції ДСЗУ, як забезпечення оперативного
реагування на можливе вивільнення, шляхом проведення роз’яс
нювальни семінарів з роботодавцями, виїзних консультацій на під
приємства, участі у нарадах місцевих органів влади, підбір роботи
до моменту вивільнення, збільшення обсягів охоплення суб’єктів
господарювання послугами служби, щодо збору інформації про
вакансії.
Крім того, підвищенню ефективності діяльності ДСЗУ сприяти
ме перерозподіл функцій відповідно до змін у структурі послуг, що
потребують клієнта служби, відповідний перегляд та удосконален
ня посадових інструкцій працівників центру та оперативне навчан
ня персоналу центрів зайнятості.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Б. М. Калініченко,
6 курс, група ЗПЗ62, факультет правознавства, Деснянська філія
спеціальність «Правознавство»
А. І. Берлач,
д. ю. наук, професор, наук. керівник

В наш час, коли в Україні відбуваються кардинальні перетво
рення в соціальноекономічній та політичній сферах, і значна увага
приділяється створенню ефективної системи оподаткування, акту
альність вибраної теми є очевидною, над цим питанням продовжу
ють працювати ряд досвідчених вчених у сфері податкового права,
а саме: А. І. Берлач, В. М. Федосов, В. М. Опарін, Н. П. Кучерявен
ко, Ф. О. Ярошенко, О. Д. Данілов, М. М. Скворцов та інші.
Науковий підхід до створення податкової системи передбачає,
поперше, системність, подруге, встановлення визначальної бази
цієї системи і, потретє, формування правової основи і вихідних
принципів.
Проблема побудови ефективної системи оподаткування та своє
часного і повного справляння податків — одна з найбільш актуаль
них у процесі становлення в Україні ринкових відносин і закладення
підвалин для економічного зростання та інтегрування української
економіки у світовий ринок.
З переходом вітчизняної економіки на ринкові рейки з’явилась
гостра необхідність у чіткій та докладній юридичній регламентації
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фінансових і, особливо, податкових відносин. А також правового
регулювання податкової системи України в цілому.
Податкове регулювання в Україні здійснюється насамперед на
основі права (компетенції) державного органа влади встановлюва
ти податки і стягувати їх. Наявність правового регулювання просто
необхідна для забезпечення і гарантування в нормативному поряд
ку волі в суспільстві. Конституцією України закріплено положення
про те, що система оподаткування встановлюється лише законами
України. Це потребує приведення усього податкового законодав
ства у відповідність із Конституцією України і водночас створює
підгрунтя для удосконалення системи оподаткування. Відсутність
усталених інститутів податкової системи України призводить до
нестабільності податкового законодавства.
Вплив на податкову систему України (регулювання) ззовні від
бувається через податкове законодавство, яке розробляється вико
навчою владою і приймається Верховною Радою України. Ком
плекс податкового законодавства України має відбивати державну
податкову політику. Причому податкову політику слід розуміти як
діяльність держави у сфері встановлення правового регламентуван
ня й організації справляння податків і податкових платежів у цен
тралізовані фонди грошових ресурсів держави.
Тому аналіз правового регулювання податкової системи, осо
бливо зараз, в умовах системної кризи набуває великого значення.
Провівши дослідження, зроблено такі висновки:
1. Нині в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобі
лізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розпо
діл і перерозподіл на цілі економічного й соціального розвитку.
2. Правовою основою податкової системи нашої держави є Кон
ституція України, Закони України «Про державну податкову служ
бу в Україні» та «Про систему оподаткування», ухвалені відповідно
04.12.90 р. і 25.06.91 р.
3. В Україні розроблено законодавчу основу, яка регла
ментує справляння податків, і створено адміністративні органи, які
контролюють виконання законодавства суб’єктами господарю
вання.
4. Реформування податкової політики нашої держави повинно
йти через структурну перебудову економіки і фінансів. Тільки на
основі цього можна досягти стабілізації і збалансованості як торго
воплатіжного балансу, так і бюджету держави.
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БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС
У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ КРЕДИТУВАННЯ
С. В. Кісс
викладач кафедри «Правознавства»,
Полтавське представництво
«Полтавський інститут економіки і права»

Вивчення напрямків підвищення ефективності кредитування
організацій є актуальним завданням. Воно сприяє подоланню про
тиріч між позитивними якостями кредиту й недоліками його вико
ристання в сучасній господарській практиці.
Усі ми приблизно знаємо, які основні операції роблять комер
ційні банки. Але недолік інформації про їхню сутність дає нам ілю
зорне представлення про вироблення банками грошей «з нічого».
Насправді це дуже складний процес, що починається з акумуляції
коштів і який закінчується своєчасним їхнім поверненням.
Ціль діяльності будьякого банку — максимальна вигода при міні
мальному ризику. Як правило, ці величини назад пропорційні. Спо
куса одержати велику вигоду чреватий наслідками порушення лік
відності комерційного банку. Щоб збалансувати ці операції, банки
змушені проводити безліч розрахунків на основі зібраної інформації.
Кредитування підприємств і населення відноситься до тради
ційних видів банківських послуг. Невипадково банк називають кре
дитним підприємством.
Методи кредитування є складовою частиною механізму кре
дитування. Зараз використовується підхід, заснований на креди
тоспроможності позичальника. Такий підхід означає переміщення
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акценту в механізмі кредитування з вибору об’єкта на оцінку
суб’єкта кредитної угоди. На виявлення областей оцінки кредитос
проможності позичальника рейтинговими агентствами впливають
якісні (аналіз і прогноз розвитку галузі, технологічні нововведення
в галузі, конкуренція, структура власності, ступінь залежності від
власників) та кількісні (показники грошового потоку й ліквідності,
показники прибутковості, фінансова незалежність тощо) фактори.
Присвоєння кредитного рейтингу в цьому випадку представляє
собою модель безпосередньої експертної оцінки, оскільки реаль
ний внесок кожного показника в значення рейтингу визначається
по розсуду агентства [6, с. 75].
Перші уроки виживання в умовах фінансової кризи позичаль
никам українських банків довелося брати вже навесні 2008 року —
саме тоді пройшла перша хвиля масового підвищення банками від
соткових ставок по виданих у минулі роки кредитах. Потім ця
хвиля трохи відійшла, але восени знову накотилася. Та така масова,
що ніхто і не очікував. [5].
Нині причин для підвищення відсоткових ставок банки знахо
дять багато: це і підвищення Нацбанком облікової ставки, й зро
стання вартості грошових ресурсів на міжбанківському кредитному
ринку України, і те, що протягом 2008 року вартість запозичених
грошей істотно зменшилася…
Звичайно, універсального рецепта боротьби з банком за відсо
ток по кредиту немає. В кожному випадку необхідно ретельно вив
чати кредитну угоду і визначати підстави для змін відсоткової став
ки, визначеної угодою.
Обов’язково необхідно співставляти ті обставини, які вказані
у банківському повідомленні, з тими, які містяться у кредитному
договорі. Якщо в угоді немає пункту про можливість підвищення
відсоткової ставки, то це грубе порушення з боку банку. Варто
пам’ятати, що економічну кризу не можна вважати тим «форсма
жором», який дозволяє підвищувати відсотки по кредитах.
Самі ж фінансові установи щодо ситуації на ринку кредитування
ніяких коментарів не дають. Проте в більшості випадків фінансисти
обґрунтовують такі зміни, насамперед, збільшенням облікової ставки
НБУ або так званими «іншими випадками». І от цим пунктом банки
зловживають найбільше, бо трактують їх на власний розсуд.
На зміні облікової ставки НБУ слід зупинитись окремо. Біль
шість кредитних договорів дійсно прив’язують до неї можливість
підвищення процентної ставки по договору. Але тут необхідно
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взяти до уваги те, що востаннє Нацбанк змінював процентну став
ку наприкінці квітня 2008 року. З 10 до 12 відсотків. Наразі в НБУ
зазначають, що внесення до кредитного договору змін щодо варто
сті кредиту, які не відповідають змінам облікової ставки НБУ, ква
ліфікуватимуться як порушення закону про банки. [4] Так, причи
ни внесення відповідних змін саме сьогодні, після строку майже
рік, повинні мати хоча б якесь пояснення.
У цілому система кредитування підприємств та фізичних осіб має
потребу в істотної модернізації, спрямованої на зниження ризиків
і підвищення ефективності банківської й підприємницької діяльності.
Література
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2. Про банки і банківську діяльність. Закон України від
07.12.2000 р. — Відомості Верховної Ради Україні. — 2001. —
№ 5–6. — Ст. 30. //
3. Щодо постанови Правління Національного банку України від
11.10.2008 N 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків».
Лист НБУ від 28.10.2008 р. N 18311/349614715 //
4. Облікова ставка національного Банку України. //
5. Олійник І., Щегельска О. Арифметика відсотків. // Хмельниць
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6. Сучасна система кредитування //

ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
М. М. Коваленко,
III курс, група ПЗ61, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»,
Л. І. Приходько,
к. е. н. ,наук. керівник

Економічна роль банків проявляється через здійснення ними
банківських операцій, а також надання великої кількості різнома
нітних послуг підприємствам, фірмам, населенню, державі. Кон
центруючи основну частину кредитних ресурсів та виконуючи
широкий спектр банківських операцій, банки впливають практич
но на всі сторони господарського життя країни і тим самим забез
печують розвиток господарства країни.
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Таким чином, закономірно постає питання про те, що являють
собою банківські операції.
Перш за все слід зазначити, що єдиного, загального визначення
поняття «банківська операція» законодавство України як і законо
давство інших країн не передбачає. Але, існують наукові підходи
щодо визначення цього поняття.
Законодавчі акти різних країн, які стосуються правового регу
лювання банківської діяльності, визначають дане поняття поріз
ному.
Так, Закон про банки Франції від 24 січня 1984 року взагалі не
містить визначення поняття «банківські операції». В законі лише
наводиться перелік тих операцій, які вважаються банківськими,
а саме: «банківські операції передбачають отримання коштів від
фізичних і юридичних осіб, кредитні операції, а також надання клі
єнтам і державі платіжних засобів».
Якщо узагальнити англійський підхід до визначення поняття
«банківські операції», то до них можна віднести:
— залучення депозитів;
— виконання різноманітних операцій з оплати грошових доку
ментів;
— ведення рахунків клієнтів.
У банківському праві США до банківських операцій відносять:
операції з прийняття вкладів грошових коштів; операції з надання
комерційних позик; здійснення операцій пов’язаних з обслугову
ванням розрахунків.
Нормативноправові акти Російської Федерації та Республіки
Білорусь теж надають лише перелік операцій, які відповідно до
чинного законодавства відносять до банківських.
Костюченко О. А. та Башинський А. А. визначають банківські
операції як операції із залучення грошових коштів та їх вкладення
у позики, цінні папери і послуги, випуску в обіг і вилучення з нього
грошей, для розрахунків, фінансування та кредитування капіталь
них вкладень, касового виконання державного бюджету тощо [2].
На думку Качана О. О., будьяка банківська операція являє
собою одну або декілька цивільноправових угод. Як правило,
в поняття банківської операції включається не тільки юридично
значущі, а й фактичні дії, пов’язані з бухгалтерським оформленням
таких угод [1].
Усі банки виконують операції із залучення тимчасово вільних гро
шових коштів у депозити (депозитні операції), операції, пов’язані із
розрахунковокасовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові
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й касові операції) та операції з кредитного обслуговування клієнтів
(кредитні операції) [3].
Отже, на нашу думку, поняття «банківська операція» можна виз
начити як комплекс упорядкованих дій банку по залученню грошо
вих ресурсів та їх розміщенню.
Література
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ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ
Ю. В. Костюк,
аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»;
Е. Ф. Демський, к. юр. н., доцент, наук. керівник

Відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень не
обмежується винесенням постанови про накладення адміністратив
ного стягнення. Лише за умови реального виконання накладеного
стягнення спрацьовує механізм його впливу на свідомість правопо
рушника та інших громадян, практично забезпечується додержання
одного з найважливіших правових принципів — невідворотності
покарання за скоєння протиправних діянь, досягаються цілі запобі
гання вчиненню нових правопорушень. І, навпаки, невиконання
накладених стягнень робить всю попередню процедуру малоефек
тивною, призводить до дискредитації рішень відповідних органів,
а у правопорушників виникає почуття безкарності, в результаті чого
вони нерідко стають на шлях скоєння нових правопорушень, у тому
числі й злочинів. За загальним правилом постанова підлягає вико
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нанню з моменту її винесення (ч. 1 ст. 299 КУпАП). Проте Законом
України від 24 вересня 2008 р. введена нова норма, відповідно до якої
постанова набирає законної сили (ст. 291, ч.1 ст. 294 КУпАП) після
закінчення строку оскарження чи опротестування що принципово
зупиняє її виконання. Разом з тим ,за наявності обставин, що
роблять неможливим виконання постанови про накладення адміні
стративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи
виправних робіт або ускладнюють їх виконання, орган (посадова
особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання стро
ком до одного місяця. Аналогічно вирішується державним виконав
цем питання щодо відстрочки виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Так, відстрочка вико
нання постанови про накладення стягнення свідчить про подальшу
гуманізацію виконавчого провадження, прагнення законодавця
врахувати різні життєві ситуації, які перешкоджають здійсненню
негайного виконання накладеного стягнення. При цьому законодав
ець не називає переліку таких ситуацій, наділяючи юрисдикційний
орган правом самому вирішувати, надати чи ні відстрочку виконан
ня відповідної постанови. Водночас слід зазначити, що законодавець
не обумовлює, на підставі якого документа може бути надана від
строчка. Можливо, така відстрочка може бути надана лише при
подачі заяви особою, щодо якої застосовано певне стягнення. При
цьому в заяві повинні бути наведені обставини, які свідчать про нем
ожливість негайного виконання постанови (це може бути хвороба
особи, щодо якої застосовано стягнення, у зв’язку із сімейними
обставинами, невідкладним від’їздом її з постійного місця прожи
вання тощо). В цьому зв»язку доцільним було б на рівні законодав
ства, як на нашу думку, чітко визначити процесуальні документи, на
підставі яких виконавчий орган може прийняти рішення про від
строчку виконання постанови про накладення стягнень.
Література
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ: УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
В. Ю. Кулеба,
аспірант кафедри політичних проблем
міжнародних систем та глобального розвитку
університету «Україна», м. Київ;
В. М. Бебик,
д. політ. н., професор, наук. керівник

Незважаючи на заходи, що вживаються на всіх рівнях по запобі
ганню корупції, Україна стала однією з найкорумпованіших країн
світу, а масштаби корупції в державі не тільки не зменшуються —
навпаки, вона наскрізь пронизує всі сфери життя. Україна посідає
118те місце зі 180 країн світу за індексом сприйняття рівня коруп
ції. Про це свідчать результати дослідження корумпованості країн
світу, проведеного Міжнародною громадською організацією з про
тидії корупції Transparency International. Так, індекс сприйняття
рівня корупції України становить 2,7 пункта з 10.
Згідно з методологією дослідження Transparency International,
бал індексу сприйняття корупції відображає сприйняття рівня
корупції підприємцями та аналітиками і оцінює його за шкалою від
10 (корупція майже відсутня) до 0 (дуже високий рівень корупції).
Як сказано у звіті організації, така ситуація з корупцією в Україні
пов’язана з відсутністю прозорості у процесі впровадження антико
рупційних заходів, а також з вибірковістю у боротьбі з корупцією.
«Більшість судових справ за корупційні діяння порушуються зазви
чай проти дрібних чиновників або політичних опонентів владної
більшості», — йдеться у звіті.
Як свідчать численні опитування, головна причина поширення
такого ганебного явища як корупція, передусім, у відсутності полі
тичної волі і реальних дій з боку вищого керівництва держави, пом
ножена на громадянську пасивність і зневіру суспільства в антико
рупційну налаштованість політичної еліти. Тільки в поєднанні обох
чинників може блиснути промінь світла в довгій туманній мглі.
Корупція є не стільки кримінологічною та правовою пробле
мою, скільки соціальнополітичною. Вона містить у собі величезну
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руйнівну силу як для правоохоронних органів, що здійснюють
боротьбу з цим явищем, так, і для держави в цілому. Це обумовлює
потребу глибокого вивчення ганебного явища з метою всебічного
утримання процесу в певних рамках, які забезпечують дієздатність
органів державної влади. Корупцію провокують і підтримують
непорядок в економіці, повільність і незавершеність реформ. Та
економічні реформи як слід і не підуть, якщо на їхньому шляху
стоять особистий корисливий інтерес чиновників.
Помітно підсилюється корупція і тіньовий сектор економіки
в країнах, де погано виконуються закони. Це одна з найбільш сер
йозних проблем, які сьогодні постали перед усім світом. Те, нас
кільки готова українська еліта не на словах, а на ділі вести бороть
бу з корупцією має стати головним показником зміцнення не лише
законності і демократії, але й ринкової економіки країни. І справа
ця повинна стати дійсно всенародною.
Водночас корупція, як і діяльність в тіньовому секторі економі
ки, є цілком раціональною відповіддю на економічні репресії дер
жави та на відсутність в країні економічних свобод. Адже відомо,
що коли зникає економічна свобода, настають часи розквіту коруп
ції. За статистикою, рівень моральності (на противагу корумпова
ності) в економічно вільних країнах в середньому вчетверо вищий,
ніж в країнах де вільна економіка відсутня, і майже на 60% вищий,
ніж у переважно вільних економіках.
За тотальної влади напівкримінальної і просто кримінальної олі
гархії, пересічний українець продовжує вимушено користуватися
традиційною корупцією як засобом збереження «народної тіньової
економіки». Саме на тіньовій економіці поступово постав українсь
кий середній клас, вона формує реальні споживчі ціни в країні.
Експерти вважають, що саме завдяки корупції населення багатьох
країн пострадянського простору, держав Латинської Америки змо
гло забезпечити собі гідне економічне існування в умовах коло
сальної відсталості та неефективності механізмів державного упра
вління, а економічний прогрес відбувається в цих країнах завдяки
тому, що за допомогою корупційних механізмів економіка захища
ється від хижацьких амбіцій державних чиновників
Щоб обмежити вплив корупції на розвиток країни, їй треба про
тидіяти хоча б у тих больових точках, де її руйнівна складова є мак
симальною. Про це явище треба говорити, писати, вивчати, його
потрібно знати в усіх проявах.
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СВОБОДА СЛОВА ЧИ ЇЇ ДЕКЛАРАЦІЯ?
В. Ю. Кулеба,
аспірант кафедри політичних проблем
міжнародних систем та глобального розвитку
університету «Україна», м. Київ;
В. М. Бебик, д. політ. н., професор, наук. керівник

Розглядаючи доволі повільне становлення України у сучасному
світі, який глобалізується, вчені акцентують на двох основних чин
никах: брак історичного часу для побудови повноцінної демокра
тичної національної держави; наявність недосконалих державних
структур та несформоване громадянське суспільство. Фактично,
йдеться про необхідність оздоровлення українського суспільства,
подолання історичного тоталітаризму, який за роки незалежності
не відійшов у минуле. Це, а також залишки певного роду колоні
ального синдрому, вочевидь, і стало підґрунтям зрощення олігар
хічного капіталу з владними структурами на тлі тотальної корупції,
що охопила сьогодні усі сфери життя, в тому числі — повсякденне
комунікативне спілкування влади і суспільства. Особливість укра
їнської ситуації полягає в тому, що неможливо одночасно рухатися
в двох протилежних напрямах — до становлення держави у гло
бальному світі, орієнтації на європейські демократичні цінності
(про що скрізь декларують керівники держави) й фактичного
демонтажу певних свобод, в тому числі, звичайно, й свободи слова
(що насправді відбувається).
Тривалий час свобода слова вважалася найбільшим українським
завоюванням з часів здобуття незалежності 1991 року, котре пов
ною мірою проявилося під час Помаранчевої революції 2004 року.
На жаль, між цими двома датами — суцільна спалена пустеля, коли
свобода слова лише декларувалася зверху. А сподівання суспіль
ства, цивілізованого світу на становлення в Україні незалежних
засобів масової комунікації (ЗМК), утвердження професійних
стандартів журналістики, професійної незалежності журналістів,
які б базувалися на економічній і політичній свободі засобів масо
вої комунікації, виявилася міражем серед тієї пустелі.
Про це свідчать цифри й настрої громадян України. Якийсь час
після ейфорії Помаранчевої революції довіра людей до демокра
тичних перетворень, прав і свобод, у тому числі — свободи слова,
вимірювалася позитивними оцінками. Однак з кожним роком цей
рівень не просто знижувався — падав.
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У той час, як керівники держави продовжують декларувати неза
перечні завоювання в цьому напрямі. Отже, маємо справу з відвер
тою підміною понять: громадяни розуміють і трактують свободу
слова й демократію поіншому, ніж політики. Громадяни, як і рані
ше, переконані, що демократія вбирає в себе реалізацію прав і сво
бод людини і громадянина, дотримання законності державними
службовцями, прозорість і відкритість влади, можливості громадян
на неї впливати. Насправді ж вони є незахищеними і не мають нія
ких гарантій від влади щодо свого найближчого майбутнього.
Отже, фактично суспільство повернулося на рубежі ХХ–ХХ1 ст.,
коли в Україні на словах декларувалася свобода слова, а насправді
панувало недбаловороже ставлення до неї, як і до вільної, неза
лежної преси. Час, що минув після Помаранчевої революції був
використаний не на зміцнення єдності слова і діла з боку високо
посадовців, включаючи найвищих чинників влади. Навпаки, різ
ниця між словесним декором, коли бажане безапеляційно видаєть
ся за дійсне, і тим, що насправді відбувається в житті, знову набу
ває загрозливих розмірів, стає, як ніколи, відчутною.
Як першу і головну причину становища, що склалося, відзначи
мо відсутність політичної, а згодом і економічної стабільності,
уперту й безкомпромісну боротьбу за владу, яка не припиняється
в Україні з 2004 року. У таких умовах важко вимагати прозорих
і незалежних відносин по лінії ЗМК — влада. Партії, особливо пар
ламентські, які нагадують більше кланові угрупування, організова
ні за принципом закритих бізнесових структур, зацікавлені в тому,
щоб у них під рукою завжди в цій боротьбі були «слухняні», а краще —
«свої» засоби масової інформації.
Нарешті, після здобуття Україною незалежності, не тільки не
вдалося позбутися тоталітарної й колоніальної спадщини, котрі
апріорі виключали будьяку самостійність і свободу слова в тогоча
сних ЗМІ, а й пристати до засад новітньої цензури, яку диктує
фінансова залежність нинішніх ЗМК.
Поки що Україна може запропонувати глобальному світу лише
свій людський інтелектуальний ресурс. Утім, як відомо, він вими
вається, рівень освіченості, інтелектуальної напруги спадає, все
більше скепсису, депресивних настроїв. Відтак — реальна загроза
залишитися за межами світового процесу.
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РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
В. А. Лазаренко,
здобувач кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права Університету «Україна»
А. І. Берлач
Науковий керівник, доктор юридичних наук, професор

Аналіз екологічної політики України стосовно створення еколо
гічних передумов сталого розвитку держави є складним завданням,
що потребує врахування багатьох чинників та проведення одноча
сного аналізу нормативноправових та інституціональних засад вті
лення екологічної політики, з одного боку, й зрушень і змін у вико
ристанні й відновленні природних ресурсів, антропогенному
навантаженні, що відбулися за напрямами господарської діяльно
сті та основними складовими навколишнього середовища (атмо
сферного повітря, ґрунтів, водного середовища, біо та ландшаф
тного різноманіття, лісів), — з іншого.
Наразі головним документом, що визначає екологічну політику
і стратегію держави, є «Основні напрями державної політики в га
лузі охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», затвер
джені постановою Верховної Ради України 5 березня 1998 року.
Хоча пріоритети розвитку держави дещо змінилися з того часу,
багато положень цього документа не втратили своєї актуальності
й сьогодні, а саме:
— впровадження екологоекономічних реформ, що базуються
на стратегії сталого розвитку відповідно до національного та євро
пейського законодавства;
— належне забезпечення участі громадськості в прийняті рішень
і доступі до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього
середовища, розвиток екологічної освіти та виховання;
— впровадження національної стратегії охорони та використан
ня водних ресурсів України, в першу чергу з метою забезпечення
населення якісною питною водою;
— удосконалення механізмів управління відходами з урахуван
ням міжнародних стандартів та нормативів, насамперед, для вели
ких міст і великих промислових об’єктів;
— вжиття дієвих заходів щодо зменшення забруднення атмо
сферного повітря, особливо у промислових регіонах;
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— впровадження інтегрованої системи обліку природних ресур
сів з метою їх раціонального використання та відтворення. Пере
гляд системи дозволів та платежів за використання природних
ресурсів.
Разом з тим «Основні напрями державної політики в галузі охо
рони навколишнього природного середовища, використання при
родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» потребують
належного удосконалення нового стратегічного документа на дов
гострокову перспективу — Стратегії національної екологічної полі
тики України на період до 2020 року, який би враховував процеси
глобалізації економіки, розвиток у країні ринкових відносин,
рішення Київської конференції міністрів навколишньої природно
го середовища «Довкілля для Європи» (2003 р.), Всесвітнього самі
ту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.), перспективи всту
пу України у СОТ, положення низки міжнародних зобов’язань
України в сфері охорони навколишнього природного середовища
та сприяв подальшій активній екологізації галузей економіки і сфер
діяльності.
Варто наголосити, що недосконалість існуючої правової основи
щодо врегулювання питань охорони і невиснажливого використан
ня природних ресурсів у межах природнозаповідного фонду приз
водила до нецільового використання земель природнозаповідного
фонду, вилучення їх для різноманітних господарських потреб, у тому
числі під будівництво. Особливо гостро стоїть питання недоскона
лості правової основи стосовно питань земельних відносин на
територіях та об’єктах природнозаповідного фонду України
у зв’язку із здійсненням земельної реформи та зміною форм влас
ності на землі. При цьому значна кількість земельних ділянок тери
торій та об’єктів природнозаповідного фонду залишається у кори
стуванні без зміни категорії земель, а їх межі не встановлені в натурі.
Зростає загроза втрати зарезервованих для наступного заповідання
цінних природних комплексів.
Важливий крок зроблено у напрямі інтеграції екологічної скла
дової в економічну сферу діяльності держави. Верховною Радою
України прийнято Закон України «Про затвердження Загальнодер
жавної програми розвитку мінеральносировинної бази України на
період до 2010 року» від 22 лютого 2006 року. Метою програми
є розроблення стратегії та плану дій, спрямованих на зменшення
залежності України від імпорту дефіцитної для національної еконо
міки сировини та зміцнення експортного потенціалу країни за
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рахунок вітчизняних корисних копалин, що мають великий попит
на світовому ринку.
Для стримування негативної тенденції погіршення екологічного
стану передбачається посилення заходів екологічної безпеки та
зменшення рівня забруднення довкілля, в тому числі через удоско
налення дозвільної системи.
Зазначимо, що залишається також невирішеною низка питань
стосовно нормативноправового забезпечення екологічної політи
ки, що стримує ефективність упровадження багатьох запланованих
заходів (детальніше у розділі 16). Наприклад, слід урегулювати
питання контролю за виконанням нормативноправових актів на
водних об’єктах щодо ведення господарської діяльності у водоохо
ронних зонах, здійснення моніторингу якості поверхневих вод,
порядку видачі дозволів на виконання робіт на землях водного
фонду та інші. Це можливо за умов внесення відповідних змін
і доповнень до Водного кодексу України.
Отже, до основних проблем, які впливали на реалізацію екологіч
ної політики можна віднести суттєвий часовий розрив між проведен
ням наукових досліджень і розробок та плануванням і впровадженням
конкретних заходів, недостатню ефективність взаємодії із централь
ними і місцевими органами виконавчої влади при підготовці відповід
них документів чи виконанні доручень Уряду, Верховної Ради України,
Президента України, що призводило до недотримання термінів роз
гляду та подачі документів, неякісної їх підготовки.

ВІДНОВЛЕННЯ СТАНОВИЩА, ЯКЕ ІСНУВАЛО
ДО ПОРУШЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
Т. І. Левінська,
2 курс, група ПЗ21, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»;
В. М. Абрамова,
к. ю. н., доцент, професор кафедри цивільного та трудового права,
наук. керівник

Досліджуючи проблему захисту особистих немайнових прав,
можна зазначити, що цей спосіб захисту застосовується, коли
суб’єктивне право після незаконного порушення не припиняє свого
існування і може бути відновлено за допомогою юридичних засобів.
Захищаючи права цим способом, суд не встановлює у потерпілої
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сторони наявність відповідного права, тому що така наявність не
викликає сумнівів у суду та відповідач не спростовує цього факту.
Сутність вказаного способу захисту суб’єктивного права полягає
у забезпеченні неможливості посягань на нього, які не здатні зни
щити саме право, але утруднюють його повну реалізацію управомо
ченою особою.
На нашу думку, такий спосіб захисту, як відновлення становища,
що існувало до порушення (п. 4 ч. 2 с. 16 ЦК), потребує конкрети
зації. Проблема полягає в тому, що, у сфері особистих немайнових
прав він має обмежене застосування. Відновити стан, що існував до
порушення цієї групи прав, не завжди видається можливим.
Слід звернути увагу, що деякі немайнові права (право на життя,
здоров’я, право на таємницю особистого життя) невідновлювальні,
і, відповідно, до них не можна застосувати такий спосіб цивільно
правового захисту, як відновлення становища, яке існувало до
порушення. Але, як уже відзначалося, порушення особистого
немайнового права може призвести до майнових наслідків, зокре
ма, втрати працездатності, що зумовлює часткову або повну втрату
заробітної плати, інших доходів, чи тягне за собою необхідність
інших майнових витрат. Наприклад, матеріальні витрати, необхідні
для повного або часткового відновлення здоров’я, передбачають
витрати, пов’язані з додатковим харчуванням, придбанням лікар
ських засобів, проведенням операції, протезуванням, придбанням
засобів пересування — інвалідного візка, автомобіля, необхідністю
санаторнокурортного лікування тощо. Крім того, потерпілий не
буде отримувати матеріальні доходи, що виражається у втраті заро
бітку, його частини або інших засобів до існування.
Аналіз судової практики дозволяє погодитись з позицією
Н. О. Давидової, яка зазначає, що відновлювальна функція цивіль
ного права може виражатися у двох формах [1]:
— у формі відшкодування витрат у майновій сфері, викликаних,
у свою чергу, посяганнями в немайновій сфері;
— у формі компенсації моральної шкоди [2, 133].
Варто зазначити, що у другому випадку компенсуються втрати,
а не відшкодовуються витрати. Сьогодні залишається вельми акту
альною позиція, яку першим серед дослідників цю проблему проа
налізував Б. Лапицький, який вважав, що гроші в цьому випадку не
виконують функції еквіваленту душевних страждань, а є лише задо
воленням, що їх полегшує. Відшкодування передбачає повне відно
– 59 –

Секція VІІІ

Правове регулювання

влення майнової сфери потерпілого. Духовні інтереси не можуть
бути компенсовані економічними засобами, а тому грошова ком
пенсація не може забезпечити повну еквівалентність [3, 34].
Особистість треба розглядати як сукупність фізичної та духовної
сфери, які не володіють матеріальними якостями. Шкода, нанесе
на особистості, яка розглядається як найвища цінність, з точки
зору інтересів як самої людини, так і інтересів суспільства, є безпо
воротною втратою.
Література
1. Архів Апеляційного суду м. Києва. Справа № 223794. — 2002.
2. Давидова Н.О. Особисті немайнові права: Навч. посіб. для сту
дентів вищ. Навч. зал. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», — 2008. —
160 с.
3. Лапицкий Б. Вознаграждение за неимущественный вред //Сб.
Ярославского унта. — Ярославль, 1920. — Вып. 1.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
В. П. Ліпінський,
VІ курс, група ЗПЗ62, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»;
Л. І. Приходько,
к. е. н., доцент, наук. керівник

На сучасному етапі розвиток місцевого самоврядування визна
чений одним із найважливіших напрямків державної політики.
Розширення функцій і повноважень органів місцевого самовряду
вання, яке відбулося протягом останніх років, не супроводжується
адекватним збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що надхо
дять у їх розпорядження. Незначними залишаються власні прибут
ки і, зокрема, місцеві податки і збори. Перешкодою на шляху
розвитку місцевого оподаткування стали нестабільність законодав
ства, неузгодженість і суперечливість окремих його положень.
Потребує розв’язання проблема створення соціальноекономіч
них умов і правових основ для того, щоб місцеві органи влади мали
достатні кошти для виконання своїх функцій і повноважень.
Основним джерелом таких коштів мають стати місцеві податки
і збори.
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Саме місцеві податки і збори повинні становити основну при
буткову статтю бюджетів територіальних громад міст, селищ, сіл та
їх об’єднань і направлятися на підтримку та розвиток місцевої
інфраструктури. Діюча система оподаткування не дозволяє розв’я
зати такі проблеми, що вимагає необхідності її реформування.
Правове регулювання місцевих податків і зборів має певну спе
цифіку, оскільки здійснюється на двох рівнях: на загальнодержав
ному і місцевому.
При законодавчому регулюванні системи місцевих податків
і зборів слід враховувати низку факторів: 1) закріплення за місцеви
ми бюджетами таких прибуткових джерел, що забезпечували б ста
більне надходження прибутків і фінансування власних повнова
жень місцевих органів; 2) сполучення інтересів держави і місцевого
самоврядування, при обмеженні необґрунтованого впливу держав
ної влади на місцеве оподаткування; 3) доцільність та обґрунтова
ність уведення місцевих податків і зборів на відповідній території;
4) домірність сум коштів, що надходять до бюджетів від таких
податків і зборів з витратами по їхньому справлянню тощо.
Запропоновано створити надійну правову основу застосування
місцевих податків і зборів, яка б гарантувалась Конституцією Укра
їни, окремими спеціальними законами та вирішити на законодав
чому рівні питання розмежування сфер діяльності та взаємодії орга
нів місцевого самоврядування і державної податкової служби на базі
інформаційного обміну між ними. Зокрема, прийняти Закон Украї
ни «Про місцеві податки і збори», в проекті якого йдеться про нові
податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плату
за землю (земельний податок, орендна плата за земельні ділянки
державної і комунальної власності), туристичний збір.
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3. Про систему оподаткування: Закон України № 1251XII, Вво
диться в дію Постановою ВР від 25.06.91 [текст] // Відомості Верхов
ної Ради (ВВР), 1991. — № 39. — ст. 510.
4. Про місцеві податки і збори: Проект Закону [текст] // Голос
України, 1999. — № 114 від 24 червня 1999 р.

– 61 –

Секція VІІІ

Правове регулювання
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ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У СИСТЕМІ
ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
О. В. Лопушанська,
кафедра конституційного, адміністративного
та фінансового права Університету «Україна»;
А. І. Берлач,
д. ю. н., професор, наук керівник

Мова являє собою не просто особливу знакову систему — вона
дозволяє людям зрозуміти один одного, що є необхідною умовою
життя громадян у сферах соціалізації: сім’ї, школі, робочому колек
тиві, суспільстві, країні.
До того ж при виникненні якоїнебудь колізійної ситуації особа
повинна мати можливість захистити свої права, а одиним із прин
ципів адміністративного процесу, як і будьякого іншого виду юри
дичного процесу, як відомо, є принцип здійснення процесу
мовою… І тут починаються питання.
Отже, метою даної статті є спроба проаналізувати один із принципів
адміністративного процесу — принцип здійснення останнього держав
ною мовою та його інтерпретацію у поглядах вітчизняних вчених.
Безперечно, погляди вчених щодо даного питання різняться.
Наприклад, професор А. І. Берлач вважає, що одним із принципів
адміністративного процесу є принцип державної мови — «розгляд
конкретних справ ведеться державною мовою, а у випадку, коли
громадянин не володіє українською, то — має право користуватися
своє рідною мовою [1, 178]. О. М. Бандурка та М. М. Тищенко вио
кремлюють принцип здійснення процесу державною мовою і за
безпечення права на користування рідною мовою кожному із гро
мадян, що не володіють українською, які беруть участь у процесі,
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при цьому автори звертають увагу на можливість отримання осо
бою, що не володіє державною мовою в повній мірі інформації
[2, 36]. автори посібника «Адміністративне право України» вважа
ють, що провадження у справах про адміністративні правопору
шення повинні здійснюватись національною мовою [3, 99].
Відомий український адміністративіст професор В. К. Колпаков,
виділяючи принципи адміністративноделіктного процесу, відносить
принцип провадження адміністративноделіктного процесу націо
нальною мовою [4, 119]. Вчений у галузі адміністративного процесу
Е. Ф. Демський у своїй праці «Адиміністратвине процесуальне
право» зазначає, що «важко погодитися, що провадження національ
ною мовою є принципом адміністративного процесу» [5, 42].
Додамо, що як правило, під національною мовою розуміють мову,
що притаманна певній нації. Принагідно відзначимо, що таке визна
чення створює багато незручностей для його використання у зако
нодавстві, бо, задекларувавши, наприклад, що судовий процес може
проводитися національною мовою, виникає немало питань, які
пов’язані з тим, що Україна — багатонаціональна держава, адже на її
території проживають і росіяни, і блоруси, і поляки і т.д.
Отже, адміністративний процес повинен здійснюватися держав
ною мовою України, якою відповідно до законодавства є українсь
ка мова. Окрім того, враховуючи ще один принцип адміністратив
ного процесу — рівності громадян перед законом та органами влади
для забезпечення рівних можливостей (недопущення дискримінаії
за ознакою мови), потрібно забезпечити суди, органи державної
влади перекладачами у випадку, коли громадяни, що звертаються
до державних структур, не володіють державної мовою.
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ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Л. В. Маковецька,
VII курс, група ЗПЗ71, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»,
А. І. Берлач,
д. ю. н., професор, наук. керівник

З проголошенням незалежності в Україні розпочався процес
реформування правової системи, стрімке удосконалення законо
давства, що регулює правовідносини в усіх сферах суспільного
життя. Значною мірою це стосується і адміністративного права, як
фундаментальної галузі публічного права.
Незважаючи на досягнення національної юридичної науки,
багато питань вивчено ще недостатньо. Це, зокрема, стосується
інституту адміністративної відповідальності.
Серед заходів адміністративного примусу заходи адміністратив
ної відповідальності становлять окрему групу (вид). Інакше кажучи,
у змісті адміністративного примусу складовою виступає адміністра
тивна відповідальність. Причому це найбільш складна, об’єктивна
і докладно регламентована група адміністративноправових відно
син, які утворюють окремий інститут адміністративного права —
адміністративну відповідальність.
Адміністративна відповідальність є одним із видів юридичної
відповідальності, який у відсотковому співвідношенні ( порівнюю
чи з кримінальною та цивільноправовою відповідальністю) засто
совується у державі найчастіше. Це пов’язано як із широтою регу
лювального спектра норм адміністративного права, так і з відно
сною простотою процедури притягнення до відповідальності та
накладення адміністративних стягнень.
Як вважає С. Г. Стеценко, адміністративна відповідальність — це
різновид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні до
осіб, які вчинили адміністративні проступки, особливих санкцій —
адміністративних стягнень [1].
Аналізуючи розвиток правового регулювання інституту адміні
стративної відповідальності в Україні, слід зауважити, що для нього
характерне постійне розширення кола суспільних відносин, які під
лягають захистові адміністративними санкціями. Роль адміністра
тивної відповідальності в боротьбі з правопорушеннями постійно
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зростає, як і кількість складів адміністративних проступків. Зокре
ма, у першій редакції Кодексу України про адміністративні правопо
рушення названо 172 проступки, за скоєння яких була встановлена
адміністративна відповідальність. З моменту його прийняття (7 груд
ня 1984 р.) до Кодексу більше ста шістдесяти разів вносилися відпо
відні зміни й доповнення. На думку О. С. Літошенко, збільшується
перелік правопорушень, за які застосовуються адміністративні стя
гнення (наприклад корупція, недобросовісна конкуренція) [2].
На нашу думку, розширення переліку адміністративних право
порушень призводить до збільшення кількості законодавчих та
інших нормативноправових актів, що встановлюють адміністра
тивну відповідальність за їх вчинення. Тому одним із засобів вирі
шення цієї проблеми є впорядкування й систематизація відповід
них правових норм, кодифікація законодавства про адміністративну
відповідальність.
Література
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТІНЬОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
(ЕКОНОМІКОПРАВОВІ АСПЕКТИ)
Ю. О. Макушенко
VI курс, група ЗПЗ62, інститут права та суспільних відносин
спеціальність «Правознавство»;
А. М. Стовбчатий,
канд. е. н., доцент, наук. керівник

Тіньова економіка процвітає у всіх країнах, незалежно від їх держав
ного або соціальноекономічного пристрою. Лише масштаби і міра
поширення різні. Однією з причин існування тіньової економіки
є наявність неусувного протиріччя між об’єктивними законами еконо
міки і їх віддзеркаленням в правових нормах, в законодавстві держави.
Тіньова економіка як система, що самоорганізующаяся, адаптивна,
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в найкоротші терміни пристосовується до зовнішньої дії (держави
і його правоохоронних, контрольних, фіскальних, наглядових і інших
органів), безперервно розвивається відповідно до загальних економіч
них принципів і знаходиться в рівновазі зі своїм середовищем.
Тіньовій економіці притаманний системний характер. Її голов
ними зацікавленими суб’єктами виступає значна частина підпри
ємців, злочинний світ, бюрократичний апарат і власне пересічні
громадяни, які споживають товари та послуги. Якщо брати до уваги
довготривалу соціальноекономічну і соціальнополітичну перс
пективу української держави і суспільства, то всі ці соціальні групи
більше втрачають від тіньової економіки, ніж одержують.
Останнім часом внаслідок істотних прорахунків у проведенні
реформ рівень тінізації України виявляє тенденцію до зростання. За
розрахунками Мінекономіки України, за підсумками 2005 року
частка тіньової економіки становила 28% до ВВП, тоді як за підсум
ками першого півріччя 2005 — 32%. Тому сьогодні слід говорити про
нову стратегію детінізації економіки, яка полягає у створенні
сприятливих умов для легальної економічної діяльності на основі
максимального врахування конструктивних інтересів суб’єктів гос
подарювання, які працюють у тіньовій сфері. Поряд з витісненням
кримінальних та інших незаконних сфер тіньового економічного
обігу існує необхідність впровадження більш ефективних механізмів
повернення до офіційного обігу коштів незлочинного походження.
Таким чином, можна виділити три групи правових засобів детіні
зації економіки: 1)кримінальноправові, що перешкоджають пере
веденню капіталу з легальної економіки в тіньову (боротьба з тради
ційною злочинністю); 2) правові засоби, які сприяють легалізації
тіньового капіталу (його амністія); 3) правові засоби боротьби з ухи
ленням від оподаткування та іншими фінансовими злочинами.
Реальне обмеження масштабів поширення тіньової економіки
може відбутися лише за умов гармонізації суспільних відносин на
основі усунення суперечностей економічної моделі, які порушують
паритетність розвитку окремих сфер і сегментів ринку, пригнічують
інтереси суб’єктів господарювання. Зменшення витратності й зро
стання ефективності легальної економіки, створення паритетних
умов для функціонування різноманітних форм бізнесу має підви
щити конкурентоспроможність легальної економіки
і зробить невигідним приховування її результатів. Безперечною
умовою такого перетворення має бути ослаблення фіскального
тиску на функціонування легальної економіки. Основне зниження
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рівня тінізації економіки має відбуватися у процесі стійкого еконо
мічного зростання. Зазначене в жодному разі не заперечує потреби
постійного вдосконалення правових механізмів детінізації еконо
міки, проте підкреслює можливість їх ефективного застосування
саме за сприятливих макроекономічних умов.
Література
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Реформування цивільного законодавства в умовах переходу
України до ринкових відносин призвело до появи певних правових
нововведень. Ці зміни також торкнулись і регулювання спадкових
правовідносин.
Однією з новел Цивільного кодексу є запровадження поняття «спад
ковий договір», якого раніше не існувало в нашому законодавстві.
Слід зазначити, що спеціальні монографії, предметом яких було
би дослідження проблем спадкового договору, відсутні
Згідно статті 1302 Кодексу, за спадковим договором одна сторо
на (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сто
рони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на
майно відчужувача.
Щодо класифікації цього виду договору висловлюються різні
думки, чи є цей договір реальним чи консенсуальним. Виходячи
з теорії права, консенсуальними вважаються договори, які виника
ють з моменту досягнення сторонами всіх істотних умов по догово
ру, а реальними — договори, які визнаються укладеними з моменту,
коли на основі згоди здійснюється передача стороною контрагенту
визначеного майна.
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Отже, з одного боку, його характеристики вказують на те, що він
є консенсуальний, оскільки момент його укладання пов’язується
з досягненням сторонами згоди за всіма істотними умовами, що,
в свою чергу, тягне за собою виникнення цивільних прав та
обов’язків між сторонами.
Але, разом з тим, можна віднести його і до реальних, оскільки
якщо за умовами спадкового договору набувач повинен виконати
певні дії після смерті відчужувача, то він буде вважатися укладеним
з моменту передачі майна набувачеві.
Ми підтримуємо точку зору тих науковців, які вважають спадко
вий договір консенсуальним.
Крім того, спадковий договір є і оплатним, оскільки набувач
майна зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового
характеру в обмін на майно відчужувача, стосовно якого набуває
право власності після смерті останнього. За цією ознакою спадковий
договір відрізняється від заповіту, який є безоплатним правочином.
Необхідно наголосити, що до даного договору застосовуються
як загальні вимоги щодо форми та змісту договорів, так і норми, які
регулюють положення самого спадкового договору.
Виходячи з наведеного та з урахуванням абзацу другого частини
першої статті 638 Цивільного кодексу України, істотними умовами
спадкового договору є умови про предмет договору, умови, що виз
начені законом як істотні або є необхідними для договорів даного
виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сто
рін має бути досягнута згоди, можна визначити наступні характе
ристики спадкового договору.
До істотних умов спадкового договору можна віднести його
предмет, а саме, майно відчужувача. Відповідно до статті 190
Цивільного кодексу України таким майном можуть бути окрема річ
або сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.
Суб’єктами спадкового договору є відчужувач і набувач. Відчу
жувачем може бути подружжя, один з подружжя або інша особа.
Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична
особа (стаття 1303 Цивільного кодексу України ). При укладенні
спадкового договору набувач, якщо він є спадкоємцем за заповітом
або за законом, не втрачає права на успадкування тієї частини
майна, яке належить відчужувачу (спадкодавцю) і не є предметом
спадкового договору.
Спадковий договір відноситься до двосторонніх, оскільки пра
вами та обов’язками наділяються обидві сторони.
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Спадковий договір укладається в письмовій формі і підлягає
нотаріальному посвідченню. У разі недотримання цих умов договір
вважається недійсним.
Для дійсності спадкового договору необхідно також, щоб кожна
з його сторін була б у визначеній законом мірі правосуб’єктна,
тобто володіла необхідною для вчинення даного правочину цивіль
ною правоздатністю і у відповідному обсязі дієздатністю. Загаль
ною умовою виникнення у контрагентів права укладати договір
є наявність повної цивільної дієздатності.
Спадковий договір може бути розірваний судом на вимогу відчу
жувача (у разі невиконання набувачем його зобов’язань) або на
вимогу набувача (у разі неможливості виконання ним розпоря
джень відчужувача).
Отже, незважаючи на те, що спадковий договір є досить новою
для українського законодавства правовою конструкцією, будемо
сподіватися, що його застосування дозволить громадянам реалізу
вати свої права щодо розпорядження своїм майном.

ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
І. М. Микитась,
VІІ курс, група ЗПЗ71, юридичний факультет,
спеціальність «Правознавство»;
Е. Ф. Демський
к. ю. н., доцент, наук. керівник

Дослідивши зміст та структуру адміністративного процесу ми прий
шли до наступних висновків, що визначальними для теорії процесуаль
ного права поняттями є: «адміністративний процес», «адміністративно
процесуальне право» та «адміністративна процедура». Не виважений
підхід до детермінації вказаних понять, тягне за собою викривлення не
просто окремої тези чи факту, а генеральної ідеї, якою обумовлюється
зміст та характер усіх напрацювань у заданому напрямі.
З цього приводу треба зазначити, що явище процесу — це, пере
дусім динаміка, безперервний рух, виражений у послідовних пере
ходах від одного стану до іншого, а процедура — являє собою ні що
інше, як дискретність такого руху. Процедура не є явищем, наділе
ним часовою динамікою.
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Адміністративний процес — це законодавчо закріплений поря
док розгляду та вирішення органами державного управління та
іншими уповноваженими на це органами індивідуальних справ різ
ного характеру та прийняття ними адміністративноправових актів
[4, с. 176].
Адміністративний процес характеризується різноманітністю
суб’єктів. Як сторони (учасники, суб’єкти) в адміністративному про
цесі виступають юридичні та фізичні особи; виконавчорозпорядчі
органи держави і місцевого самоврядування; адміністрації підпри
ємств, установ, організацій і громадські організації; політичні партії
та органи самоорганізації населення; об’єднання громадян і просто
громадяни, а також іноземці та особи без громадянства тощо.
Адміністративний процес має складну та розгалужену структуру,
до якої входять провадження у сфері управління адміністративного
судочинства та адміністративно деліктні провадження. Процес це
сукупність проваджень. При цьому процес — поняття широке, яке
охоплює нормативно урегульовану діяльность публічної адміні
страції, провадження — це вже діяльність, пов’язана з вирішенням
певної, порівняно вузької групи однорідних справ.
Адміністративний процес — це вид юридичного процесу, який
регламентує порядок і умови визнання та забезпечення реалізації
прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, їх захисту,
розгляду і вирішення конкретних справ у публічній сфері органами
владних повноважень, їх посадовими особами т адміністративними
судами відповідно до чинного законодавства[1, с. 112].
Демський Е. Ф. переконливо доводить, що в юридичний літера
турі відсутній одностайний підхід до визначення поняття і сутності
адміністративного процесу. Історія розвитку теорії адміністратив
ного права сформувала два його підходи до його розуміння, залеж
но від яких визначаються його місце в теорії права, обсяг та зміст.
Ці підходи дістали назви: а) широке розуміння адміністративного
процесу та б) вузьке розуміння адміністративного процесу [2, с. 3].
Широке розуміння адміністративного процесу висвітлює
В. К. Колпаков, який зазначає, що «саме широке розуміння адміні
стративного процесу відповідає сучасним напрямам розвитку пра
вової науки, втілення Концепції адміністративної реформи, прин
ципам трансформації державного управління в дієвий інструмент
реалізації громадянами своїх прав і свобод, захисту людини від
неправомірних дій і адміністративних актів з боку органів управлін
ня і їхніх службовців [3, с. 268].
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Отже, якщо адміністративне процесуальне право — це система
юридичних норм, якими регламентуються державновладні пов
новаження, організуючі суспільні відносини, то адміністративний
процес розглядається як урегульована адміністративно процесуаль
ними нормами діяльність уповноважених суб’єктів, спрямована на
реалізацію норм відповідних матеріальних галузей права в ході роз
гляду і вирішення індивідуальноконкретних справ.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР
У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
В. М. Молчановська,
старший викладач кафедри «Правознавства»
Полтавський інститут економіки і права
вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна», м. Полтава

Відповідно до статті 4 Закону України «Про відновлення платос
проможності боржника або визнання його банкрутом» від
07.03.2002 року № 2343XII до боржника можуть бути застосовані
чотири судові процедури: розпорядження його майном, санація
(відновлення платоспроможності), мирова угода і ліквідація.
Кожна із вказаних процедур відрізняється за специфікою, проце
суальними заходами їх здійснення ї призначення, а норми, що їх
регулюють, мають імперативний і диспозитивний характер. Так,
у регулюванні процедур розпорядження майном боржника та лікві
дації переважно застосовуються імперативні норми (норми, що
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вказують як треба діяти), при регулюванні ж мирової угоди і сана
ції — диспозитивні (тобто норми, що вказують, як можна діяти).
При проваджені у справах про банкрутство та при виборі проце
дур господарський суд має керуватися ЗУ «Про відновлення пла
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від
07.03.2002 року.
Дане питання розглядали такі науковці: Поляков Б. М., Притика
Д. М., Бутирський А. Б., Лук’янець П. К., Карпенкін П. Ф., Пригу
за П. Д., Джунер В. В., Мельников А. А., Тітов М. І. та інші.
Сучасні дослідження господарського процесу справедливо вка
зують на специфічність судового провадження у справах про бан
крутство. При цьому вони звертають увагу на особливий, порівня
но із позовним провадженням, процесуальний порядок розгляду
цієї категорії справ.
Неплатоспроможність багатьох підприємствборжників боляче
відображається на розвитку економіки. У комплексі проблем, що
виникають у зв’язку з процедурою банкрутства, головним є задово
лення вимог кредиторів та намагання боржника вийти з кризового
становища, відновити свою платоспроможність. Станом на
24.02.2009 р. борг платників району перед Пенсійним фондом ста
новить 1473 тис. грн. Із загальної суми боргу — майже 60% — част
ка підприємств банкрутів. На сьогоднішній день в процедурі бан
крутства перебуває 13 підприємств, сума боргу яких складає
881,6 тис. грн. На жаль, цей процес має негативну динаміку — кіль
кість підприємств банкрутів збільшується, у поточному році пору
шено справу про банкрутство до СВК «Мамалига».
За 2008 рік надійшло на погашення кредиторських вимог
705,5 тис. грн. реальних коштів. Цьому сприяла участь представників
Фонду у засіданнях комітетів кредиторів, у процесах ліквідації під
приємств банкрутів, у експертній оцінці майна, проведенні торгів.
Отже, результатом застосування судових процедур банкрутства є
або відновлення платоспроможності і продовження його діяльно
сті, або припинення такої діяльності та виключення з відповідних
реєстрів і зняття з обліку в органів державної влади.
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КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УКРАЇНІ
Ю. А. Оністрай,
Ікурс, група ПЗ13, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»;
Л. В., Сенченко
асистент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права,
наук. керівник

Конституціоналізм як політикоправова категорія та доктри
нальне вчення є нерозривним від конституції держави в сучасному
розумінні даного терміна, і є до певної міри новим явищем у вітчиз
няній конституційноправовій науці. Після проголошення незал
ежності України та особливо після прийняття Конституції України
питання конституціоналізму, його розвитку і формування стали ще
більш актуальними.
До визначення єдиної дефініції конституціоналізму у сучасному
конституційному праві вчені не дійшли. На думку угорського кон
ституціоналіста А. Шайо, конституціоналізм — це сукупність прин
ципів, порядку діяльності та інституційних механізмів, які тради
ційно використовуються з метою обмеження державної влади.
[1, 14] За словами англійця Е. Барендта, конституціоналізм — це
віра в існування конституційних засобів щодо встановлення дер
жавних обмежень. [2, 14] Шевчук С. визначав конституціоналізм
як режим функціонування державної влади відповідно до Консти
туції [3, 136–137]. Загально визнаним у сучасній конституційній
теорії є визначення англійського вченого С. Маклвейна, за яким
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конституціоналізм, або верховенство права є юридичним обмежен
ням держави та повною протилежністю свавільному правлінню
[4,21].
Конституціоналізм, як і конституція, є продуктом не якоїсь одні
єї нації чи народності. Вони, без сумніву, є витвором світової полі
тичної та правової культури. Водночас у кожній демократичній дер
жаві (або державі, яка прагне стати демократичною) певним чином
твориться своя національна модель конституціоналізму. Звичайно,
фундамент таких моделей складають вироблені багаторічною прак
тикою функціонування конституційної держави певні постулати,
принципи, доктрини тощо. Але існують і певні особливості, обумо
влені багатьма факторами, такими як: історичні традиції народу
в сфері державотворення; належність до тієї чи іншої правової сім’ї;
рівень правової культури народу; рівень розвитку демократичності
суспільства; особливості державного менталітету тощо. Тому сьо
годні говорять про особливості сучасного німецького, французько
го чи англійського конституціоналізму. З таких позицій можна
підійти і до специфіки українського конституціоналізму.
Конституціоналізм в Україні має багатовікові традиції, а час його
зародження пов’язується з Гетьманською державою (сер. XVII —
кін. XVII ст.). На відміну від багатьох країн Європи, формування
Конституціоналізму в Україні відбувалось в умовах відсутності
національної держави, однак і в цей час з’являється ряд актів, що
мали велике конституційне значення. Особливо серед них виділя
ються «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запо
розького». За сформульованими в них принципами побудови дер
жави, демократичним духом цей документ по праву вважається
однією з найцікавіших пам’яток Європи.
З початку демократичних перетворень було взято курс на своє
рідну «політичну реабілітацію» конституціоналізму як такого. Вже
в Декларації про державний суверенітет України та Концепцією
нової Конституції України йшла мова про такі категорії: розподіл
влади, місцеве самоврядування, верховенство права, інститут прав
і свобод людини.
Завершенням процесу відтворення повноцінної системи Кон
ституціоналізму стало прийняття 28 червня 1996 р. Конституції
України, яка проголосила Україну демократичною, соціальною та
правовою державою, визнала людину, її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінні
стю, визнала верховенство права, поділ державної влади, місцеве
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самоврядування тощо. Конституція України 1996 р. фактично
заклала основу для відновлення конституціоналізму в Україні як
цілісної системи.
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ПОНЯТТЯ «ВІДМОВА ВІД ДИТИНИ»
У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
К. О. Осадча,
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спеціальність «Правознавство»;
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наук. керівник

Вивчення правозастосовної практики дозволив визначити акту
альність зазначеного питання, оскільки поняття «відмова від дити
ни» на сьогодні тлумачиться неоднозначно.
На нашу думку, проблема виникає насамперед через те, що питан
ня відмови від прав та обов’язків не одержало належного дослідження
ні у загальній теорії права, ні у теорії цивільного та сімейного права.
Як показав аналіз сімейного законодавства, буквальне тлума
чення поняття «відмова від дитини» призводить до того, що один
суб’єкт правовідносин відмовляється від іншого, а це вочевидь
є абсурдним твердженням.
Оскільки відмова може здійснюватися тільки щодо суб’єктивно
го права, яке належить особі, відмова від батьківської правоздатно
сті є неможливою. Тобто не можна відмовитися мати передбачені
законом батьківські права та обов’язки. Тому можна припустити,
що відмова батьків від дитини з правової точки зору має розгляда
тися як відмова батьків від здійснення всіх суб’єктивних майнових
– 75 –

Секція VІІІ

Правове регулювання

та особистих немайнових прав й виконання відповідних обов’язків
щодо дитини.
Оскільки суб’єктивні батьківські права мають особистий характер
відмовитися від них, за загальним правилом, також неможливо. Що
стосується батьківських обов’язків, то відповідно до ч. 4 ст. 155 СК
ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою
для покладення на них відповідальності, встановленої законом. Отже,
відмовитися від виконання батьківських обов’язків також неможливо.
Разом з тим, Сімейний кодекс України містить норми, які дають
підстави вважати, що відмова від здійснення суб’єктивних батьків
ських прав та виконання батьківських обов’язків є можливою і ціл
ком відповідає чинним правовим нормам.
Зокрема, відмова батьків від здійснення суб’єктивних батьків
ських прав та виконання батьківських обов’язків може бути здій
снена шляхом активних дій — надання про це письмової посвідче
ної нотаріусом згоди на усиновлення дитини.
Потребує також уваги питання співвідношення понять «відмова
від дитини» та невиконання батьками свого обов’язку забрати
дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я.
Навіть в тому разі, якщо при відмові батьків забрати дитину
з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я ними
була дана згода на усиновлення з дотриманням всіх вимог, встано
влених ст. 217 СК, це не тягне за собою припинення суб’єктивних
батьківських прав та виконання батьківських обов’язків. Вказана
заява матиме правове значення тільки з моменту набрання чинно
сті рішенням суду про усиновлення цієї дитини. Саме з цього
моменту між батьками та дитиною припиняються батьківські пра
вовідносини. До цього моменту батьки дитини мають весь ком
плекс прав та обов’язків щодо неї. До виконання своїх батьківських
обов’язків батьки можуть бути примушені за допомогою державно
го примусу (ст. 193 СК), а в разі ухилення від виконання своїх бать
ківських обов’язків по вихованню дитини мати, батько можуть бути
позбавлені судом батьківських прав (ст. 164 СК), навіть в тому разі,
якщо вони вже дали згоду на усиновлення своєї дитини.
Таким чином, поняття «відмова від дитини» з правової ж точки
зору передбачає відмову від здійснення суб’єктивних батьківських
прав та виконання батьківських обов’язків. Вона є можливою в разі
дачі батьками згоди на усиновлення дитини з дотриманням всіх
передбачених у законі вимог. Але припинення батьківських прав та
обов’язків вона тягне лише у сукупності з іншим юридичним фак
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том — фактом набрання чинності рішенням суду про усиновлення
дитини. Отже, відмова від здійснення суб’єктивних батьківських
прав та виконання обов’язків повністю відповідає вимогам чинно
го сімейного законодавства, тобто є правозгідною. Всі інші випад
ки нездійснення суб’єктивних батьківських прав та не виконання
батьківських обов’язків не тягнуть за собою повного припинення
батьківських правовідносин.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
С. В. Пасічніченко,
ст. викладач кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права Університету «Україна»

Особлива турбота та увага з боку держави в Україні зосереджена
на комплексному вирішенні проблем дітейінвалідів та інвалідів
з дитинства. Основними напрямами державної соціальної політи
ки щодо даної категорії осіб є профілактика дитячої інвалідності,
а саме: своєчасне виявлення ризику народження дитиниінваліда,
захворювань, які призводять до набуття інвалідності, превентивна
терапія, реабілітація, їх адаптація та соціальна інтеграція у суспіль
ство. ЇЇ реалізація здійснюється шляхом постійного вдосконалення
нормативноправової основи, запровадження програм реабілітації
та соціалізації дітейінвалідів та інвалідів з дитинства, розвитку віт
чизняної реабілітаційної галузі.
З метою запобігання дитячій інвалідності, посилення профілак
тичної спрямованості системи охорони здоров’я, підвищення яко
сті медичних послуг дітямінвалідам було затверджено ряд норма
тивноправових актів. Зокрема, укази Президента України «Про
Цільову комплексну програму генетичного моніторингу в Україні
на 1999–2003 роки» від 4 лютого 1999 року № 118, «Про затверджен
ня Концепції розвитку охорони здоров’я населення України» від
7 грудня 2000 року № 1313, «Про додаткові заходи щодо забезпечен
ня виконання Національної програми «Діти України» на період до
2005 року» від 24 січня 2001 року №42, «Про Національну програму
«Репродуктивне здоров’я» на 2001–2005 роки» від 26 березня 2001
року № 203; постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер
дження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на
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2002–2011 роки» від 10 січня 2002 року №14, «Про затвердження
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до
2015 року» від 27 грудня 2006 року №1849; розпорядження Кабінету
Міністрів України «Концепція державної програми «Дитяча онко
логія» на 2006–2010 роки» від 1 лютого 2006 року №58р, «Концеп
ція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова
нація» на 2009–2013 роки» від 21 травня 2008 року №731р.
Аналізуючи чинне законодавство ми можемо зробити висновок,
що терміни «дитинаінвалід» та «інвалід з дитинства» використову
ються дуже часто. Якщо визначення терміну «дитинаінвалід» ві
дображено у законах України «Про охорону дитинства»[2] та «Про
реабілітацію інвалідів в Україні»[3], то термін «інвалід з дитинства»
не має жодних пояснень.
Тому доцільно внести доповнення до статті 2 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»[4] такого
змісту:
дитинаінвалід — особа (від народження до 18 років) зі стійким
розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, трав
мою або вродженими вадами фізичного або розумового розвитку,
що призводить до обмеження її нормальної життєдіяльності та
потребує соціальної допомоги і захисту.
інвалід з дитинства — особа (з 18 років) зі стійким розладом
функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або
вродженими вадами фізичного або розумового розвитку, що приз
водить до обмеження її нормальної життєдіяльності та потребує
соціальної допомоги і захисту, визнана органом медикосоціальної
експертизи та встановлено групу інвалідності.
Держава гарантує дітямінвалідам та інвалідам з дитинства право
на матеріальне забезпечення шляхом встановлення державної
соціальної допомоги [1], пенсії у зв’язку з інвалідністю, пенсії
у зв’язку з втратою годувальника, державної соціальної допомоги
інвалідам [5]. Матеріальне забезпечення призначається за вибором
даної категорії громадян незалежно від одержуваного ним заробітку,
стипендії, аліментів або інших доходів. Виплата призначається одно
часно, якщо дитинаінвалід та інвалід з дитинства має право на пен
сію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу.
Розмір державної соціальної допомоги дітямінвалідам призна
чається залежно від віку (від народження до 6 років; від 6 до 18
років), а інвалідам з дитинства від групи інвалідності. Враховуючи
рівень забезпеченості населення, ціни на продукти харчування та
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промислові, потреби дітей раннього, дошкільного та шкільного
віку визначити єдиний розмір державної соціальної допомоги для
дітейінвалідів.
Література
1. Закон України Про державну соціальну допомогу інвалідам
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2. Закон України Про охорону дитинства із змінами від
10.04.2008 року — 2008. — № 24. — ст. 230
3. Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні — 2006. —
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ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
В. Ф. Пасько,
ІІ курс, група Пр/07, спеціальність «Правознавство»,
Дубенська філія;
А. В. Андріюк,
наук. керівник

Формою державного впливу на господарські відносини доречно
визнавати зовнішній вираз дії державних органів, що виникає
в процесі реалізації їх специфічних завдань і функцій у разі застос
ування обраного методу державного впливу на економіку.
Розрізняють такі основні правові форми: планування (директив
не й індикативне), індивідуальне управлінське рішення, контроль,
нагляд, координація, формування звітності, інформаційне забезпе
чення суб’єктів господарських відносин, припинення правопору
шень, поновлення правового становища, покарання винних у пору
шенні господарського законодавства, нормативне регулювання
тощо. Основними засобами регулюючого впливу держави на суб’єк
тів господарювання відповідно до ст. 12 ГК є: державне замовлення,
– 79 –

Секція VІІІ

Правове регулювання

державне завдання; ліцензування, патентування і квотування; сер
тифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів;
регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та
інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та
субсидій.
Державне замовлення є засобом державного регулювання еко
номіки способом формування на договірній (контрактній) основі
складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для держав
них потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупі
влю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб’єк
тів господарювання незалежно від їх форми власності.
Ліцензування підприємницької діяльності є засобом державного
регулювання господарської діяльності, спрямованим на забезпе
чення єдиної державної політики в тій чи тій сфері та захист еконо
мічних і соціальних інтересів громадян. Ліцензія — документ дер
жавного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження
зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визна
ченого строку за умови виконання ліцензійних умов.
Патентуванню підлягає торговельна діяльність за готівкові
кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кре
дитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових
валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжни
ми засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними
картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального
бізнесу та побутових послуг.
Варто подати кілька важливих понять. Стандартизація — це
діяльність, що полягає в установленні положень для загального
і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань
з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній
сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності про
дукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усу
ненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науковотехнічному співро
бітництву. Сертифікація відповідно до Закону України «Про
підтвердження відповідності» 17 травня 2001 р. — це процедура, за
допомогою якої визнаний в установленому порядку орган докумен
тально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем
управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу вста
новленим законодавством вимогам. Норми і нормативи — це зав
часно розроблені і затверджені в установленому законом порядку
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розміри споживання основних фондів, природних і матеріальних
ресурсів, припустимих шкідливих викидів та інші обов’язкові до
застосування умови господарювання. Ліміти — гранично допусти
мі величини використання ресурсів або, навпаки, гранично допу
стимі викиди (див., наприклад, Постанову Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1992 р. № 459 «Про порядок видачі дозволів
на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення
лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»).
Своїм статусом ліміт чимось нагадує квоту.
Питанням регулювання цін і тарифів присвячено главу 21 ГК,
а також норми Закону України «Про ціни і ціноутворення». Ціна
є істотною умовою господарського договору. Державне регулюван
ня цін здійснюється встановленням фіксованих державних та кому
нальних цін, граничних рівнів цін, граничних рівнів торговельних
надбавок і постачальницьких винагород, граничних нормативів
рентабельності або запровадженням обов’язкового декларування
зміни цін. Законодавство України може передбачати спрощену
систему оподаткування для окремих категорій суб’єктів господарю
вання. Держава може надавати дотації суб’єктам господарювання:
на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування,
на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів
реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих товарів, послу
ги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення,
а також суб’єктам господарювання, що опинились у критичній
соціальноекономічній або екологічній ситуації, з метою фінансу
вання капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання
їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний еконо
мічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом.
Отже, державна підтримка малого підприємництва здійснюєть
ся за такими напрямами: 1) формування інфраструктури підтримки
і розвитку малого підприємництва, організація державної підготов
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів
малого підприємництва; 2) установлення системи пільг для суб’єк
тів малого підприємництва; 3) запровадження спрощеної системи
оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності; 4) фінансово
кредитна підтримка малого підприємництва; 5) залучення суб’єктів
малого підприємництва до виконання науковотехнічних і соціаль
ноекономічних програм, здійснення поставки продукції (робіт,
послуг) для державних та регіональних потреб.
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АДМІНІСТРАТИВНОBПРАВОВИЙ СТАТУС
ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ
О. В. Пігусова,
VI курс, група ПЗ61, інститут права і суспільних відносин,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
спеціальність «Правознавство»,
Е. Ф. Демський, наук. керівник

Служба в міліції є різновидом державної служби України. Праців
ники міліції виконують завдання держави, спрямовані на забезпечен
ня особистої безпеки громадян, вони попереджають і припиняють
злочини, надають допомогу громадянам та юридичним особам у здій
сненні їх законних прав та інтересів, тощо. З метою забезпечення
успішного виконання цих завдань докорінного поліпшення потребу
ють не лише форми і методи діяльності міліції, але ї якісний підхід до
визначення адміністративноправового статусу працівника міліції.
Звернення до цієї проблеми викликане ще й тією обставиною,
що правовий статус працівника міліції є рівним для будьякого пра
цівника міліції від курсанта навчального закладу системи МВС до
міністра внутрішніх справ, на його основі визначається правове
становище особового складу міліції в цілому. Цим пояснюється
необхідність належного нормативного закріплення адміністратив
ноправового статусу працівника міліції, адже реалізація працівни
ком своїх повноважень переважно пов’язана з обмеженням прав та
свобод громадян, вторгненням у сферу їх інтересів. Реалізація адмі
ністративноправового статусу працівника міліції дає можливість
зміцнити законність, правову культуру працівника міліції за раху
нок удосконалення підходів до організації діяльності працівника
міліції, в тому числі у взаємодії з громадянами, зміцнення держав
ної і службової дисципліни, посилення контролю і відповідальності
за неналежне виконання службових обов’язків, зокрема, за без
діяльність, зволікання у прийнятті і виконанні рішень.
За таких умов виникає потреба в дослідженні сутності, особли
востей та структури адміністративноправового статусу працівника
міліції, характеристиці кожної з його складових, їх взаємозв’язку
у розробці на цій основі пропозицій та рекомендацій щодо удоско
налення правового регулювання відносин працівника міліції
з іншими суб’єктами управлінської діяльності. Проте проблеми
адміністративноправового статусу працівника міліції спеціально
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не вивчалися, в існуючих наукових працях ці питання досліджува
лись фрагментарно або в рамках ширшої адміністративноправової
проблематики, без комплексного підходу. Таким чином, глибоке
дослідження проблем правового регулювання та практичної реалі
зації адміністративноправового статусу працівника міліції набуває
особливого змісту і актуальності.
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БЕЗПЕКА ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ
В. С. Пісоченко,
II курс, група П21, факультет правознавства,
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Право»;
О. К. Олефір,
к. т. н., доцент, наук. керівник

На сьогоднішній день в світі створені і знаходяться в експлуата
ції 500 енергетичних ядерних енергоблоків. Вони є об’єктами
підвищеної небезпеки і вимагають особливої уваги з боку суспіль
ства. Відпрацьоване паливо поступає в спеціальні сховища. Ство
рені і застосовуються різні заходи для захисту від забруднення раді
ацією навколишнього середовища.
Провідна роль в даній сфері належить Міжнародному Агентству по
атомній енергії МАГАТЕ. Агентство є провідним міжурядовим
форумом науковотехнічної співпраці в області мирного викори
стання ядерної технології. Не дивлячись на всі зусилля міжнародно
го співтовариства, щорічно у всьому ядерноенергетичному світі без
слідно зникає біля 60кілограмів радіоактивних матеріалів. Дані мате
ріали можуть бути використані для створення різних вибухонебезпеч
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них пристроїв, які можуть загрожувати безпеці всього людства.
Припинити цю незаконну діяльність можна тільки професійними
діями: створенням міжнародних законопроектів і діями міжнарод
них суспільних об’єднань, такими як Інтерпол.
Також необхідно виділити, що майбутня роль ядерної енергії
залежить від підтверджених стійких результатів безпечного застос
ування всіх ядерних методів. Зусилля МАГАТЕ в області ядерної
безпеки направлені на розробку багатобічних юридичнообов’яз
кових угод, які набувають все більш важливого значення як меха
нізми підвищення ядерної безпеки, безпеку ядерних відходів
у всьому світі. Рекомендації МАГАТЕ в області безпеки використо
вуються багатьма країнами як основа для розробки внутрішньодер
жавних норм і правил. Розроблені зведення положень і керівництва
по безпеці відносно вибору майданчика, проектування, експлуата
ції і якості АЕС. В цілях подальшого підвищення експлуатаційної
безпеки у всьому світі Агентство за запитом проводить оцінки без
пеки, включаючи розгляд групами міжнародних експертів безпосе
редньо на майданчику питань експлуатації АЕС. У даному напрямі
був прийнятий в 2004 році Кодекс поведінки по забезпеченню без
пеки і збереження радіоактивних джерел і багато інших документів.
Норми атомного права створюють умови для економічно і полі
тично доцільного використання атомних технологій, безпечних для
людини і навколишнього середовища. При цьому повинна бути
забезпечена збалансованість не тільки політичних і економічних,
але і оборонних, соціальних і екологічних інтересів держави. Нор
мативноправова база використання атомної енергії у всьому світі
складається з наступних основних елементів: міжнародні договори,
державні закони.
Міжнародні договори регулюють питання використання атомної
енергії для всієї світової спільноти. Міжнародноправовий режим в цій
області заснований, перш за все, на багатобічних конвенціях і угодах.
Найбільш важливими з них є: Договір про не розповсюдження ядерної
зброї (1970 р.), Віденська конвенція про цивільну відповідальність за
ядерний збиток (1963 р.), Міжнародна конвенція про фізичний захист
ядерного матеріалу (1987 р.).Також міжнародні договори регулюючі
використання атомної енергії, складають найважливішу частину укра
їнського атомного законодавства. Ці договори є складовою частиною її
правової системи, а положення цих договорів володіють пріоритетом
по відношенню до норм внутрішнього законодавства.
Державні закони визначають принципи регулювання відносин
в області забезпечення національної безпеки.
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У зв’язку з тим, що атомне законодавство є галуззю українсько
го законодавства, то його розвиток тісно взаємозв’язаний з іншими
галузями законодавства, зокрема, цивільним, адміністративним,
фінансовим, податковим, кримінальним і ін.
Але, на мою думку, Україна як правова держава повинна ще
більше акцентувати свою увагу на охорону, використання і збері
гання атомних відходів. При цьому розробити таку нормативно
правову базу яка повністю забезпечить безпеку збереження даних
радіоактивних матеріалів.

ПОРЯДОК ЗАКЛИКАННЯ ДО СПАДЩИНИ
ТА ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ
В. І. Полумиско,
5курс, група ПЗ51, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»;
Є. Ю. Свобода,
ст. викладач кафедри цивільного та трудового права, наук. керівник

Спадкування в Україні здійснюється за заповітом або за законом.
Відповідно до статті 1222 Цивільного кодексу України (даліКодекс)
спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які
є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за
життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.
Юридичні особи та інші учасники цивільних відносин, зокрема,
держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні гро
мади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права, можуть
бути спадкоємцями лише за заповітом.
Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок
своєї смерті, при цьому заповідач може призначити своїми спадкоєм
цями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього
з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасни
ків цивільних відносин. При спадкуванні за заповітом до спадкування
закликаються ті особи, яких спадкодавець зазначив у своєму заповіті.
Слід зазначити, що право спадкоємця за заповітом може бути
обмежене лише у випадках, визначених статтею 1241 Кодексу. Так,
відповідно до зазначеної статті Кодексу малолітні, неповнолітні,
повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова
(вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту
заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі
спадкування за законом (обов’язкова частка).
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Спадкування за законом має місце у разі відсутності заповіту,
визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від
її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплен
ня заповітом усієї спадщини. Спадкоємці за законом закликаються
до спадкування у порядку черговості. Черговість спадкоємців зал
ежить від ступеня споріднення їх зі спадкодавцем. Відповідно до
цивільного законодавства існує 5 черг. Кожна наступна черга спад
коємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутно
сті спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадку
вання, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.
У межах однієї і тієї самої черги спадкоємці спадкують майно
померлого в рівних частках.
Згідно частин першої та третьої статті 1268 цього Кодексу, спад
коємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину
або не прийняти її.
Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на
час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину,
якщо протягом шестимісячного строку він не заявив про відмову від
неї. Такими, що прийняли спадщину вважаються також малолітня,
неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздат
ність якої обмежена, якщо не було подано заяву про відмову від
спадщини у порядку, встановленому цивільним законодавством.
Відповідно до статті 1269 Кодексу спадкоємець, який бажає
прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав
постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори
заяву про прийняття спадщини.
Для прийняття спадщини встановлено строк у шість місяців,
який починається з часу відкриття спадщини, а часом відкриття
спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується
померлою. Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем
особисто і до держнотконтори за місцем відкриття спадщини.
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спад
кодавця, а якщо воно невідоме — то місце знаходження нерухомо
го майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого
майна — місцезнаходження основної частини рухомого майна.
Право спадкоємців на спадкове майно підтверджується свідоц
твом про право на спадщину (за законом чи за заповітом), яке вида
ється державним нотаріусом за місцем відкриття спадщини після
закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини. Строк для
звернення спадкоємця за отриманням свідоцтва про право на спад
щину законодавством не обмежено.
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Свідоцтво про право на спадщину видається за заявою спадкоєм
ців, які прийняли спадщину в порядку, встановленому цивільним
законодавством, кожному з них окремо із визначенням прізвища,
імені, по батькові та часток у спадщини інших спадкоємців. При
цьому в кожному свідоцтві може зазначатися все майно, крім нерухо
мого. Якщо спадщину на нерухоме майно прийняло кілька спадкоєм
ців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного
з них, із зазначенням імені та частки у спадщини інших спадкоємців.
При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом нотаріус
перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщи
ни, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом
осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, та склад спадкового
майна. На підтвердження цих обставин від спадкоємців обов’язко
во вимагаються відповідні документи. Так, факт смерті і час від
криття спадщини підтверджуються свідоцтвом органу реєстрації
актів цивільного стану про смерть спадкодавця, а родинні та інші
відносини спадкоємців зі спадкодавцем можуть бути підтверджені
свідоцтвом органу реєстрації актів цивільного стану; копіями акто
вих записів; копіями рішення суду, що набрали законної сили, про
встановлення факту родинних та інших відносин.
При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом нота
ріус перевіряє факт смерті спадкодавця, наявність заповіту, наяв
ність та чинність спадкового договору, час і місце відкриття спад
щини, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво; переві
ряє коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщину.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ
ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МІТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ
ВРАЗЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОСОБУ
К. І. Пономаренко,
аспірант ВНЗ Університет «Україна», спеціальність 12.00.07;
М. І. Мельник,
к. ю. н., д. соц. нацк, наук. керівник

Проблема захисту персональних даних громадян України існує
з того самого моменту, як розвинуті інформаційні технології
дійшли й до нашої держави, полегшили обіг інформації та усклад
нили процес здійснення контролю за таким переміщенням. Але,
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попри всі спроби законодавчого врегулювання життєдіяльності
новонародженого інформаційного суспільства, питання й досі
залишається відкритим.
Як влучно зазначає Р. Тополевський, порушення балансу між
правом особи на захист приватності (і, зокрема, конфіденційності
персональних даних) і бажанням держави знати все про всіх (зви
чайно ж, з найкращими намірами) може призвести в найгіршому
випадку до побудови поліційної недемократичної держави тоталь
ного стеження [1].
Переміщення аудіовізуальних та текстових матеріалів через кор
дон регулюються Інструкцією «Про порядок переміщення через дер
жавний кордон України текстових, аудіо та аудіовізуальних матеріа
лів». Вона є основним міжвідомчим документом, який визначає
загальний порядок переміщення через державний кордон України
творів друку, рукописів, науковотехнічної продукції, оригіналів
і копій особистих документів, аудіовізуальних матеріалів та фотокі
нофонів документів державними органами, об’єднаннями громадян,
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
а також окремими громадянами України і іноземних держав [2].
Матеріали, що переміщуються через державний кордон Украї
ни, та підлягають обов’язковій перевірці можуть містити вразливі
персональні дані (домашнє відео, особисті щоденники, лікарські
карти), доступ до яких обмежено у першу чергу, Конституцією
України, а також, закріпленим законодавчо, їх конфіденційним
статусом. Зазначена інструкція не виділяє окремо персональні дані,
лише у п. 2.1. визначені матеріали, що вивозяться за кордон без
дозволу, а серед них такі джерела інформації про особу, як оригіна
ли і засвідчені копії документів, що належать громадянам про: реє
страцію актів громадянського стану; освіту; присудження наукових
ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації; реє
страцію транспортних і інших технічних засобів та право управлін
ня ними; трудовий стаж (для трудових книжок лише довідки); про
ходження військової служби; участь у Великій Вітчизняній та
інших війнах і військових конфліктах; поранення та лікування;
нагороди; пенсії; спадщину; інші документи, що стосуються забез
печення прав і законних інтересів громадян і осіб без громадянства,
крім перелічених в п. 2.5 д) цієї інструкції. Але для того, щоб пере
вірити відсутність у даних матеріалах відомостей, що порушують
вимоги закону, їх все одно необхідно перевірити.
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Контроль указаних матеріалів, вказаних здійснюється в пунктах
пропуску через державний кордон України чи в інших пунктах, де
є митні установи.
Митний кодекс України у ст. 42 закріплює вибірковість митного
контролю. Під час проведення митного контролю митні органи
самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для
забезпечення додержання законодавства України з питань митної
справи та міжнародних договорів України, укладених в установле
ному законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено
на митні органи. У випадках неможливості прийняття співробітни
ками митних установ рішення про пропуск певних матеріалів, вони
можуть бути затримані на час консультації з органами Держкомта
ємниць, іншими зацікавленими міністерствами, відомствами.
З метою запобігання розголошенню відомостей, що становлять
державну або іншу передбачену законодавством таємницю припу
скається порушення права на приватність. ЗУ «Про інформацію»
забороняє розголошувати відомості що стосуються лікарської таєм
ниці, грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності,
усиновлення (удочеріння), листування, телефонних розмов і теле
графних повідомлень, але у випадках, передбачених законом дане
розголошення дозволяється.
Складається подвійна проблема. З одного боку перевірка аудіо
візуальних носіїв провадиться з метою запобігання переміщення
через кордон матеріалів, що пропагують насильство, творів порно
графічного змісту, а також інших аудіовізуальних матеріалів, що
можуть порушувати права людини і загрожувати безпеці держави,
цим самим презюмується порушення права на приватність. Оскіль
ки, перед переміщенням комісія повинна перевірити чи дійсно дані
твори, є аматорськими, особистими, і такими, що не містять забо
ронену для переміщення інформацію. Опиняємося у замкненому
колі, де необхідно поступитися правом на таємницю приватного
життя щоб забезпечити безпеку інших осіб. Маємо випадок де
порушення права на таємницю особистого життя неминуче і, більш
того, законодавчо не врегульований. така перевірка призводить
лише до порушення приватності
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УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ
Ю. С. Пономаренко,
II курс, група ПЗ22, факультет права та суспільних відносин
спеціальність «Правознавство»
О. Ш. Чомахашвілі,
ст. викладач, наук. керівник

Регулювання промисловості є однією з найважливіших функцій
держави за умов ринкового господарювання. Саме держава встано
влює правові основи для прийняття управлінських рішень, захи
щає інтереси національної економіки, формує її інфраструктуру,
контролює процеси грошового обігу, встановлює і розвиває еконо
мічно вигідні для суспільства і держави правовідносини. Це й зумо
влює актуальність теми дослідження даної теми.
Промисловість — провідна галузь господарського комплексу
держави, яка має за мету добування та переробку природних
багатств. Від стану та розвитку промисловості залежать стан і розви
ток інших галузей господарства, соціальнокультурного та адміні
стративнополітичного будівництва, а отже, й рівень життя грома
дян, розвитку суспільства, держави в цілому.
Як об’єкт управління промисловість є досить складною систе
мою, що поєднує різні підгалузі. Галузева організація промислово
сті визначає наперед складну структуру органів державного упра
вління в цій галузі, їх різноманітні повноваження.
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Правові засади організації та управління промисловістю в Укра
їні відображені в Конституції, Господарському кодексі України,
законі «Про промисловофінансові групи в Україні» та ін., актах
Президента України, Кабінету Міністрів України», відомчих актах.
Об’єктами державного регулювання на макроекономічному рівні
є міжгалузеві комплекси — єдині господарські системи, які склада
ються з групи взаємопов’язаних галузей і покликані забезпечити
потребу національної економіки у певному виді кінцевої продукції
(послуг). Кожен комплекс має низку спеціалізованих галузей, тех
нологічно, економічно й організаційно пов’язаних між собою.
До складу міжгалузевих комплексів промислового виробництва
належать такі: паливноенергетичний, металургійний, машинобу
дівний, хіміколісовий.
Державне регулювання промислового виробництва у складі
Міністерства економіки України провадить департамент розвитку
базових галузей промисловості та виробничої інфраструктури,
у складі якого функціонують відділи: економіки чорної та кольоро
вої металургії, економіки хімічного та нафтохімічного комплексів,
економіки розвитку енергетики, економіки лісопромислового та
лісогосподарського комплексів, економіки машинобудівного та
оборонного комплексу; департаменти: реалізації соціальної політи
ки з відділом економіки виробництва непродовольчих товарів та
послуг; розвитку агропромислового комплексу з відділом вироб
ництва продовольчих товарів.
Суб’єк державного регулювання промислового виробництва
(Міністерство промислової політики. Міністерство вугільної про
мисловості Міністерство енергетики, а також Державні Комітети:
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості; харчової про
мисловості; медичної те мікробіологічної промисловості та ін.
Залежно від типу галузей і форм власності державне регулюван
ня промислового виробництва ведуть у вигляді прямого державно
го управління об’єктами (підприємствами) і регулювання їхньої
підприємницької діяльності.
Пряме управління промисловим виробництвом передбачає:
управління з боку міністерств об’єктами, що є у сфері державної
власності; організацію монопольного виробництва деяких видів
промислової продукції; індикативне планування; контроль за
виробництвом і розподілом частини продукції, яку виготовляють
на державних підприємствах.
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Держава на розвиток товарного ринку впливає через грошово
кредитну політику Національного банку України. Однак за умов
кризи, монополізму виробників та інших особливостей перехідно
го періоду до ринкових відносин найефективнішими засобами дер
жавного впливу на процеси виробництва промислової продукції
є методи індикативного планування, які реалізують державні орга
ни, підпорядковані Кабінету Міністрів України.
Промисловість підрозділяють на важку (виробництво засобів
виробництва та легку (виробництво предметів споживання), а та
кож на нафтову, вугледобувну текстильну, харчову та інші види
(залежно від кінцевого продукту), як становлять собою підгалузі
промисловості. В свою чергу, підгалузі промисловост поділяються
на ще більш дрібні — так звані субгалузі промисловості. Напри
клад, підгалузь текстильної промисловості поєднує текстильні,
швейні та інш підприємства; підгалузь гірничої промисловості —
гірничодобувні, гірничозбагачувальні, гірничометалургійні та
інші підприємства тощо.
Згідно ст. 42 Конституції України кожен має право на підприєм
ницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових
осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування
обмежується законом.
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій
діяльності. Не допускаються зловживання монопольним станови
щем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросо
вісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за які
стю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє
діяльності громадських організацій споживачів.
Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприєм
ництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами госпо
дарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку.
Згідно ст. 55 Господарського кодексу України суб’єктами господа
рювання визнаються учасники господарських відносин, які здійсню
ють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію
(сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене
майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
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Суб’єктами господарювання є:
1) господарські організації — юридичні особи, створені відпо
відно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші
підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші
юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєс
тровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до
закону як підприємці;
3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи госпо
дарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійс
нення господарської діяльності.
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Створення ринкової економіки України зумовило докорінні
зміни суспільних відносин, пов’язаних з формуванням бюджетів
різних рівнів та державних цільових фондів як матеріальних чинни
ків функціонування держави.
Обов’язок сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі
в порядку і розмірах, установлених законом кожною особою, яка
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підпадає під юрисдикцію законодавства України, передбачений
ст. 67 Конституції України.
Найбільш небезпечні прояви невиконання конституційного
обов’язку сплачувати податкові внески тягнуть за собою кримі
нальну відповідальність.
Кваліфікуючими ознаками злочину ухилення від сплати подат
ків, зборів передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України
(далі КК України) є:
Об’єкт — встановлений чинним законодавством порядок опо
даткування юридичних та фізичних осіб, який забезпечує за раху
нок надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів
формування доходної частини Державного та місцевих бюджетів,
а також державних цільових фондів;
Суб’єкт — службові особи підприємства, установи, організації
незалежно від форми власності, на яких покладені обов’язки по веден
ню бухгалтерського обліку, поданню податкових декларацій, бухгал
терських звітів, балансів, розрахунків та інших документів, пов’язаних
з обчисленням і сплатою обов’язкових платежів до бюджетів та держав
них цільових фондів. Особи що займаються підприємницькою діяльні
стю без створення юридичної особи. Будьякі особи, які зобов’язані
сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі, що входять
в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку;
Об’єктивна сторона — характеризується наявністю таких ознак:
діянням у вигляді ухилення від сплати обов’язкових платежів, що
входять в систему оподаткування, введених у встановленому зако
ном порядку; наслідками у вигляді фактичного ненадходження до
бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах
(в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством
неоподатковуваний мінімум доходів громадян), тобто заподіяння
державі шкоди у значних розмірах;
Суб’єктивна сторона — характеризується умисною формою
вини. Особа усвідомлює суспільну небезпеку своїх дій та бажає
настання наслідків у вигляді несплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів.
Кількість порушених кримінальних справ за ухилення від сплати
податків протягом останніх років зросла майже у 10 разів. Водночас
сума несплачених податкових внесків зросла більше ніж у 25 разів.
При розслідуванні й судовому розгляді справ цієї категорії при
пускаються численних помилок, що полягають у неправильному
застосуванні матеріального та процесуального права й неоднаково
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му тлумаченні окремих ознак складу злочину. Виникають труднощі
при відмежуванні ухилення від оподаткування від суміжних злочи
нів та його кваліфікації за сукупністю.
Проблеми кримінальноправових аспектів ухилення від оподат
кування досліджені у працях П. П. Андрушка, Л. П. Брич, В. М. Ве
ресова, Н. О. Гуторової та інших вчених.
Однак низка важливих для кваліфікації ухилення від сплати
податків положень у кримінальноправовій науці залишається дис
кусійною або має неоднозначне вирішення. Позиції науковців, які
досліджували цю проблему, у ряді випадків є суперечливими та
непослідовними. Відсутні також єдині підходи до кваліфікації зло
чину, передбаченого ст. 212 КК України. Як свідчить практика досу
дового слідства, ухилення від сплати податків поєднується з іншими
злочинами і набуває все більш організованих форм. Тому питання
правильної кримінальноправової кваліфікації ухилення від сплати
податків стають актуальними і важливими на сьогодні.
Виходячи з аналізу ч. 4 ст. 212 КК України, то необхідно допов
нити її такими словами: «або вжила заходів до фактичної сплати
підприємством, установою чи організацією податків, зборів,
фінансових санкцій та пені».

ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ
ТРУДОВОГО ПРАВА
Є. О. Решетник,
2 курс, група ПЗ22, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»;
Є. Ю. Свобода
ст. викладач кафедри цивільного та трудового права, наук. керівник

В правовій літературі немає одностайності щодо поняття джерел
трудового права. Одні вчені під джерелами трудового права розумі
ють способи закріплення правил поведінки, яким держава надає
загальнообов`язкової сили, другі — форми існування права, треті —
взагалі пропонують відмовитись від терміну «джерело права» і про
понують замінити на «форму права» Аналіз позицій вітчизняних та
зарубіжних вченихправників, дозволяє зробити висновок, що
джерела трудового права — це зовнішні форми виразу правових
норм, які приймаються компетентними на те органами, як правило,
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за участю працівників, чи їх представницьких органів в узгоджу
вальнодоговірному порядку, за допомогою яких забезпечується
правове регулювання трудових та тісно пов`язаних з ними суспіль
них відносин на підприємствах, в установах, організаціях чи
у фізичних осіб, які використовують найману працю.
Первинну основу джерел трудового права складають правові
норми. Вони містять, як правило, гіпотезу, санкцію та диспозицію.
Систему норм трудового права складають правові інститути.
Нормативноправові акти, які належать до джерел трудового
права поділяються на загальне і спеціальне законодавство. Серед
джерел трудового права є такі, які поширюються як на всіх праців
ників, так і на певні їх категорії. Співіснування в трудовому праві
загальних і спеціальних норм віддзеркалює особливості співвідно
шення єдності і диференціації правового регулювання праці. З заз
наченою ознакою тісно пов’язане поєднання в трудовому праві
централізованого і локального регулювання. Відшукання розумно
го співвідношення такого регулювання забезпечує реалізацію
гарантій передбачених трудовим законодавством для всіх працюю
чих та врахування особливостей природних географічних і геоло
гічних умов, умов праці тощо.
Джерела трудового права є системним правовим явищем. Певною
мірою систему джерел трудового права окреслив Конституційний Суд
України. В рішенні Конституційного Суду від 09.07.98 р. №12рп/98
про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 21
Кодексу законів про працю України, за яким сфера застосування кон
трактної форми трудового договору визначалась законодавством.
Проводячи фактично офіційне тлумачення терміну «законодавство»,
Конституційний Суд України дійшов висновку, що під ним, слід розу
міти передусім закони України, чинні міжнародні договори, згода на
обов`язковість яких дана Верховною Радою України, а також поста
нови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети та
постанови Кабінету Міністрів України. Зрозуміло, таке тлумачення
стосується лише одного випадку, а тому не дає чіткого розуміння всієї
системи джерел. До того ж редакція частини 3 ст.21 Кодексу законів
про працю України, щодо якої дано тлумачення, вже втратила чин
ність. Вчені пропонують різні критерії класифікації джерел трудового
права, зокрема такі як «суб’єкт нормотворчості», «форма правового
закріплення», «порядок прийняття», «юридична сила», тощо.
Найбільш важливим на нашу думку є критерій «юридична сила»,
оскільки він має практичне значення при застосуванні окремих
– 96 –

господарської діяльності

Секція VІІI

джерел трудового права. За цим критерієм найвищу сходинку
в системі джерел трудового права посідає Конституція України.
Наступна сходинка належить міжнародним договорам, згода на
обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Слідуючу
сходинку в системі джерел трудового права посідають закони Укра
їни, потім — підзаконні акти, зокрема, укази та розпорядження
Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міні
стрів України, рішення органів державної виконавчої влади, орга
нів місцевого самоврядування.
Особливе місце в системі джерел трудового права посідають
рішення Конституційного Суду України. У запропонованій системі
їх можна розмістити після законів, оскільки вони стосуються офі
ційних тлумачень законодавчих актів. Особливе місце в цій системі
посідають акти про конституційність законів, правових актів зако
нодавчого органу, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. У випад
ку визнання неконституційними, ці акти втрачають чинність.
До джерел трудового права належать постанови Пленуму Вер
ховного Суду. В системі джерел трудового права їх можна розмісти
ти після актів трудового законодавства щодо яких вони дають
керівні роз’яснення.
Можна зробити висновок, що систему джерел трудового права
складають найважливіші акти органів державної влади та місцево
го самоврядування. Місце окремих джерел в цій системі зумовлено
юридичною силою правових актів, а також повноваженнями орга
нів, що їх прийняли.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН РИНКОВОГО ТИПУ
ТА ЙОГО НЕДОЛІКИ
М. М. Рєзнік,
І курс, аспірант, фінансове право; інформаційне право,
Університет «Україна»,
спеціальність 12. 00. 07 «Адміністративне право і процес»;
А. О. Клименко,
к. юр. н., доцент, наук. керівник

Аналізуючи розвиток земельного законодавства в Україні можна
вказати на певну аритмію законодавчого процесу.
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Основним принципом, який визначив напрям реформування
земельних відносин, який почався з 1990 року стало подолання
монополії держави на земельну власність і становлення багатосу
б’єктності права власності на землю.
Тимчасовий мораторій встановлений у нашій державі у зв’язку
з відсутністю досконалих інструментів регулювання ринку земель
обмежує права власників земельних ділянок, закріплених Земель
ним кодексом України від 21.10.2001 року № 2768III [1, с. 244].
На виконання Закону України « Про плату землю» від 03 липня
1992 року № 2535XII [2, с. 15] необхідно повністю змінити систе
му використання коштів від плати за землю, характер їх надходжень
у дохідну частину бюджету. Створення системи платежів за землю
дасть змогу збільшити їхній обсяг в тому числі здійснюватиметься
інвестування розвитку земель.
Успішне виконання положень Конституції України від 28.06.1996
року № 245к / 96 — ВР [3], також у ряду законів, Указів Президента,
Постанов Уряду в яких закладені земельних відносин нового типу, що
ґрунтуються на рівноправності форм власності на землю й скасуван
ні виключно прав держави на земельну власність, потребує переосми
слення методології та практики комплексної оцінки земель, визна
чення способів використання її результатів у ринкових умовах.
Враховуючи це, а також нововведення закону України «Про
оцінку земель» прийнятого Верховною Радою України 11 грудня
2003 року № 1378 — IV закону [4, с. 229] , потребують удосконален
ня чинних Постанов Кабінету Міністрів України «Про затверджен
ня Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів (тимчасова) від 23.03.95 р. (в ред.
від 30 червня 1997р.) [5, с. 32]; «Про затвердження Методики гро
шової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім
земель населених пунктів) від 30.05.97 р. [6 с.]; «Про затвердження
Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок» від
11.10.2002 р. № 1531 [7, с. 28].
Аналіз практичних питань реалізації зазначеного закону показує,
що застосування його норм ускладнюється тим, що Кабінет Міністрів
України не розробив положення щодо порядку рецензування звітів
експертної грошової оцінки земельних ділянок. Крім того, повільно
здійснюється організаційна діяльність щодо створення саморегу
люючих організацій з експертизи цінності земельних ділянок 8, с. 40].
На сьогодні немає чітких меж державними та комунальними
землями, проте є закон прийнятий у 2004 році «Про розмежування
земель державної та комунальної власності». Для врегулювання цього
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питання Держкомагенством підготовлено закон про «Фонд земель
державної власності та управління землями державної власності. Це
законопроект про створення інституції, яка управляла державними
землями для їх ефективного використання та захисту [9 , с. 8].
Зараз оптимальним варіантом для врегулювання проблемних
питань у сфері землекористування було б прийняття Закону « Про
ринок земель», в якому необхідно прописати механізми земельних
торгів, аукціонів і конкурсів. Неприйняття документу не дає
можливості унормувати особливості обороту на земельному ринку
ділянок сільськогосподарського призначення, унеможливлює
розвиток відповідної методичної бази та утворення суб’єктів інфра
структури ринку земель нової якості.
Питання створення дієвої системи гарантування прав на землю
слід вирішити шляхом: проведення аналізу регуляторної активності
органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин на
предмет відповідності чинному законодавству;
— створити організаційно — правове середовище та забезпечити
ведення Державного земельного кадастру, що має включати Дер
жавний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень, забезпечи
ти прийняття Закону України «Про державний земельний кадастр»;
— сприяти прийняттю закону «Про державну інвентаризацію
земель» і забезпечити проведення такої інвентаризації;
— створити та забезпечити функціонування гарантійного Фонду
Державного реєстру прав на рухоме майно та їх обмежень;
— забезпечити прийняття Закону України «Про фонд земель
державної власності»;
— розробити та приступити до реалізації Загальнодержавної
програми управління землями державної власності;
— внести зміни до чинного земельного та бюджетного законо
давства, спрямовані на скасування інституту безоплатної привати
зації земельних ділянок;
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5. Про затвердження Методики грошової оцінки земель сільсько
господарського призначення та населених пунктів. Постанова Кабі
нету Міністрів України, // Відомості Верховної Ради. — 1995. —
01 квітня. — с. 32.
6. Про затвердження Методики експертної грошової оцінки
земельних ділянок №1531. Постанова Кабінету Міністрів України. //
Відомості Верховної Ради. — 2002. — 19 лютого. — с. 28.
7. Про затвердження Методики експертної грошової оцінки
земельних ділянок №1531. Постанова Кабінету Міністрів України. //
Відомості Верховної Ради. — 2002. — 19 лютого. — с. 28.
8. Носік В. Новели в законодавстві України з оцінки земель //
Приватизація землі. Закон. Практика. — 2006. — №8. — с. 39 — 44.
9. Гуцало Л. Земне тяжіння в ринкових вимірах // Землевпоряд
ний вісник. — 2007. — №3. — с. 4–12.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОBПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Л. В. Сенченко,
аспірант, асистент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права,
Інститут права та суспільних відносин
Університету «Україна»;
А. І. Берлач,
д. ю. н., професор, наук. керівник

Відповідно до статті 140 Конституції України місцеве самовря
дування є правом територіальної громади — жителів села чи добро
вільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, сели
ща, міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення
в межах Конституції і законів України [1].
Сутність місцевого самоврядування, на думку професора
Ю.П. Битяка, полягає в гарантованому державою праві територі
альної громади розв’язувати значну частину місцевих справ і упра
вляти ними в інтересах населення, діючи в межах закону [2, 92].
Конституція України також декларує, що місцеве самоврядуван
ня здійснюється територіальною громадою, як безпосередньо, так
і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські
ради та їх виконавчі органи.
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Проаналізувавши повноваження сільських, селищних, міських
рад та їх виконавчих органів відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 2007 року, ми
дійшли висновку, що дані органи здійснюють управління демогра
фічною політикою на своїй території [3]. А саме, виключна компе
тенція сільських, селищних, міських рад полягає: у затвердженні
програм соціальноекономічного та культурного розвитку відпо
відних адміністративнотериторіальних одиниць, цільових програм
з інших питань місцевого самоврядування; у затвердженні місцевого
бюджету, внесенні змін до нього; затвердженні звіту про виконання
відповідного бюджету і т. ін. Повноваження виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад реалізуються в усіх найважливі
ших сферах життєдіяльності суспільства (у сфері соціальноеконо
мічного і культурного розвитку; освіти, охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту; соціального захисту населення; щодо охоро
ни прав, свобод і законних інтересів громадян і т.д.). До них нале
жать: підготовка програм соціальноекономічного та культурного
розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самов
рядування; забезпечення збалансованого економічного та соціаль
ного розвитку відповідної території; статистичний облік громадян,
які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;
вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг
і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства і т.д.
Варто наголосити, що серед основних проблем демографічного
розвитку, виділених Стратегією демографічного розвитку в період
до 2015 року, є значна диференціація рівня демографічного розвит
ку регіонів [4]. Тому пріоритетами Стратегії стосовно демографіч
ного розвитку регіонів є: 1) забезпечення державних соціальних
стандартів та державних соціальних гарантій для населення в усіх
регіонах та населених пунктах країни; 2) забезпечення координації
заходів щодо демографічного розвитку на рівні регіонів, визначе
них у державних цільових програмах, державних і регіональних
програмах економічного та соціального розвитку, програмах дер
жавного стимулювання розвитку депресивних територій; 3) прове
дення соціального діалогу, підтримка регіональних і місцевих іні
ціатив щодо розв’язання регіональних проблем демографічного
розвитку; 4) зменшення міграційного відпливу населення; 5) зни
ження в регіоні рівня смертності, зокрема дитячої; 6) створення
стимулів для заохочення сімей до народження другої дитини тощо.
Ми вважаємо, що варто нині наголосити на демографічній кризі
українського села. На думку Рогожина О. Г., сільська місцевість
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перебуває у стані хронічного демографічного виснаження, що
справляє явно негативний вплив на перспективи стабільного еко
номічного розвитку держави [5, 24–25].
Отже, органи місцевого самоврядування посідають чільне місце
в системі суб’єктів адміністративноправового регулювання демо
графічної політики, оскільки здійснюють управління в цій сфері на
регіональному рівні, шляхом розробки власних цільових програм
та створення умов для забезпечення належного життєвого рівня
населення сіл, селищ та міст, що, в свою чергу, і стане основою для
поліпшення демографічної ситуації в регіонах та в державі в цілому.
Література
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
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3. Відомості Верховної Ради України вiд 25.06.1997 — 1997 р.,
№ 24, стаття 170.
4. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період
до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006
№ 879// Офіційний вісник України. — 2006 р. — № 26. — Стор. 161. —
Ст. 1898.
5. Рогожин О. Г. Демографічні перспективи українського села:
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Є. В. Сердюк,
Аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Університет «Україна»
Інститут правознавства і соціальних відносин;
Е. Ф. Демський,
кандидат юридичних наук, доцент, наук. керівник

Нашим виборцям, доводиться періодично стикатися з пробле
мою відсутності їхніх прізвищ у списках виборців. Це порушує
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права громадян на їх волевиявлення. Також у списках для голосу
вання залишаються прізвища померлих людей, або людей які змі
нили місце проживання.
Проблема забезпечення конституційного права виборців до
сить активно обговорюється серед науковців та практиків. Вона
особливо загострюється перед виборами. Це питання використо
вується політиками для відповідного підвищення рейтингу серед
виборців.
На сьогодні вбачається, що вирішення питання захисту прав
виборців можливо шляхом створення єдиного Державного реєстру,
серед основних засад якого мають бути: а) законність і пріоритет
прав людини; б) повноту, цілісність та достовірність відомостей;
в)одноразовість включення виборця до реєстру; г) поновлюваність,
та його публічний характер.
На даний час держава законодавчо забезпечила створення Дер
жавного реєстру виборців. 22 лютого 2007 року Верховна Рада прий
няла Закон України «Про Державний реєстр виборців», він набрав
чинності з 1 жовтня 2007 року. Закон передбачає також щорічне,
з 1 вересня по 30 листопада, уточнення персональних даних вибор
ців в реєстрі. Однак не створено ні реєстру, не відбувається відповід
но й уточнень до нього. Причиною цього на сам перед мабуть
є недостатній контроль з боку Кабінету Міністрів України.
Відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців»
органом ведення Реєстру є відповідний структурний підрозділ органів
місцевого самоврядування. Повноваження органу ведення Реєстру
поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 363 від
17.04.2007 р. закупівля Центральною виборчою комісією послуг
з розроблення та налагодження програмних засобів створення та
ведення інформаційнотелекомунікаційної системи Державного
реєстру виборців здійснюється за процедурою закупівлі в одного
учасника без погодження з Міністерством економіки.
Дія даної Постанови була зупинена Указом Президента України
№ 499 від 02.06.2008 р. з метою забезпечення якісного, точного,
максимально кваліфікованого забезпечення створення автомати
зованої інформаційнотелекомунікаційної системи Державного
реєстру виборців, вибору найбільш кваліфікованого суб’єкта госпо
дарювання, який зможе найкраще розробити, налагодити програмні
і технічні засоби, необхідні для створення та ведення інформацій
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нотелекомунікаційної системи Державного реєстру виборців,
гарантувати захист та безпеку персональних даних виборців, що
значною мірою сприятиме забезпеченню реалізації конституцій
ного права громадян на вибори. У такій ситуації суб’єкт господарю
вання, який здійснюватиме вищеназвані заходи, має бути визна
чений виключно на конкурсних засадах. Одночасно з зупиненням
Постанови Президентом України внесено подання до Конститу
ційного Суду України про відповідність її Конституції України.
Рішенням Конституційного Суду України № 22рп /2008 Постано
ва втратила чинність як така, що не відповідає Конституції України
(є неконституційною). Така невизначеність щодо субєкта господа
рювання, який здійснюватиме вищезазначені заходи, зволікає
створення Єдиного Державного реєстру виборців.
2 жовтня 2008 року відбулося чергове засідання Центральної
виборчої комісії де було прийняте рішення самостійно взятися до
робіт, які є невідкладними з огляду на важливість і суспільну значу
щість питання, а також на встановлені постановою Кабінету Міні
стрів України строки.
Практика проведення виборів в Україні, європейський досвід
про доцільність запровадження єдиного державного реєстру вибор
ців, формування та ведення якого забезпечить гарантування прозо
рості та чесності проведення виборів та референдумів в Україні
повинно стати завданням держави. Тому необхідно реалізувати свої
рішення, а за їх невиконання притягувати до відповідальності дер
жавних посадовців. В цьому звя’зку, на нашу думку, доцільно було
б передбачити відповідальність не тільки за порушення порядку
ведення Державного реєстру виборців, а й за його створення.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ:
ОРГАНІЗАЦІЙНОBПРАВОВІ АСПЕКТИ
І. Н. Смолкін,
V курс, група ПЗ51, інститут права та суспільних наук,
юридичний факультет
спеціальність «Правознавство»;
Е. Ф. Демський,
к. ю. н., доцент, наук. керівник

Реалізація адміністративної реформи в Україні потребує змістов
ної переоцінки характеру взаємовідносин між державними органами
і приватними (фізичними та юридичними) особами. Надання дер
жавними органами різноманітних адміністративних послуг громадя
нам чи юридичним особам — новий формат оцінки їхніх взаємовід
носин. Одна з категорій таких відносин — адміністративні послуги —
досі залишається малодослідженою та дискусійною в юридичній
науці взагалі та в адміністративному праві, зокрема.
Питання адміністративних послуг в Україні значною мірою
потребують ґрунтовних наукових досліджень та відповідного адмі
ністративноправового оформлення. Безперечно, вони певною
мірою були предметом науковотеоретичних досліджень таких вче
них як В. Авер’янов, К. В. Кампо, Т. Коломоєць, І. Коліушко,
В. Тимощук, О. Харитонова та ін.
Водночас ці дослідження стосувалися окремих аспектів адміні
стративних послуг, а комплексне наукове монографічне досліджен
ня питань адміністративних послуг не проводилося.
Адміністративні послуги — це діяльність управлінського органу,
спрямована на реалізацію прав та законних інтересів заявника
(фізичних та юридичних осіб).
Писаренко Г. М. дає дещо інше, але схоже визначення, адміні
стративні послуги — це правовідносини, що виникають при реалі
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зації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи (за їх зая
вою) у процесі публічновладної діяльності адміністративного
органу для отримання певного результату.
Адміністративні послуги можна умовно розділити на такі, що
надаються органами виконавчої влади (державні послуги), і такі,
що надаються органами місцевого самоврядування (комунальні
або муніципальні послуги).
До першої категорії можна віднести послуги, пов’язані з: атеста
цією судових експертів; видачею дозволів на ввезення засобів вимі
рювальної техніки, ветеринарних медикаментів і препаратів, кормів;
видачею дозволів на будівництво; видачею дозволів на видобування
корисних копалин, здійснення перевезень та авіаційних робіт; вида
чею дозволів на працевлаштування іноземців, зміну номерного агре
гату транспортного засобу тощо.
До другої категорії належать послуги щодо: державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності; державної реєстрації змін до
статутних документів суб’єктів підприємницької діяльності; надан
ня дозволу на розміщення реклами; видачі ордерів на житлові при
міщення; видачі дозволів на проведення робіт та технічних умов на
водопостачання та водовідведення; надання земельних ділянок
у приватну власність або у постійне користування; реєстрації дого
ворів оренди землі тощо.
Писаренко Г. М. вважає, що хоча саме поняття «адміністративні
послуги» у вітчизняному законодавстві не зустрічається, але фак
тично регулюється великою кількістю законів та підзаконних нор
мативноправових актів, численні зміни й доповнення до яких
обумовлюють необхідність систематизації законодавства шляхом
його кодифікації та інкорпорації. Головним недоліком організацій
ноправового регулювання підприємництва є наявність адміністра
тивних перешкод, а головним шляхом їх подолання — впроваджен
ня у практику інституту адміністративних послуг..
Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можна зробити
такі висновки:
1) для реалізації принципів верховенства права та законності
в сучасних умовах демократизації життя українського суспільства,
а також у зв’язку з однорідністю відносин щодо надання адміні
стративних послуг, однорідністю норм, якими регулюються ці від
носини, тривалою історією та широкою правовою базою адміні
стративні послуги заслуговують на виділення їх в окремий інститут
адміністративного права;
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2) існує необхідність вдосконалення правового регулювання
надання адміністративних послуг, адже у питанні правового регу
лювання адміністративних послуг відсутня однозначність; запрова
дження правової регламентації якості адміністративних послуг.
Література
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ:
ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ
С. А. Стадник,
група ПЗ61, Інститут права та суспільних відносин,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»;
А. О. Клименко,
к. ю. н., наук. керівник

18 жовтня 1996 р. судді Конституційного Суду України, склавши
присягу, зобов’язалися забезпечувати верховенство Конституції
України, захищати конституційний лад держави, конституційні
права та свободи людини і громадянина.
Ідея створення конституційного правосуддя як форми конститу
ційного контролю порівняно швидко увійшла в громадську правосві
домість, не зустрінувши значного опору. Якщо й були суперечки, то
з приводу того, як будувати Суд — чи за американською моделлю,
коли функцію конституційного контролю здійснює система загальних
судів або найвищий суд країни, чи це має бути спеціалізований, окре
мий Конституційний Суд. За концепцією Верховного Суду України,
конституційний контроль мала здійснювати окрема конституційна
палата, що структурно входила до складу Верховного Суду України.
За Законом України «Про Конституційний Суд України»
від 16 жовтня 1996 року, порядок призначення суддів аналогічний
тому, який діє в Болгарії та Італії. Не було для створення Суду ні еко
номічних, ні відповідних юридичних умов. Досить лише нагадати
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звинувачення Конституційного Суду України з боку представників
законодавчої влади у «захопленні» тимчасового приміщення, в
якому Суд розмістився за розпорядженням Кабінету Міністрів Укра
їни, судовий процес в арбітражному суді з цього приводу, фінансу
вання Суду під час затвердження Державного бюджету України.
Головною проблемою, з якою зіткнувся Конституційний Суд
України, стало протиріччя між стратегічним курсом, що його об
рало суспільство, і тими глибокими формаційними перетворення
ми, котрі охопили і економічну, і політичну, і соціальну сфери
життя.
Вирішення політичних питань суперечить призначенню Кон
ституційного Суду України як єдиного органу конституційної
юрисдикції, оскільки будьяка політична діяльність є несумісною
з діяльністю як суддів загальної юрисдикції, так і суддів Конститу
ційного Суду України.
Однією із основних проблем є питання пов’язані з визначенням
суб’єкта права на конституційне подання чи звернення до Консти
туційного Суду України з боку вищих судів загальної юрисдикції
з читань прийняття рішень та дачі висновків.
Наступна проблема пов’язана зі здійсненням пленумами вищих
судів, а саме — Верховного Суду та Вищого арбітражного суду
України права давати роз’яснення судам нижчого рівня у питаннях
застосування законодавства. Як показала практика, вищі суди
виходять з обов’язковості своїх роз’яснень, а суди нижчого рівня
і сприймають їх у такий спосіб, хоча відповідно до ст. 129 Консти
туції України мають підкорятися лише законові
Світовий досвід формування органів конституційної юрисдикції
свідчить про широке залучення до участі у формуванні Конститу
ційних Судів вищих судових органів, прокуратури, наукових та нав
чальних закладів тощо.
Найважливішою з проблем у практичному плані є проблема
виконання рішень Конституційного Суду України, без вирішення
якої не можна говорити не лише про гарантування верховенства
Конституції України, а й про наявність судової влади як такої. Проте
практика свідчить, шо у ряді випадків інші гілки влади не вважають
для себе обов’язковими рішення Суду, прийнятими в межах його
компетенції. Прикладом цього є суміщення перебування депутатів
на посадах голови ради та голови місцевої державної адміністрації
або міського голови і народного депутата України тощо.
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ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА СУЧАСНІ
ПРОБЛЕМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ
А. О. Сухицька,
Кафедра теорії та історії держави
і права Університету «Україна»;
Еmail: vmurollaw@ukr.net

Однією з неодмінних умов успішного створення правової дер
жави є піднесення на належний рівень правосвідомості та правової
культури населення. Не є винятком щодо цього і Україна. Велике
значення в реалізації цього процесу належить правовому вихован
ню і правовій освіті. Без глибоких знань теорії держави і права,
прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, механізму
їх реалізації виконати поставлене завдання практично неможливо.
Прийнятий в Україні у 1996 р. Основний Закон визначив, що
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Здійснення влади народом, за Конституцією, відбувається як без
посередньо, так і через органи державної влади та органи місцево
го самоврядування. Тобто, Конституція України проголосила
всебічне і повне народовладдя. Тож не випадково, питання юри
дичної природи народовладдя, його структури, форм, процедури
і гарантій здійснення та результативності повинні стояти в центрі
юридичної освіти і бути базисом для оволодіння більшістю юри
дичних дисциплін. Враховуючи те, що теорія держави та права —
це основа, відправна загальноюридична дисципліна, питання
пов’язані з демократією мають бути виділені в окремий розділ
цього навчального курсу і на їх розгляд має виділятися чимала
кількість годин. Разом з тим, в учбових планах з теорії держави
і права у більшості як державних, так і комерційних вузів такий
розділ відсутній. Таке ж становище можна спостерігати, якщо зро
бити аналіз змісту виданих останнім часом з цього предмета
підручників і навчальних посібників. Таким чином, питання впро
вадження в учбові курси з теорії держави і права цього розділу
є питанням актуальним і злободенним.
Як відомо, залежно від форми волевиявлення народу розрізняють
форми представницької і безпосередньої (прямої) демократії. Сьогод
ні можна констатувати, що настав етап корінних змін у пріоритетах
реалізації народовладдя на терені України на користь саме прямого
здійснення народом державної влади, що йому належить,— і це,
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в кінцевому підсумку, має сприяти справжньому і реальному широ
кому залученню населення до управління державними справами
і створює умови для зменшення відчуженості громадян від влади,
яке фактично, до певної міри, завжди існує за умов будьякого сус
пільства, навіть найдемократичнішого.
Враховуючи пріоритет прямої форми здійснення народовладдя,
одну із тем розділу, присвяченого демократії, треба відвести саме
для розгляду цієї форми. Звичайно, для розкриття цієї теми знадо
биться тільки лекційних, як мінімум, чотири а то й більше годин.
Але зважаючи на їхню значимість, це має сенс. Можна частину
пунктів плану включити до спецкурсу «Актуальні проблеми теорії
держави і права», що викладається на останньому курсі юридичних
вузів, факультетів перед державними іспитами.
Одним із найцікавіших теоретичних і таких, що має найбільше
практичне значення, із запропонованого розділу є питання про
акти безпосередньої демократії як результат, підсумок їх роботи.
Адже пряме волевиявлення громадян є найбільш демократичним
різновидом прийняття рішень (актів), що мають певне юридичне
значення. Особисті та соціальні інтереси тут органічно поєднують
ся. Причому в інституціональному відношенні такі рішення можна
назвати актами самоврядування, оскільки зближається і навіть
зливається коло осіб, що приймають рішення, і коло осіб, що вико
нують такі рішення. Тому стає зрозумілою особлива значимість,
авторитет актів безпосередньої демократії, а також місце, яке вони
посідають у правовій системі. Зважаючи на це, було б доцільно
приділити більше уваги їх місцю і ролі у правовій системі. З цією
метою варто ввести для студентів державноправової спеціалізації
юридичних вузів та факультетів викладання спеціального курсу
«Акти безпосередньої демократії: актуальні проблеми теорії та
практики». Вивчення студентами такого спецкурсу дасть їм змогу
не тільки дослідити юридичну природу зазначених актів та їх систе
му, а також організаційнофункціональні аспекти дії останніх.
Вони зможуть одночасно усвідомити значення актів безпосередньої
демократії у правовій системі й запропонувати своє бачення шля
хів, засобів щодо поліпшення механізму їх дії, вдосконалення чин
ного законодавства.
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КОНСТИТУЦІЙНОBПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Т. О. Сухицька,
Кафедра теорії та історії держави
і права Університету «Україна»

В основу правового регулювання набуття та припинення громадян
ства України покладено загальновизнаний у міжнародному праві прин
цип невизнання безгромадянства. Цей позитивний факт наближає
законодавство України про громадянство до міжнародних стандартів.
Громадянство є тією необхідною підставою, яка надає особі, що
має статус громадянина, можливість повною мірою долучитися до
політичного, економічного, правового та культурного життя сус
пільства й держави. Громадянські й політичні, економічні, соціаль
ні та культурні права і свободи у повному обсязі надаються саме
громадянам суверенної держави.
Громадянином України, як і будьякої держави, є не будьяка
людина, а тільки така, що проживає на її території, підкоряється дер
жавній владі, користується правами і виконує обов’язки. Громадяни
ном України є лише та особа, яка перебуває в особливих правових
зв’язках з Україною — зв’язках, що становлять зміст громадянства.
Відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права,
право на громадянство є невід’ємним правом кожної людини. Це
визначено у Загальній Декларації прав людини від 10 грудня 1948 р.
(ст. 15); у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права
від 16 грудня 1966 р. (ст. 24).
Зміст громадянства становлять права та обов’язки особи стосовно
держави, з одного боку, а з другого — держави по відношенню до особи.
Ці права й обов’язки виникають та існують у зв’язку з поширенням на
особу юрисдикції держави. Таке поширення поряд з іншими факторами
обумовлює набуття особою правосуб’єктності громадянина у повному
обсязі, а також охорону її прав і законних інтересів із боку держави.
Отже, громадянство — це стійкий, необмежений у просторі право
вих зв’язок фізичної особи з Українською державою, заснований на
юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України,
внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків
в обсязі, передбаченому Конституцією та законами України.
Існує десять видів набуття громадянства, а саме: 1) за народжен
ням; 2) за територіальним походженням; 3) внаслідок прийняття до
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громадянства (натуралізація); 4) внаслідок поновлення у громадян
стві; 5) внаслідок усиновлення; 6) внаслідок установлення над
дитиною опіки чи піклування; 7) внаслідок установлення над осо
бою, визнаною судом недієздатною, опіки; 8) з огляду на перебу
вання у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
9) внаслідок установлення батьківства; 10) за іншими підставами,
передбаченими міжнародними договорами України.
Також існують підстави припинення громадянства України. Їх
налічується всього 3 види, а саме: 1) внаслідок виходу з громадянства
України (депатріація); 2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Закон регулює повноваження державних органів, які беруть
участь у вирішенні питань громадянства. До них належать: а) Пре
зидент України; б) Комісія при Президентові України з питань гро
мадянства; в) спеціально уповноважений центральний орган вико
навчої влади з питань громадянства та підпорядковані йому органи;
г) Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва
та консульські установи України.
Рішення з питань громадянства можуть бути оскаржені до суду
та в адміністративному порядку. Посадові та службові особи за
порушення законодавства про громадянство притягуються до кри
мінальної, адміністративної, цивільноправової, дисциплінарної та
іншої юридичної відповідальності.
Отже, Конституція України та чинні закони регулюють питання
громадянства в Україні. Удосконалення чинного законодавства та
практики його застосування сприятиме покращенню правового
становища особи в Україні.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ПДВ,
АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ТА МИТА В УКРАЇНІ
Г. В. Тищенко,
V курс, група ЗПЗ55, інститут права та суспільних відносин
спеціальність «правознавство»;
Л. І. Приходько, канд. е. н., доцент, наук. керівник

Ефективна система оподаткування — це невід’ємна частина
економічного комплексу будьякої сучасної держави. Податки —
не лише головне джерело надходжень до бюджетів, але й потужний
регулятор. Вони виступають гарантом соціального захисту грома
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дян і створюють матеріальну основу суверенітету держави та місце
вого самоврядування. У даній роботі основна увага приділяється
аналізу особливостей правового забезпечення непрямих податків
в Україні. Це коло фінансовоправових відносин довгий час зали
шалось недослідженим. В цілому, теоретичні проблеми правового
забезпечення непрямих податків, в порівнянні з іншими питання
ми, аналізувались неповно. В окремих напрямках сформувалися
спірні судження, а ряд важливих проблем залишився поза увагою
дослідників. На жаль, адекватного теоретичного аналізу правових
механізмів цих податків немає і саме це стало підставою для вибору
теми даної роботи.
За результатами проведених досліджень нами вносяться наступ
ні пропозиції щодо покращення правового забезпечення та змісту
ПДВ, акцизного збору та мита в Україні:
Система додаткових елементів повинна починатися з аналізу
податкових пільг. Поперше, в деяких випадках, податкові пільги
характеризуються як один із основних елементів податкового меха
нізму і іноді складно уявити податок без діючої системи пільг. По
друге, за рахунок їх застосування можна фактично зовсім припини
ти сплату податку, що значно змінить зміст податкового обов’язку
платника і при цьому, фактично, можна було б ставити питання
про певну відсутність податку.
Необхідно більш зручно закріпити механізм бюджетного від
шкодування в законодавчому акті, який регулює загальні підстави
бюджетної системи України.
Виділити окрему статтю, яка б охоплювала всі форми пільг щодо
податку на додану вартість із диференціацією їх по окремим частинам.
Провести реформування системи справляння податку на додану
вартість, а саме змінити механізм справляння ПДВ.
Забезпечити створення основних передумов для ефективного
функціонування ПДВ в Україні: нейтральність, сприяння міжна
родній торгівлі, обґрунтованість розміру ставки, механізму спра
вляння ПДВ та змін до нього, стабільність законодавства, низький
рівень витрат на справляння податку, наявність інших податків
в податковій системі України.
Створити умови для гармонізації умов оподаткування до вимог між
народних стандартів, через упровадження знижених ставок для товарів
та послуг, що мають соціальне і культурне призначення та можуть
відноситися до переліку товарів першої необхідності, визначених Кабі
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нетом міністрів України або Верховною Радою України; використання
спеціальних режимів оподаткування для туристичних агентів, надати
соціальної спрямованості пільгам в Україні, обмежити зловживання
завдяки скороченню кількості звільнень від сплати податку.
Для запобігання зловживанням та пред’явленню незаконних
вимог на бюджетне та експортне відшкодування, здійснити заходи
організаційноправового характеру, які спрямовані на забезпечен
ня механізму справляння ПДВ, зокрема: створення надійного, ста
більного та зрозумілого правового полю; зміна підходів до політики
податкового стимулювання експортера, суть яких полягає у застос
уванні нульової ставки ПДВ для експорту наукоємної та високотех
нологічної продукції.
З метою удосконалення механізму справляння ПДВ необхідно
провести наступні заходи: скоротити податкову ставку; скасувати
бюджетні відшкодування та скоротити пільги.
Для визначення ставки державного мита необхідно законодавчо
закріпити ставки податкового платежу. Відсоткову ставку «судово
го» мита доцільно замінити на тверду. Відсоткову ставку спадково
го мита і мита з відчуження майна замінити на тверду.
Література
1. Основи податкового права: Учеб. пособие / Под ред. М.П. Куче
рявенка. — Х.: Легас, 2003. — 384 с.
2. Законодавство України про податки і збори з громадян. — К.:
Юрінком, — 2000. — 509 с.

ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА,
ЩО РЕГУЛЮЄ АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
О. А. Трилевич,
аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права,
Інститут правознавства і суспільних відносин
Відкритий міжнародний університе
розвитку людини «Україна»,
А. І. Берлач,
д. ю. н., професор, наук. керівник

Діяльність адвокатів, покликана згідно з Конституцією України
та закону України «Про адвокатуру» сприяти захисту прав, свобод
та законних інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб
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без громадянства, юридичних осіб. Розвинена юридична практика,
щодо участі осіб, які надають юридичну допомогу є однією з ознак
цивілізованого суспільства.
Одним із первинних документів, який окреслює риси сучасної
адвокатури і можливі шляхи адміністративноправового впливу на
діяльність адвокатури є прийняті у серпні 1990 року VIII Конгресом
00Н по запобіганню злочинам — «Основні положення про роль
адвокатів». Основні положення про роль адвокатів, сформульова
но так, щоб допомагати державам — учасницям у їх завданні сприя
ти і забезпечувати належну роль адвокатів, яка має поважатися
і гарантуватися урядами при розробці національного законодавства
та його застосуванні як адвокатами, так і суддями, прокурорами,
посадовими особами законодавчої та виконавчої влади і суспіль
ством в цілому; ці принципи мають також застосовуватися до осіб,
які здійснюють адвокатські функції без одержання формального
статусу адвоката.
Безпосередня діяльність адвокатури в Україні регламентується
Законом України «Про адвокатуру» від 9 грудня 1992 року.
Одним з основоположних принципів зазначених у нормативно
правових актав є незалежность діяльності адвокатів, оскільки завдяки
йому виконуються професійні повноваження адвокатів, спрямовані
на захист прав і свобод людини, забезпечення конституційного права
кожного на правову допомогу. Цей принцип на сьогоднійшній момент
постійно потурається та адвокати фактично законодавчо не захищені
від стороннєго впливу, оскільки органи державної влади мають фак
тичний адміністративноправовий вплив на діяльність адвокатів через
систему кваліфікаційних комісій, недосконалу систему оподаткуван
ня, яка фактично не передбачає діяльність адвокатури як неприбутко
ву діяльність, навіть за умови, що Міністерство юстиції України забез
печує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі
участі адвоката у кримінальній справі за призначенням.
З позиції демократизації суспільства, розбудови правової держа
ви в Україні очевидним є той факт, що без подальшого реформуван
ня адвокатури, поглиблення її самостійності, незалежності, розши
рення прав та обов’язків адвокатів, створення необхідних умов для
забезпечення доступності та високого рівня професійного рівня
юридичної допомоги кожній юридичній чи фізичній особі нем
ожливе належне функціювання всієї правової системи, здійснення
в повному обсязі конституційних прав громадян.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»
ТА «ПРАВОВА ДЕРЖАВА».
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
О. О.Фаст,
старший викладач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права

Концепція правової держави та принцип верховенства права
органічно увійшли до абсолютної більшості розвинутих правових
систем сучасності та визнаються незаперечними цінностями демо
кратичного суспільства. Разом із тим слід зазначити, що у переваж
ній більшості конституційних актів країн Європи відсутнє безпосе
реднє текстуальне закріплення принципу верховенства права, а деякі
з них не містять і норми про правову державу. Конституція України,
яка одночасно і безпосередньо оперує поняттями «правова держава»
та «верховенство права» є не характерною у цьому відношенні та
викликає питання стосовно кореляції вказаних категорій.
Більшість вітчизняних правників поділяють точку зору, відповід
но до якої принцип верховенства права вважається визначальною
ознакою правової держави. Показовим є визначення правової дер
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жави дане визначним українським конституціоналістом Ю. М. То
дикою. На його думку правова держава — це високий рівень забез
печення верховенства права, прав людини та громадянина у всіх
сферах суспільного життя. За такого підходу, можна твердити, що
смислове наповнення понять верховенства права та правової дер
жави є практично ідентичним, оскільки правова держава не має
жодних інших суттєвих ознак окрім верховенства права, з іншого
ж боку очевидно, що верховенство права не може існувати у поза
державному суспільстві.
На відміну від вітчизняних, європейські, а надто британські та
американські дослідники, ніколи не визначають правову державу
через принцип верховенства права, а навпаки схильні наголошува
ти на відмінних рисах цих явищ.
На думку більшості західних правників принцип верховенства
права відображає юснатуралістичне праворозуміння. Він сформував
ся у правовій системі Великобританії, звідки був швидко експорто
ваний до інших систем загального права. Термін верховенство, або
панування права (rule of law) вперше вжив англійський політичний
діяч Д. Гарінгтон у 1656 році, протиставляючи панування права пану
ванню держави в особі її посадових осіб. Сучасного значення прин
цип верховенства права набув завдяки працям британського юриста
А. Дайсі, який розглядав його як єдність наступних складових: абсо
лютне домінування права, яке обумовлює обмеження повноважень
державної влади, у тому числі і її законодавчих функцій; однакове
підкорення усіх суб’єктів (включно із державними органами та поса
довими особами) рішенням судів; а також можливість визначення
основних прав і свобод людини прецедентним правом. Надаючи
надзвичайно важливого значення правотворчій діяльності судів, як
однієї з передумов існування принципу верховенства права і однора
зово основного гаранта його дотримання, британські та американсь
кі правники скептично ставилися до можливості утвердження верхо
венства права у країнах цивільного права.
У першій половині ХІХ сторіччя намагання пристосувати прин
цип верховенства права до правових систем континентальної Євро
пи призвели до формування концепції правової держави (Rechtssta
аt). Проте, на відміну від верховенства права, концепція правової
держави базувалась на суто позитивіському праворозумінні. Осно
вою концепції правової держави став її обов’язок діяти виключно
у правовому полі, тобто шляхом промульгації правових актів.
Обмеження законодавчої влади, в даному випадку виявляється
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досить умовним, оскільки держава сама визначає правові принципи,
яким зобов’язана коритися. Таким чином, принаймні історично,
концепція правової держави пов’язана не так з верховенством права,
як із принципом, який в англомовній юридичній літературі познача
ється терміном «rule by law» — «правління через право», а українсь
ким відповідником якого можна назвати принцип законності.
Разом із тим, незважаючи на різні передумови виникнення та
дещо відмінне смислове навантаження правова держава та верхо
венство права на сьогоднішній день не лише співіснують у рамках
більшості розвинених правових систем, але і складають їх основу.
Це обумовлено взаємним проникненням правових систем, яке вия
вилося у підвищені статусу судів та надання їм ширших повнова
жень в царині тлумачення правових норм, та встановлені системи
конституційного контролю, який на сьогодні набуває значення
необхідного засобу захисту конституції та закріплених в ній основ
них прав і свобод. Певна невизначеність принципу верховенства
права, компенсується концепцією правової держави з її позитивіст
кою основою — законністю. Концепція правової держави встано
влює формальні «правила гри» для державної влади: діяти в рамках
правового поля шляхом видання правових актів, а принцип верхо
венства права встановлює вимоги до їх змісту, та гарантує захист
прав людини від сваволі законодавця.
Що стосується прямого конституційного закріплення верховен
ства права та правової держави, то воно видається цілком випра
вданим, зважаючи на відсутність відповідної традиції та багаторіч
не домінування нормативізму у вітчизняній правовій науці.

НЕВІДВОРОТНІСТЬ
ЯК ОЗНАКА НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
А. В. Хлищова,
6 курс, група ПЗ61, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»;
В. М. Абрамова
к. ю. н., доцент, професор кафедри цивільного та трудового права
наук. керівник

Цивільний кодекс виходить із того, що непереборна сила має
місце за наявності хоч би однієї із ознак: надзвичайності і невідво
ротності. Аналіз судової практики показав, що правильне розуміння
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цих ознак має велике практичне значення, оскільки саме це буде
слугувати підставою від звільнення учасників цивільних правовід
носин від відповідальності. Наше дослідження присвячено аналізу
однієї з цих ознак — невідворотності.
Ознака невідворотності має бути визнана властивою діям держав
них органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів міс
цевого самоврядування, що виявилися причиною порушення
зобов’язання, хоч ці дії і не є надзвичайними. Тому дії державних
органів і посадових осіб, як правило, підпадають під визначення
непереборної сили. Ознака невідворотності відноситься до події
в цілому, тобто містить у собі невідворотність не тільки самого явища,
але і його наслідків. У метеорології можна говорити про параметри
стихійного лиха, як такого, у юриспруденції стихійне лихо розумієть
ся як природне явище, поєднане з його матеріальними та іншими
природними та соціальними наслідками. Тому сама по собі неможли
вість відвернення природного явища ще не означає, що боржник буде
звільнений від відповідальності за порушення зобов’язання, хоча
б він і не виявив належної турботи щодо запобігання руйнівних нас
лідків цього явища, які згодом призвели до порушення зобов’язання.
Викладене знаходиться цілком у межах буквального тлумачення
легального визначення непереборної сили, що наводиться у ч. 1 ст.
263 ЦК, і не може бути кваліфіковане як обмежувальне тлумачення
правових норм, що не має підстави в правовій системі України.
Ознака невідворотності непереборної сили повинна також тлу
мачитися з урахуванням предмета зобов’язального права — суспіль
них відносин, що регулюються цією підгалуззю права. Якщо норми
зобов’язального права регулюють майнові відносини між боржни
ками і кредиторами, то й ознака невідворотності відноситься до
можливостей сторін цих відносин, а не до всіх суб’єктів взагалі, не
до суспільства, держави чи усього світового співтовариства. Ці
останні суб’єкти за і певних умов, можливо, могли б відвернути не
лише руйнівні наслідки непереборної сили, але саму її дію. Але
зобов’язальне право регулює майнові відносини двох чи кількох
суб’єктів, тому ознака невідворотності непереборної сили відно
ситься до можливостей боржника (боржників), якщо тільки він не
вводив кредитора в оману стосовно своїх можливостей. Наприклад,
боржник уклав договір про відчуження врожаю пшениці, який вже
майже дозрів, але врожай був знищений градом. Можливо, держава
і має організаційні та матеріальні засоби, здатні відвернути град. Але
у сільськогосподарського підприємства, врожай якого загинув
у результаті граду, засобів запобігання граду не було. Отже, для нього
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град має ознаку невідворотності, тобто є непереборною силою.
Невідворотність як ознака непереборної сили відсутня, якщо
причиною невідворотності стали винні дії самого боржника, його
працівників або контрагентів за договорами.
Таким чином, можна зробити наступний висновок. Визначення
основних критеріїв звільнення від цивільноправової відповідаль
ності допоможе належним чином врегулювати відносини у цій
сфері, а також обумовить недопущення зловживань та іншої діяль
ності недобросовісних учасників зобов’язань, що сприятиме зміц
ненню законності при укладанні договорів. Адже належне вико
нання договорів — це запорука стабільності економіки держави.

ЗАКОННІСТЬ ТА ДИСЦИПЛІНА У СФЕРІ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Р. М. Хорольський,
6й курс, ПЗ61, інститут права та суспільних відносин,
спеціальність «Правознавство»;
А. І. Берлач,
д. ю. н., профессор, наук. керівник

Законність і дисципліна — основні умови існування будьякої
демократичної держави, її обов’язкові риси. Вони невід’ємні одна
від одної. Законність можлива тільки при суворому дотриманні
дисципліни усіма, фізичними і юридичними особами, а дисциплі
на, в свою чергу обумовлюється рамками закону.
Термін «законність» є похідним від терміна «закон» і, будучи
комплексним поняттям, охоплює всі сторони життя права — від
його ролі в створенні закону до реалізації його норм в юридичній
практиці. Законність відображає правовий характер організації сус
пільнополітичного життя, органічний зв’язок права і влади, права
і держави, права і суспільства. В юридичній науці під законністю
розуміють «неухильне виконання законів і відповідних їм інших
нормативних актів органами держави, посадовими особами, грома
дянами та громадськими організаціями». Це означає, що закон
ність обов’язкова для всіх інституцій держави й суспільства.
Не менш складним є поняття «дисципліна» як сукупність узго
джених дій, організованості та порядку. Відповідно, міра і глибина
реалізації державними органами управлінської функції багато
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в чому залежить від стану дисципліни в суспільстві. Дисципліна —
це одна із сторін законності. Вона виражає обов’язків для всіх юри
дичних і фізичних осіб порядок взаємовідносин, дотримання вста
новлених норм і правил, виконання відповідних зобов’язань.
Як бачимо, сутність дисципліни полягає в неухильному дотри
манні вимог порядку, що регламентований державою чи іншою
недержавною інституцією. Що ж до державної дисципліни, то це
означає неухильне дотримання вимог порядку та виконання пра
вил, установлених повноважними органами держави, що ґрунту
ються на законах та виконанні розпоряджень керівників.
Питання забезпечення державної дисципліни були предметом
окремих наукових досліджень В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко,
Ю. П. Битяка, Стародубцева А. А., В. В. Цвєткова та інших науков
ців. Але, беручи до уваги складність досліджуваного напрямку, вона
ще залишається дуже актуальною.
Аналіз визначень поняття «дисципліна», які пропонуються
у науковій літературі, надав змогу зробити такі висновки: поперше,
у ній під дисципліною, як правило, розуміється виконання (додер
жання) встановлених правил, вимог, норм, стандартів, обов’язків
тощо, які визначаються як правовими, так й іншими соціальними
нормами; подруге, інколи дисципліна розглядається, як: умова
ефективного функціонування суспільства і держави; порядок пове
дінки людей; сукупність дій та вчинків; особливий вид суспільних
відносин; форма суспільного зв’язку; обов’язкова риса правової
держави; стан суспільних відносин, які у сукупності можна відне
сти до загальних ознак дисципліни; потретє, розглядається в єдно
сті двох аспектів — як сукупність положень, що встановлюють
порядок здійснення певних дій, і як фактичне додержання цих
положень, у зв’язку з цим поширеним є підхід, за яким дисципліна
розглядається в об’єктивному (сукупність правил, вимог, норм,
стандартів, обов’язків тощо) та суб’єктивному (фактичне виконан
ня цих правил, вимог тощо).
Отже, життєдіяльність демократичного суспільства та держави
неможлива без підтримання дисципліни на високому рівні в усіх її
проявах, а режим законності — неодмінний елемент демократії, тому
що без законності демократія може перетворитися на охлократію.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОГО
ПОДАТКУ В УКРАЇНІ
А. М. Шевченко,
VI курс, група ЗПЗ62, інститут права та суспільних відносин
спеціальність «Правознавство»;
А. І. Берлач,
доктор юридичних наук, професор, наук. керівник

Податки є головним джерелом наповнення державного бюджету,
а з іншої сторони — важливим інструментом державного регулю
вання економіки. Зміна тенденцій загальноекономічної динаміки
в Україні зі спаду на зростання, що розпочалася в кінці ХХ століт
тя, вимагає і перегляду підходів щодо податкового навантаження на
економіку. У зв’язку з розвитком акціонерної форми власності
особливої актуальності набуває вирішення проблеми оптимізації
механізмів прибуткового оподаткування, що потребує розробки як
теоретичної концепції податкової політики, так і практичного
обґрунтування напрямів її реформування.
Механізми оподаткування прибутку підприємств та доходів
фізичних осіб, які нині використовуються в Україні, мають деякі
суттєві вади. Серед них — наявність двох паралельних обліків —
бухгалтерського та податкового, безсистемне надання пільг на без
поворотній основі, недосконалість механізмів адміністрування
прибуткових податків, відсутність чітко визначених механізмів
оподаткування розподіленого прибутку тощо. Це призводить до
недостатнього фінансування суспільного сектора, порушення кон
куренції, відпливу капіталів за кордон та інших негативних наслід
ків в економіці та соціальній сфері.
Проблемам оптимізації прибуткового оподаткування, теоретич
ним та практичним аспектам впливу податків на формування дохо
– 122 –

господарської діяльності

Секція VІІI

дів бюджету, напрямам реформування податкової системи в умовах
ринкової економіки України присвятили наукові дослідження відо
мі українські юристи: А. І. Берлач, Л. К. Воронова, М. П. Кучеря
венко, а також економісти: В. Геєць, А. Даниленко, Л. Демиденко,
Ю. А. Крисоватий, П. Мельник, В. Опарін, А. Соколовська. Проте
більшість фахівців акцентують увагу на недоліках податкового
законодавства та необхідності його реформування. Проте залиша
ється малодослідженою проблема оптимізації оподаткування кор
поративних прибутків, недостатньо визначена перспектива співіс
нування спрощеної і загальної системи оподаткування суб’єктів
підприємницької діяльності. Дискусійними залишаються питання
стосовно об’єктів і шкали ставок оподаткування податком на при
буток і податком на доходи фізичних осіб, а також стосовно пільго
вих режимів оподаткування.
Оптимізації прибуткового оподаткування слід розуміти як урів
новаження інтересів держави та платників податків при виборі
варіанту оподаткування доходів шляхом визначення розмірів та
шкал ставок прибуткових податків, об’єктів оподаткування, подат
кових пільг та механізмів адміністрування податків.
З метою оптимізації розподілу податкового навантаження опо
датковувати доходи фізичних осіб варто за малопрогресивною шка
лою на умовах сукупного оподаткування подружжя. Така система
оподаткування сприятиме перенесенню податкового навантажен
ня на багатші верстви населення, зменшивши потреби держави
надавати субсидії і допомоги біднішим верствам. З іншого боку —
така система сприятиме укріпленню інститут сім’ї. Діюча система
оподаткування податком на прибуток цілком прийнятна для вели
ких підприємств. Прибутки малих підприємств варто оподаткову
вати як доходи їх власників.
Таким чином, система прибуткового оподаткування повинна мати
інвестиційну (з боку податку на прибуток) й соціальну (з боку податку
на доходи фізичних осіб) спрямованість. Чинним законодавством
передбачена значна кількість пільг, які мають безповоротний характер.
Проте при наданні пільг необхідно використовувати диференційова
ний підхід до платників, враховуючи важливість тої чи іншої галузі для
національної економіки. Пільги з податку на прибуток повинні нада
ватись на певний строк і за умови використання коштів на визначені
державою потреби. Тому оптимальним варіантом для України може
бути використання інвестиційного податкового кредиту.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В АРХІВНІЙ СФЕРІ
О. В. Шевченко,
аспірант спеціальності 12.00.07
«Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право»;
Е. Ф. Демський,
к. ю. н., доцент, наук. керівник

Термін «адміністративні послуги» в юридичній літературі зявив
ся нащодавно. Його пропагують такі вчені як В. Тимошук, Г. Писа
ренко, А. Кірмач, О. Винников та ряд інших. Він виражений також
у нормативноправових актах, серед них: Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади» від
15 лютого 2006 р. N 90р, Розпорядження Кабінету Міністрів Укра
їни «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку системи надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади» від 27 червня 2007 р. N 494р. Ряд установ розро
били Стандарти надання адміністративних послуг (Міністерство
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аграрної політики України, Міністерство охорони здоровя України,
Національна комісія регулювання електроенергетики України та ін).
Якщо ж говорити про архівну справу, то варто зазначити, що
архівні установи входять до її органів управління. Крім того, на них
покладено завдання забезпечувати зберігання архівної інформації
та її поширення. Один із шляхів поширення документної архівної
інформації є надання адміністративних послуг.
В юридичній літературі адміністративні послуги трактуються як
публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування (адміністративними органа
ми) і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень.
Вчені виділяють ознаки адміністративних послуг: 1) надання за
заявою особи; 2) надання заради забезпечення умов для реалізації
суб’єктивних прав конкретної особи; 3) надання адміністративни
ми органами й обов’язково шляхом реалізації владних повнова
жень; 4) право на отримання особою конкретної адміністративної
послуги та відповідні повноваження адміністративного органу
мають бути безпосередньо передбачені законом; 5) результатом
адміністративної послуги в процедурному значенні є адміністра
тивний акт. Такий адміністративний акт має конкретного адресата —
споживача адміністративної послуги. Отже, адміністративна послу
га — це публічновладна діяльність адміністративного органу, спря
мована на забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав
фізичної або юридичної особи і здійснювана за її заявою.
Підтримуємо думку авторів дослідження на тему «Визначення
шляхів оптимізації та поліпшення якості надання адміністративних
(управлінських) послуг на основі вивчення чинної системи надан
ня державних і громадських послуг фізичним та юридичним осо
бам, а також кращого іноземного досвіду в цій сфері» виконаного
Центром політикоправових реформ на замовлення Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України про те, що
інформаційні послуги (надання довідок, іншої інформації яку
надає архівна установа) можуть вважатись адміністративними лише
в тому разі, якщо вони мають персоніфікований характер, тобто
стосуються конкретно визначеної особи.
Отже архівну установу можна вважати суб’єктом з надання адмі
ністративних послуг. До таких послуг належать роботи: у сфері
використання відомостей архівних документів (тематичне вия
влення документів, виявлення документів, складання та система
тизація карток, складання тематичних оглядів, виконання запитів,
підготовка довідок, підготовка виставок…), у сфері забезпечення
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збереженості та науковотехнічного опрацювання документів
(складання історичних довідок, формування та систематизація
справ, описування, каталогізація документів…), експертиза цінно
сті документів та таке інше.
Важливим завданням сьогодні є підвищення якості надання
адміністративних послуг архівними установами. В цьому напрямі
необхідно встановити стандарти надання послуг та визначити
систему контролю якості, доцільно залучати споживачів до оціню
вання якості надання адміністративних послуг, що дозволятиме
чіткіше визначати пріоритетні проблеми у сфері надання адміні
стративних послуг та шляхи їх вирішення.
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1. Частина дослідження на тему «Визначення шляхів оптимізації та
поліпшення якості надання адміністративних (управлінських) послуг на
основі вивчення чинної системи надання державних і громадських
послуг фізичним та юридичним особам, а також кращого іноземного дос
віду в цій сфері» виконаного Центром політикоправових реформ (cen
tre@pravo.org.ua) на замовлення Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України. // «Пріоритети» № 6 (12). — 2003
2. Винников О. // «Пріоритети» № 3(29). — 2006
3. Адміністративні послуги — для громадян, а не для підприєм
ців. // Юридична газета

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОB
ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ
О. П. Шевчук,
кафедра господарського права
юридичного факультету Інституту права
і суспільних відносин Університет «Україна»

В сучасних умовах побудови ринкової економіки України біль
шість учасників господарських правовідносин зазвичай є зацікав
леними в правомірній поведінці — як власній, так і своїх партнерів,
оскільки такі відносини не викликають зайвих проблем та відпові
дають моральним засадам і звичаям, що склалися у даній сфері
суспільних відносин напротязі історичного розвитку суспільства.
Але відсутність правопорушень особливо у сфері здійснення під
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приємницької діяльності нашого часу можна назвати утопією.
Велика кількість порушень зазвичай свідчить про негаразди право
вого регулювання у, цій сфері та правозастосовчій діяльності дер
жавних органів і, відповідно, спонукає — до оптимізації державного
втручання в економічні відносини між підприємцями.
Тому важливого значення для забезпечення належного здій
снення господарської діяльності в сучасних умовах набуває встано
влення відповідної відповідальності для учасників господарських
відносин. Це слугує певною передумовою функціонування меха
нізму забезпечення законності та господарського порядку в нашій
державі, що в свою чергу сприяє її економічному розвитку.
Адміністративногосподарські санкції відносно давно є відомими
господарському законодавству і застосовуються у сфері господарю
вання, проте лише у 2004 році із прийняттям Господарського кодексу
України, вони отримали свою загально відому назву. Також у кодек
сі визначені підстави для їх застосування, суб’єкти, які можуть ініці
ювати їх застосування, групи санкцій та мету їх застосування. Ці
положення покликані не тільки зафіксувати види цих санкцій та
порядок їх застосування, вони стали тим фундаментом, на якому
мають ґрунтуватися всі закони, які конкретизують види адміністра
тивногосподарських санкцій і порядок їх застосування у відповід
них сферах суспільних відносин. Вони є дієвим заходом впливу, який
спрямовано на захист інтересів держави (зазвичай, економічних),
суб’єктів господарювання і споживачів, які користуються результа
тами діяльності цих суб’єктів (товарами, роботами чи послугами).
Зважаючи на проблеми, що постають у практиці правового регу
лювання і застосування адміністративногосподарських санкцій,
дана робота покликана провести системний аналіз даного виду гос
подарськоправових санкцій як окремого виду господарськопра
вової відповідальності, що застосовуються державою до суб’єктів
господарювання у разі порушення встановлених нею норм.
Саме тому дослідження цієї теми є досить актуальним завданням
для подальшого вдосконалення як самих адміністративногосподар
ських санкцій у ГКУ, так і нормативноправових актів, які регулю
ють порядок і строки їх застосування до порушників у сфері господа
рювання, оскільки нормативноправові акти що регулюють дану
сферу відносин багато в чому суперечать один одному, що зумовлено
на думку багатьох науковців насамперед відсутністю єдиного мето
дологічного підходу щодо основних принципів, підстав та понять
і термінів що вживаються при їх визначенні; Це сприяло виникнен
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ню багатьох думок та тлумачень (інколи суперечливих), які стос
уються їх поняття, правової природи, класифікації, тощо.
Для виходу із такого становища єдиним способом залишається
якомога ретельніша правова регламентація адміністративногоспо
дарських санкцій, впорядкування вже існуючих законодавчих
актів, впорядкувати нормотворчість з метою зменшення кількості
правових колізій (що особливо стосується питань суперечливого
регулювання одних і тих самих санкцій ГКУ і спеціальними зако
нами, а також відсутності окремих законів стосовно деяких видів
санкцій), постійна співпраця різних державних органів щодо їх
подальшого уникнення та офіційне тлумачення положень норма
тивноправових актів, що стосуються господарських санкцій.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Х. Г. Якубович,
І курс, група ГРС1108, факультет менеджменту та комп’ютерних
систем, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
«Україна», спеціальність «Готельноресторанна справа»,
С. М. Мар’янова, магістр права, асистент кафедри правознавства,
наук. керівник

Господарська діяльність будьякого сільськогосподарського під
приємства, кооперативу, фермера спрямована на виробництво,
переробку та реалізацію продуктів сільського господарства, допо
міжної продукції, надання окремих видів послуг та ін.
До господарської діяльності (у широкому значенні цього слова)
можна віднести виробничу комерційну, фінансову діяльність та
інші види діяльності товаровиробників, а також сукупність зовніш
ніх відносин у сфері господарювання.
Становлення ринкової економіки вимагає від сільськогосподарсь
ких товаровиробників їх функціонування на принципах самоокупності
та самофінансування і надає можливість кожному конкретному госпо
дарству розраховувати лише на власні сили і обирати ті види діяльно
сті, які найбільш прийнятні для нього в конкретних природних умовах.
Необхідно зазначити, що зміст господарської правосуб’єктності
сільськогосподарських виробників певною мірою залежить від при
родних особливостей усього сільськогосподарського виробництва
– 128 –

господарської діяльності

Секція VІІI

(місцевих природних умов, структури сільськогосподарських угідь,
якості ґрунтів тощо).
Ці особливості повинні враховуватися під час вирішення питань
розвитку господарства.
Сільськогосподарські підприємства, кооперативи та фермери
можуть у процесі здійснення тих чи інших видів діяльності вступа
ти в різні форми виробничого кооперування з іншими приватними,
кооперативними або державними виробниками.
Правову базу створення таких підприємств становлять закони «
Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про
сільськогосподарську кооперацію» та ін. За галузевим і суб’єктним
критеріями всі об’єднання підприємств можна поділити на групи.
Залежно від галузі функціонування можна говорити про
Сільськогосподарські підприємства, кооперативи та фермери
можуть у процесі здійснення тих чи інших видів діяльності вступати
в різні форми виробничого кооперування з іншими приватними,
кооперативними або державними виробниками. Ці правовідносини
повинні бути належним чином оформлені, якот: спільні підприєм
ства, різні господарські товариства, об’єднання підприємств, тим
часові об’єднання на підставі господарських договорів. Виробниче
кооперування дозволяє учасникам координувати свої плани, пого
джувати строки виконання робіт, надавати виробничу допомогу
тощо. Досить вдалим є об’єднання діяльності сільськогосподарсь
ких підприємств і торговельних організацій, що спрощує та вдоско
налює реалізацію сільськогосподарської продукції.
Господарська діяльність аграрних товаровиробників формується
на планових засадах. Необхідність планового ведення виробництва
є загальною потребою всього господарського сектора. Належним
чином розроблені плани є правовою базою усього ведення сільсько
господарського виробництва. Порядок планування раніше (до пере
будовних процесів в Україні) був повністю регламентований з боку
держави. Тепер Закон України «Про підприємства в Україні» закрі
пив положення про те, що підприємство самостійно проводить пла
нування господарської та інших видів діяльності. Аналогічне прави
ло містить і Закон «Про сільськогосподарську кооперацію».
Договори є основним правовим засобом регулювання відносин
у сферах матеріальнотехнічного постачання, виробничотехнічного
обслуговування, продажу продукції, агрохімічного обслуговування,
будівництва об’єктів виробничого і спеціального призначення тощо.
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СЕКЦІЯ IX
ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА
І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
КРЕАТИВНОГО, ІННОВАЦІЙНОГО
МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

9.1. ІСТОРІЯ

ДИПЛОМАТІЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ЗА ЧАСІВ
ПРАВЛІННЯ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА
Д. Г. Мішалкін
Інженернотехнологічний інститут
І курс, група ІТ2, спеціальність
«Електронна побутова апаратура»
О. М. ГудимBЛевкович
кан. істор. нау., доцент, наук. керівник

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що в дру
гій половині 60 — початку 70х років Х ст. дипломатія древньої Русі вирі
шувала нові завдання, що встали перед староруською державою у зв’яз
ку з активізацією його зовнішньої політики, підпорядкуванням його
владі більшості східнослов’янських племен, зміцненням позицій Русі
в Північному Причорномор’ї, зокрема в районі Таманського півострова.
Зовнішня політика князя Святослава Ігоревича з’явилася зако
номірним продовженням зусиль, зроблених ще Олегом і особливо
Ігорем по зміцненню позицій Русі в Північному Причорномор’ї, на
східних торгівельних дорогах, на підступах до Балкан.
Похід русів на схід, розгром Хазарії, військовий тиск на кримські
і причорноморські володіння Візантії, опанування району Приазов’я
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і Нижнього Поволжя, відвоювання в Болгарії Нижнього Поду
нав’я, що контролював російські торгівельні дороги на Балкани і на
захід, небезуспішна спроба підтримати анти візантійське угрупу
вання болгарської знаті, що спиралося на анти візантійські настрої
болгарського народу, нарешті, дії Русі з метою завдати вирішально
го удару Візантійської імперії і посадити на імператорський троні
свого ставленика — все це характеризує послідовну лінію Русі
в здійсненні своєї зовнішньої політики. Нові зовнішньополітичні
завдання староруської держави, здійснення яких припало на долю
енергійного, заповзятливого Святослава, вимагали і нового рівня
дипломатії. Багатообразні прийоми і методи староруської диплома
тії при Святославові Ігоревичі ґрунтувалися на дипломатичному
досвіді минулого, сприяли його подальшому збагаченню відповід
но до розвитку староруської державності, політичних зв’язків Русі,
що розширюються, з іншими країнами.
Зовнішньополітичні успіхи Святослава в районах Північного
Причорномор’я, Приазов’я і Поволжя неминуче повинні були при
вести до загострення російськовізантійських протиріч.
Російськовізантійській війні 970 року передували неодноразові
дипломатичні переговори сторін, що закінчилися невдачею. І лише
після військових дій, які врештірешт розвернулися біля самого
Константинополя, воюючі сторони повернулися до стосунків, виз
начених договорами 907 і 944 років і угодою 967 років.
Руськовізантійський договір 971 року, вироблений в .ході нео
дноразових дипломатичних контактів обох сторін, ознаменував
собою остаточну їх відмову від угоди 967 років відносно Болгарії
і знов повертав Русь і Візантію до вихідної точки — тих стосунків,
які склалися між обома державами до 966 року, тобто до року успі
хів руської зброї на Сході. Договір 971 року відновив дію норм угод
907 і 944 років, внаслідок чого Русь повернулася до мирних і союз
них стосунків з Візантією, що визнала завоювання староруської
держави середини 60х років, зміцнення його позицій в Північно
му Причорномор’ї.
Дипломатичні зусилля древньої Русі періоду 60–70х років Х ст.
сприяли широкому виходу староруської держави на міжнародну
політичну арену, служили одним з потужних чинників розширення
і розвитку староруської феодальної держави.
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ДО ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У. КАРМАЛЮКА
О. В. Погорєлова,
І курс, група ДІ81, факультет філології та масових комунікацій,
Університет «Україна»
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»;
В. М. Сімперович, наук. керівник

Устим Якимович Кармалюк народився 27 лютого 1787 року в селі
Головчинцях, Літинського повіту, Подільської губернії, в родині
кріпака. У жахливих злиднях і підневільній праці на поміщика
пройшли дитячі та юнацькі роки Устима.
В 1806 році Кармалюк одружився з дівчиною кріпачкою —
Марією Щербою. Але сімейне щастя було недовгим і у 25 років
Устима забрали на службу в Камянець — Подільський і зачислили
в четвертий Уланський полк. Прослужив Устим, очевидно не біль
ше місяця, і в кінці квітня утік. Його спільником був солдат Дани
ло Хрон, кріпак з сусіднього з Головчинцями села Овсяників, який
стає його вірним і бойовим другом.
На початку 1812 року Кармалюк уже збирав у лісах свої полки.
Так 24 березня 1813 року було зроблено напад на багатого селянина
Ф. Шевчука в с Дубовому, а через 6 днів — на Івана Сала, що жив на
хуторі біля цього ж села. Під час останнього нападу повстанці під
палили садибу сільського глитая. В 1814 році, весною, Устим Кар
малюк і Данило Хрон були схоплені й віддані Кам’янецьПодільсь
кому військовому суду. Проте в ніч з 13 на 14 серпня 1814 року під
час ночівлі в селі Панівцях успішно здійснили втечу.
В березні 1822 року одному з поміщицьких загонів вдалося роз
громити загін Кармалюка і заарештувати повстанців. Поміщики,
відправляючи Кармалюка в місто Літин, боялися, щоб він не втік
і наказали міцно закувати його в кайдани та прикувати до воза.
В грудні 1822 року Подільський головний суд засудив Кармалюка
до покарання; 101 ударом батога та заслання на довічну каторгу
в Сибір. Чекаючи ствердження вироку, Кармалюк разом з іншими
арештантами розробляє план втечі з фортеці. В ніч, 10 з 12 на 13
березня 1823 року арештанти, очолені Кармалюком, розламали нари
і, озброївшись дошками, напали на вартових. Внаслідок тривоги, під
нятої вартовим офіцером, збіглися солдати і силою зброї затримали
чотирьох арештантів, серед яких був і поранений в ногу Кармалюк.
Кармалюка ж, після безуспішної спроби втекти, посадили в оди
ночну камеру, прикувавши ланцюгами до стіни. На початку квітня
1823 року губернатор ствердив вирок Подільського головного суду,
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а 11 квітня на міському майдані Кармалюк був покараний 101 уда
ром батога. Поставивши на обличчі тавро, його заслали в Сибір на
довічну каторгу. Вибравши сприятливий момент, в березні
1825 року Кармалюк втікає з заслання.
В травні 1826 року він з’явився в Києві. Кармалюк на початку 1830
року з’являється в Ніжині. Лише на початку жовтня 1835 року Галузи
нецька комісія довідалася, що Кармалюк буває в с. Каричинцях
Шляхових. У селянина Прокіпа Процкова. Як виявилося він разом
з своєю дружиною Оляною перебував в ув’язненні. 8 жовтня з в’язни
ці повернулася Оляна і Кармалюк, не знаючи, що вона стала на шлях
зради, сказав їй про підготовку нападу на маєток поміщика Кузь
минського і терористичного акту на поміщика Волянського.
Зрадниця поспішила повідомити останньому про свою зустріч з
Кармалюком. Біля хати і в хаті Процкової поміщики влаштували
засаду, яка мала на меті зловити або вбити Кармалюка. В темну
осінню ніч з 9 на 10 жовтня, внаслідок ганебної зради, від пострілу
шляхтича Рудковського загинув народний месник Устим Карма
люк. Нерозлучний Андрій Словинський, що був разом з ним, уни
кнувши переслідування, ще довгий час мстив поміщикам за смерть
безстрашного селянського ватажка і свого бойового друга. Обірва
лося життя прославленого героя, який протягом майже чверті сто
ліття очолював антикріпосницьку боротьбу селян на Поділлі.
Кармалюк — герой боротьби проти кріпосництва. Все, що про
нього співає народ, пройнято ідеєю знищення неправди, помстою за
знущання над покріпаченим селянством. Він — організатор, това
риш енергійний, відважний, чутливий серцем. Горе сироти — його
горе. Такий образ Кармалюка живе в народній уяві і в наші дні.

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
А. С. Роговський,
1й курс, група ВС81, факультет філології та масових комунікацій,
кафедра видавничої справи та редагування;
В. М. Сімперович, наук. керівник

Моя робота присвячена актуальним, маловідомим сторінкам
історії українського козацтва. Козацтво — окреме суспільство, що
має свою територію, незалежно від державної адміністрації. Голов
ні заняття козаків — землеробство, та вирощування сільськогоспо
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дарських культур, а також конярство, полювання, рибальство та
бортництво, а ремесла — теслярство, ковальство, виготовлення
зброї, бондарство. Щодо часу виникнення, становлення і розвитку
козацтва й самої його назви існує чимало різних думок. Слово
«козак» багатозначне та має декілька походжень. Найвідоміше зна
чення — вільна людина (тюрською мовою). Їхніми попередниками
були бродники і берладники.
Козаки мешкали на Київщині, Галичині, Волині, Поліссі та
Поділлі. Козацтво виникає як своєрідний спосіб життя, зумовле
ний своєрідністю геополітичного становища України XV — поч.
XVII ст. Їхньою колискою стає Південна Україна.
Причини виникнення козацтва: соціальні, економічні, еконо
мічні, національні та стратегічні. Групи козаків: козакиуходники,
козакигородяни, козакибояри, козакишляхтичі, козакиселяни
(голота), козакиіноземці та характерники. Наявний склад запо
розького низового війська різко ділився на дві категорії: січових
козаків, або товариство, та посполитих, або зимівчаків.
Козацька зброя: рушниці, списи, келепи, шаблі та порохівниці.
Козаки віддавали перевагу шаблі перед усілякою зброєю, особливо
кулею, і називали її «чесним оружжям».
Козаки були здебільшого середнього зросту, стрункі, дужі, пов
новиді, кругляві і від літнього сонця та степової спекоти смагляві,
з довгими вусами на верхній губі, з розкішним оселедцем, або
чуприною на тім’ї, в гостроверхій шапці на голові, завжди з люль
кою в зубах. З чужими віталися спершу неохоче, але потім, поволі
обличчя їх м’якшало під час розмови й поступово ставало веселим.
Одяг козаків: шаровари, пояс, бараняча шапка, чоботи та свита.
Жорстокі, до своїх ворогів, козаки були добрими друзями, вірними
товаришами, справжніми братами один до одного, мирними сус
ідами своїм побратимам. Рисами вдачі запорозьких козаків була
висока любов до власної свободи.
Обов’язки орача і домогосподаря виконував на Запорожжі осіб
ний стан людей, так звані посполиті, які жили родинами у зимівни
ках — козачих хуторах, розкиданих по всіх запорозьких паланках —
містах з фортецями навколо.
На війні козак завжди відзначався розумом, хитрістю, умінням
вигравати у ворога — перетворюючи не сприятливі умови собі на
вигоди раптово на нього напасти чи заманити у пастку. Вражав
ворога великою відвагою, дивовижним терпінням та рідкісною
здатністю переносити спрагу та голод, спеку та холод. Козаки жили
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в куренях чи зимівниках. Козаки куреня займалися виконання роз
відувальнодозорної служби, розвідки, агентурної роботи на воро
жій території, збиранням інформації військоводипломатичного
характеру, проведення диверсій тощо.
Козацькі звичаї були надзвичайно суворими.
Головною метою покарання було завдати жаху іншим козакам.
Звичайну крадіжку вважали страшним карним злочином.
Козаки мали свій водний транспорт — чайку (човен довжиною
близько 20 метрів, 4 метри завширшки, на якому були 4–6 фалько
нетів (гармат).
Великим недоліком козаків була пристрасть до спиртних напо
їв, втім під час військових походів вони уникали пиятик.
Козацтво — група осіб, що виконувала визначні функції у сус
пільстві: захищала кордони від загарбників, формувала загін для
військової підготовки тощо. В епічній пам’яті українців чи не най
улюбленіша постать — то постать запорожця, а поняття «козак» —
одне з центральних у національній свідомості.

9.2. Філософія

«СЛОВО ПРО ЗАКОН ТА БЛАГОДАТЬ»
МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА В КОНТЕКСТІ
ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Н. В. Карлюченко,
ІV курс, група ПЛ51, факультет соціальних технологій,
спеціальність «Психологія»;
Н. Д. Ковальчук,
д. філос. н., професор, наук. керівник

З історичними і політичними подіями молодої християнської
Русі пов’язаний зміст головного твору Іларіона Київського —
«Слово про закон і благодать». У даному випадку назва відбиває
і зміст твору, і його композицію, що складається з 3 частин: 1) «про
закон і благодать», 2) про значення християнства для Русі, 3) похва
ла князям Володимиру і Ярославу.
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Іларіон Київський починає «Слово про закон і благодать» з ви
кладу своїх уявлень про всесвітню історію. Він міркує в такий спо
сіб. «Закон» (Старий завіт) через пророка Мойсея був даний людям,
щоб вони «не загинули» у язичестві. Однак «закон» був відомий
тільки древнім євреям і не одержав поширення серед інших наро
дів. «Благодать» же (Новий завіт), що прийшов на зміну «законові»,
не вузьконаціональне явище, а надбання всього людства. Головна
перевага «благодаті» перед «законом» полягає в духовній освіті
і рівності всіх народів.
В своєму творі Іларіон Київський Старий завіт утотожнює
з тіню, а Новий завіт з істиною.
...Іудейство тінню і законом виправдовувалось і не спаслося.
Християни ж істиною і благодаттю не виправдовуються, а спаса
ються. У іудеїв бо виправдання, у християн же спасіння. Випра
вдання у сьому світі є, а спасіння — в майбутньому віці. Іудеї бо
земному раділи, християни ж радіють майбутньому на небесах.
«Благодать», нова віра, дійшла і до Руської землі. Іларіон вважає,
що це закономірний акт божественного провидіння («але зробив
милість нам Бог, і возсіяло в нас світло розуму»). Тут для Іларіона
важливо було підкреслити думку про рівність РусіУкраїни з інши
ми народами і тим самим відзначити формальну роль Візантії
в події хрещення Русі.
Прийняття християнства на Русі Володимиром, на мій погляд,
має політичний характер, бо на той час Візантія була християнсь
кою державою і прийняття християнства Володимиром, давала
можливість Київській Русі піднятись на один щабель з Візантією.
З таким же успіхом Володимир Великий міг прийняти будьяку
іншу релігію, але на той час християнство було найкращим варіан
том для Київської Русі.
Теоретичне осмислення значення Русі у світовому історичному
процесі змінюється літописним оповіданням про діяння князя
Володимира, «вчителя і наставника» Русі, і його «вірного воспреем
ника» — князя Ярослава. Дотримуючись традицій у поглядах на
родову спадковість князівської влади й особистих заслуг правителів
в історичних подіях, Іларіон вважає, що Володимир по власній волі
хрестив Русь. Виходить, він гідний рівного з апостолами шанування:
як апостоли навернули до християнської віри різні країни («хвалить
же хвалебними словами Римська земля Петра і Павла» тощо),
точно так само Володимир навернув до християнської віри Русь.
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Коли Іларіон порівнює його з імператором Костянтином Вели
ким, що затвердив християнство в Західній і Східній Європі, він
підкреслює всесвітній характер просвітньої місії князя Володими
ра, що «від славних народився, шляхетний від шляхетних», і є гід
ним спадкоємцем своїх могутніх предків, князів Ігоря і Святослава,
що «у роки свого панування мужністю і хоробрістю прославилися
в багатьох країнах».
Не залишає без уваги Іларіона і діяльність Ярослава. Іде барви
стий опис Києва і похвали Ярославу ( при крещении Георгий)буді
вельнику. З будівель, споруджених при ньому, Іларіон особливо
виділяє Київський Софійський собор, що був зведений як подоба
Софійського собору в Константинополі і символізує, згідно Іларіо
ну, рівність Русі і Візантії.
Для мене твір Іларіона Київського «Слово про закон і благодать» є
піарходом тих часів. Київська Русь переживала не кращі роки свого
існування, необхідні були слова, які б надихнули людей. Не випадко
во після написання цього твору Іларіон Київський стає митрополи
том, а поставили його на цю посаду на бажання Ярослава Мудрого, але
вже після смерті Ярослава Мудрого митрополитом Київської Русі стає
інша людина, а ім’я Іларіона Київського вже ніде не зустрічається.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ
У ПРАЦІ м. БЕРДЯЄВА «ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ»
М. В. Корж,
ІV курс, група ПЛ51, факультет соціальних технологій
спеціальність «Психологія»;
Н. Д. Ковальчук,
д. філос. н., професор, наук. керівник

Книга М. Бердяєва «Філософія свободи» (1911) — рання робота,
до якої сам автор відносився критично, вважаючи її у багатьох від
ношеннях незрілою. Та все ж цей твір цінний тим, що в ньому Бер
дяєв по деяких своїх філософських інтуїціях передбачає процеси,
які пізніше відбулися в історії європейської філософії. Іншими сло
вами, це не просто історичний, а значною мірою новаторський
і пророчий твір. Автор, щоправда, починає свою книгу з тверджень,
які в ту пору вже не були новими: філософствуюча думка зайшла
в тупик, для філософії настала епоха епігона і занепаду, філософсь
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ка творчість вичерпується і т.д. Проте визначення сутності кризи
у Бердяєва для того часу оригінальне, посвоєму вірне і глибоке.
На початку XX століття в західній філософії гносеологічні кон
цепції дійсно переважали над онтологічними. Панування гносео
логізму російський мислитель пов’язує з домінуванням кантівської
філософії і кантіанських напрямів. Критичне ставлення до них для
Бердяєва зовсім не випадкове. В кантівській філософії Бердяєв, як
і деякі його російські сучасники, бачать джерело занурення філосо
фії в гносеологізм, одну з причин відірваності теорії пізнання не
тільки від філософії буття, онтології, але і від буття як такого,
а, отже, відчуження людини від реального життя, відриву людини
від вищого буття, тобто від божества. Звідси і більш загальний
вирок: криза філософії полягає в розриві з буттям, в тому, що гно
сеології, а не вченню про буття була віддана пальма першості. Тра
гедія філософії полягає в тому, що вона робить примарною реаль
ність, свободу, та і саму особистість перетворює на якусь примару.
Результати, які з цього витікають, трагічні не тільки для самої філо
софії, але також і для всього людського життя.
Але основне, згідно М. Бердяєву, лихо філософії полягає в тому,
що вона втратила свої релігійні корені. Людству потрібна нова віль
на філософія і філософія свободи, затверджує філософ Як форму
люються її задачі? Він підкреслює, що філософія має бути вільною,
що вона має шукати істину, що саме вільна філософія, філософія
свободи приходить до того, що лише думка релігійна, що лише
життю духу дається істина та буття.
М. Бердяєв детально аналізує проблему віри і знання. Він при
ходить до висновку, що зіставлення віри і знання, що має певні під
стави, повинне змінитися доказом їх взаємодії. Щоб об’єднати віру
і знання, потрібно відмовитися від гордині раціоналізму.
Іншим аспектом книги «Філософія свободи» став тонкий філо
софський аналіз проблеми так званого гносеологізму. Для Бердяєва
категорії буття набагато важливіше, ніж категорії пізнання. Мисли
тель виходить з того, що і суб’єкт і об’єкт відносяться до буття,
а «вне бытия нет места ни для кого и ни для чего, разве для царства
дьявола. Безумие — рассматривать бытие как результат объективи
рования и рационализирования познающего субъекта, ставить
бытие в зависимость от категорий познания, от суждения». М Бер
дяєв, таким чином, не тільки затверджує примат теорії буття перед
теорією пізнання, гносеологією, не тільки висуває на перший план
онтологію, але він також затверджує, що саме буття передує вчен
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ню про пізнання. Тому він робить висновок, що сучасні йому гно
сеологі бажають саме буття вивести з гносеології, перетворити його
в судження, поставити його в залежність від категорії суб’єкту. Все
це заганяє філософію в глухий кут і гальмує її творчий розвиток.

ПРОБЛЕМИ МОЛОДОЇ СІМ’Ї:
ЗАГАЛЬНОСОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
К. О. Манжура,
II курс, група ВС7, факультет журналістики,
Васильківська філія Університету «Україна»,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»;
І. В. Комарницька,
викладач соціологи і політології, наук. керівник

Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Сім’ю
складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побу
том, мають взаємні права та обов’язки. В соціології сім’я вивчається
в двох аспектах: як мала соціальна група, коли нас цікавлять вну
трішні відносини між її членами, і як соціальний інститут, коли ви
вчаються зовнішні зв’язки сім’ї з іншими соціальними інститутами.
Вивчення сім’ї, шлюбу має велике значення, воно є важливою пере
думовою розуміння багатьох процесів, які відбуваються в суспільстві.
Характеризуючи сучасний стан розвитку сім’ї, можна назвати
його черговою революцією в сімейному житті, яка внесла ради
кальні зміни у сімейні стосунки, місце та роль сім’ї, у суспільстві.
Головне призначення сім’ї — забезпечення соціальної та культурної
безперервності розвитку суспільства.
В сучасних умовах психологи, соціологи, політологи характери
зують сім’ю:
— за соціальнокласовим осередком: сім’я робітника, представ
ника інтелектуальної праці та ін.;
— за місцем знаходження: міська, сільська;
— за національністю: одно національна чи міжнаціональна;
— за тривалістю шлюбу: сім’я молодіжна, молода сім’я, сім’я
середнього віку, сім’я літнього віку;
— за кількістю членів сім’ї: бездітні, багатодітні, малодітні.
Повертаючись до нашої теми, розглянемо сім’ю молодіжну та
молоду сім’ю. Сім’я молодіжна — це сім’я, яка тільки створилася,
оформилася. Молода сім’я — це сім’я, яка проіснувала вже 3–4 роки
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і зустрілась з першими несподіваними перешкодами. Міжособи
стісні стосунки чоловіка та дружини можуть зазнавати постійних
змін в різні періоди їх життя. Практично жодна сім’я не обходиться
без конфліктів. Причини виникнення яких можуть бути різними:
на основі незадоволеної потреби у визначеності свого «Я», посяган
ня на почуття гідності з боку партнера, незадоволення сексуальних
потреб одного або обох партнерів, а також відсутність позитивних
емоцій та багато інших. Жодна сім’я не може Існувати без взаємо
поваги та взаємодовіри. Створювати сім’ю потрібно маючи почут
тя любові до людини з якою хочеш прожити життя .
Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення,
усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом
і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Шлюбом
є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному
органі реєстрації актів цивільного стану.
Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушу
вання жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Особа, яка від
мовилася від шлюбу, зобов’язана відшкодувати другій стороні зат
рати, що були нею понесені у зв’язку з приготуванням до реєстра
ції шлюбу та весілля. Такі затрати не підлягають відшкодуванню,
якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, амораль
ною поведінкою нареченої, нареченого, прихованням нею, ним
обставин, що мають для того, хто відмовився від шлюбу, істотне
значення (тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо).
Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне
прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізви
щами.
Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Дитині може бути
дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю націо
нальної меншини, до якої належать мати і (або) батько.
Сімейний кодекс узаконює таке поняття як громадянський
шлюб. Згідно з Сімейним кодексом чоловік і дружина, що офіцій
но не оформили свої стосунки, мають відповідні права й обов’язки
щодо своєї сім’ї, зокрема дітей, спільного майна, спадку тощо.
Розвиток сім’ї, зміцнення її і стабілізація — справа не тільки
державна і суспільна, а й кожної пари разом, та чоловіка і дружини
окремо, оскільки суспільство не може передбачити всі конкретні
нюанси обставин і сім’ї тієї чи іншої людини. Добра, міцна сім’я —
один із найважливіших компонентів людського щастя.
– 140 –

креативного, інноваційного мислення студентів

Секція IX

РЕЛІГІЙНІ НАПРЯМКИ ЮДАЇЗМУ В УКРАЇНІ
А. М. Мучник,
викладач кафедри журналістики,
кандидат політичних наук,
Полтавський інститут економіки і права

Юдаїзм не є (і ніколи не був) монолітноодноманітним ученням.
Практично із самого початку в ньому існувало різноманіття думок
з основних релігійних питань. В сучасній Україні в основному
представлені три течії, тому розглянемо їх для перевірки.
1. Відповідно до вчення ортодоксів, Бог є надприродною, надлюдсь
кою істотою, яка творить чудеса, чує наші молитви, знає про всі наші
думки і вчинки. Він всемогутній, вседобрий, всезнаючий і скрізь існує.
2. Тора (Єврейська Біблія) як ціле, а також її частина є словом
Бога, як воно було явлене на горі Сінай (Пояснення тори), і вона
обов’язкова в усі часи. Коментарі мудреців, викладені в Талмуді та
інших давніх джерел, також обов’язкові і є частиною Тори. Галаха
(Закони) і міцвот (Заповіді) мають для євреїв основоположне зна
чення, вони можуть інтерпретуватися поновому лише видатними
вченими й авторитетами. Ортодоксальні євреї повинні дотримувати
ся якомога більшого числа з наявних 613 заповідей, не ставлячи під
сумнів волю Бога. Євреї не повинні наслідувати будьякий новий
рух, вони зобов’язані зберігати традицію з покоління в покоління,
забезпечуючи тим самим подальше існування єврейського народу.
3. Літургія богослужіння в синагозі і молитви не повинні зміню
ватися. Єврейські діти мають, як це було завжди, отримувати осві
ту в Єшивах (Єврейські релігійні учбові заклади), головними пред
метами в яких є Талмуд і Біблія.
4. Єврейський народ був обраний Богом для того, щоб поширю
вати міцвот і слово Бога в усьому світі. Ортодокси переконані, що
їхня версія юдаїзму єдино правильна і що інші течії та теорії в юда
їзмі є якщо не гріховними, то принаймні небезпечними.
5. Держава Ізраїль є Землею обітованою єврейського народу
й повинна ґрунтуватися на Торі, Галасі та традиції. Ці цінності є клю
чем до духовного відродження світового єврейства та єврейського
закону.
6. Ортодоксія, в цілому, готова контактувати з іншими єврейсь
кими групами та напрямами (насамперед із тими, хто дотримуєть
ся схожих поглядів), однак останнім часом все менше прагне до
кооперативного співтовариства.
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7. Ортодоксія майже не виказує інтересу до питань зміни сус
пільного устрою, якщо мова не йде про сутоєврейські справи чи
досягнення ортодоксальних рухом своїх власних цілей.
8. Ортодоксія виступає, як правило, проти міжрелігійного діало
гу, розглядаючи його як потенційну небезпеку для збереження своїх
принципів.
Реформістський рух
1. Реформістський рух учить, що юдаїзм є релігією, що розви
вається і змушена постійно змінюватися щоб залишатися сучасною
й актуальною. Припускається існування різних уявлень про Бога.
2. Тільки етичні міцвот, що містяться в Торі є Божим одкровен
ням і тільки вони тому обов’язкові. Ритуальні закони створені
людьми згідно з релігійними потребами свого часу. Ці закони
можуть змінюватися від покоління до покоління з метою збагачен
ня релігійного життя та об’єднання єврейського народу. Дотриман
ня міцвот є справою совісті кожного. Вказівки з організації релігій
ного життя допомагають цьому.
3. Молитва, богослужіння та мова молитовника повинні бути
зрозумілі кожному поколінню, повинні знаходити відгук у думках
інших.
4. Євреї — це духовний народ, особлива місія якого полягає в
тому, щоб ознайомити світ зі вченням монотеїзму та його етикою.
5. Країна Ізраїль повинна стати духовним і моральним центром
для євреїв усього світу, важливою умовою при цьому є відділення
релігії від держави.
6. Соціальногромадський ангажемент, обов’язки стосовно
ближнього в дусі пророків Ізраїля є основоположною суттю юдаїз
му та обов’язкові для кожного єврея.
7. Реформістський рух, бере активну участь у міжрелігійному діа
лозі та переконаний, що це сприяє усуненню релігійних забобонів.
Месіянські євреї (Євреї за Ісуса)
Месіянські євреї, вірять, що Ісус із Назарета, який жив в Ізраїлі
2000 років тому, — обіцяний Месія ізраїльського народу. Вони
вірять вже, що Старий Завіт (куди входять Тора, Пророки та Писан
ня) і Новий Завіт є Словом Божим. Першими, хто сприйняв Ісуса
як Месію і пішов за Ним, були євреї, і багато євреїв протягом істо
рії приходили до віри вже, що Він є Месією Ізраїлю. В останні роки
значно зросло число євреїв, котрі прийшли до віри в Ісуса, тому
сьогоднішня їхня чисельність відносно минулих століть набагато
вище.
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В Америці нараховується близько 25 тис. месіянських євреїв, також
багато їх і в європейських країнах. В Ізраїлі нараховується близько
4 тис. послідовників Месії і число це постійно збільшується; все біль
ше ізраїльтян дізнаються про Ісуса і приходять до віри в Нього.
Вони не відмовляються від спадщини єврейського народу. Нав
паки, вони прагнуть жити своєю вірою, як євреї, які ідуть за своїм
Месією. Для багатьох із них, котрі раніше не знали Бога і повірили
в Месію, єврейство набуло нового та глибокого значення. Вони
вважають себе частиною єврейського народу, незважаючи на те, що
багато хто не визнає нас і навіть намагається протидіяти, щоб вони
не змогли розповісти своїм єврейським побратимам про Месію
Ізраїлю Ісуса.
Месіанські євреї — не організація і не секта. Вони вважають себе
представниками віри, що належить єврейському народові, і тими,
хто гадає інакше, запрошують до діалогу.
В Полтаві також представлені ці конфесії. Іудейська релігійна
громада «Вад Любавин», Релігійна громада прогресивного юдаїзму,
та дві громади Месіанських юдеїв.

ЮДЕОBХРИСТИЯНСЬКІ ПРИНЦИПИ
ТА СУСПІЛЬНА МОРАЛЬ
О. А. Мучник,
здобувач Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса

Упродовж століть юдеохристиянська традиція формувала мораль
Заходу, американської держави — із самого початку її виникнення.
Ця традиція досі володіє потужним потенціалом. Юдеохристиянсь
ка мораль включає не тільки цілий набір моральних норм, але й уяв
лення про те, що означає бути людиною та мати систему цінностей.
Ці моральні правила, поняття про людину та її цінності глибоко про
сякли світське життя Заходу взагалі і Сполучених Штатів зокрема.
Мораль, що проповідується з кафедр і церковних амвонів, дуже
близька до тієї моралі, яку викладають учням державних середніх
шкіл, а також до поширеної в американському суспільстві моралі.
Ті аспекти іудеохристиянської моральної спадщини, які явно
належать до релігії та обов’язку людини перед Богом, можна відріз
нити від інших аспектів моралі, тобто тих, які пов’язані зі ставлен
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ням людини до своїх братів. Саме останні були головним чином
сприйняті суспільством Заходу, сприйняті і значною мірою секуля
ризовані, уведені у світський вжиток.
Десять заповідей, принаймні останні сім із них, досі користують
ся широким визнанням як узагальнюючі все, те, що з моральної
точки зору ми повинні робити (наприклад «поважати батька і матір
своїх») або не робити (наприклад «не вбий»). Сюди долучається хри
стиянське повеління полюбити свого ближнього і в усьому діяти
виходячи з цієї заповіді. Тим самим християнське почуття доброзич
ливості, милосердя доповнює юдейське почуття справедливості. За
цим ідуть інші чесноти. Оскільки мораль юдеохристиянської тра
диції упродовж багатьох століть ґрунтувалась на фундаменті віри,
виникли великі побоювання, що з послабленням релігійних віру
вань посилиться аморальність. Однак відбулося зовсім інше. Чесно
ти і заповіді, засновані на вірі, отримали іншу основу, як світську
так і філософську. Ми вже бачили, як утилітаристи виявили повну
готовність прийняти і пояснити християнську мораль, використо
вуючи принципи утилітаризму. Філософидеонтологи також підве
ли світський базис зміст християнських моральних норм і чеснот.
Але якщо всі сучасні економічні надбання не призводять до
покращення соціальних результатів, тоді який сенс вони мають для
суспільства, окремої особи, коли метою кожної суспільної діяльно
сті є людина, її існування, розвиток, удосконалення? А нинішня
людина, людина XXI століття, більш ніж будьколи оплачує раху
нок за соціальну ціну економічного благополуччя.
Наша сучасність усе ще далека від вирішення цих проблем і від
позитивної відповіді на ці виклики. Ми є свідками глибокої дис
пропорції між економічними можливостями суспільного розвитку
та соціальними результатами. Ця диспропорція лежить в основі
глибокої духовної кризи сучасного суспільства — кризи традицій,
ідеологій, цінностей та моральних засад сучасного світу. Під час
переходу між двома епохами світ утратив свій «моральний компас»,
потрапив у моральноціннісний вакуум, який загрожує знищити
цивілізацію. Ображені на несправедливість, притиснуті бідністю,
люди сприйняли конфлікти, сутички, нетолерантність як зброю
для власного виживання. Занепад цінностей гуманізму створив
підґрунтя для зародження конфронтації, насилля і тероризму. Світ
стоїть перед загрозою самознищення, тому що нинішні об’єктивні
умови трансформації, замість стимулювання ціннісних імпульсів
розвитку, породжують моральну й духовну деградацію.
Ніхто сьогодні не піддає сумніву необхідність оздоровлення мора&
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лі людства. У процесі розпаду старих цінностей і пошуку опори
нового морального світу можемо уважно придивитися у послання
Вічної книги, у неперехідні цінності Біблії:
— про людину — її роль у розвитку матеріального світу, її духовну
місію творити добро;
— про людські взаємовідносини — мораль, моральність і гуманізм них;
— про господарські взаємини — побудовані на основі ефективно
сті, солідарності та людської справедливості;
— про економічне процвітання — яке розуміється як можливість
кращого життя людей;
— про працю — у пошуку розвитку і досконалості;
— про суспільство — у досягненні любові й турботи про ближньо
го, в компромісі й згоді з іншим ніж ти сам і мислячим поіншому;
— про світ — у створенні діалогу, а не сутички між людьми та іде
ями, державами й цивілізаціями; у виклику берегти чистою приро
ду і чистоту людських взаємин; демократичності, терпимості, толе
рантності до інших; багатства у різноманітності.
Якщо це вічні цінності, закладені у біблійних посланнях, через
які людина може послужити Богові, якщо це Бог людського благо
денства, Бог поліпшення майбутнього людства, чому нам не сприй
няти виклик служити Йому?..

9.3. Культурологія
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОРОЧКИ
І. І. Стельникович,
I курс, група МІ11, інститут правознавства та суспільних відносин
спеціальність «Міжнародна інформація»;
С. І. Лисова, к. істор. н., доцент, наук. керівник

Приступаючи до розмови про українську сорочку, слід розгляну
ти ті фактори, що вплинули на її формування. Найголовніші з цих
факторів такі:
1. матеріальні і духовні традиції нашого народу;
2. вплив сусідніх культур;
3. мистецькі здібності нашого народу.
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Якщо взяти українську сорочку і розглянути її в окремих части
нах України, то перше враження — це сорочка різних народів. Ця
відмінність залежить від двох причин: природні умови місцевості та
запозичення від сусідів. Українську сорочку складно вивчати тому,
що наш народ живе на величезній території з різними природними
умовами та неоднаковим впливом сусідніх народів. Найбільше від
мінностей спостерігається у прикордонних районах, а найменше —
у центральних місцевостях України, до яких входять Київщина,
Полтавщина, Чернігівщина та Запоріжжя.
Жіноча сорочка належить до найстарішого одягу наших предків.
Існує припущення, що за княжих часів на Русі в теплу пору року
довга сорочка, підперезана поясом, була одягом як для жінок, так
і для дівчат. За козацьких часів жіночі сорочки мали приблизно
такий ж вигляд, як і більш сучасні сорочки.
Першою особливістю української жіночої сорочки є її білий
колір. Матеріалом для сорочки завжди було біле лляне чи конопля
не полотно домашньої роботи або куплена біла бавовняна матерія.
Друга особливість української жіночої сорочки — це її вишивка. За
вишивкою сорочки поділяються на три типи, а саме: наддніпрянсь
кі, галицькі та поліські. Наддніпрянська сорочка вишивалася чер
воними і синіми або чорними нитками, а також сірими або білими
нитками по білому полотні; характерний орнамент — рослинний.
Галицька вишивка поширена майже по всьому Поділлі та в Карпа
тах; характерний орнамент для цього типу — геометричний і бага
токольоровий; для вишивки використовувалися сині, червоні,
зелені, жовті та оранжеві кольори ниток. На Поліссі жіночі сороч
ки або повністю не вишивалися, або вишивалися тільки червоною
заполоччю та й то дуже простеньким орнаментом. Вишивками
оздоблювалися верхні частини рукавів, що називаються «вставка
ми» або «поликами»; вузенькою смужкою вишивалися рукава біля
зап’ястків, комір, якщо він був; часом вишивали пазуху, і завжди
вишивали долішній край сорочки «поділок». Інші частини укра
їнської жіночої сорочки ніколи не вишивалися.
Найбільші та найкращі вишивки на сорочках мали дівчата;
молодиці вже скромніше вишивали свої сорочки, а старші жінки та
бабусі найчастіше задовольнялися лише скромною однокольоро
вою, здебільшого чорною або синьою, вишивкою на поликах,
а пазуха та комір були не вишитими. Найбільше праці та мистець
кого хисту вкладалося в полики, оскільки вони були найважливі
шою частиною вишивки жіночої чи дівочої сорочки. На Наддні
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прянщині полики вишивалися або гаптувалися негустим рослинним
орнаментом. На Поділлі та на Галичині полик зашивався суцільною
широкою смугою поперек рукава різнокольоровим геометричним
орнаментом.
Чоловічі українські сорочки теж шилися з білого полотна, але
вони були значно коротшими, ніж жіночі, і при ношенні завжди
вбиралися в штани. Комірець такої сорочки був низеньким, пере
важно стоячим; тільки на західному Поділлі та на Волині зустріча
лися і відкладні комірці. Розріз української сорочки завжди припа
дав посередині грудей. Виняток становили тільки чоловічі сорочки
Лемківщини, в яких розріз був ззаду. Рукава такої сорочки широко
відкриті. Комір зазвичай вишивався сірими, чорними, або синіми
і червоними нитками; кінці рукавів теж вишивали, але не таким
візерунком, як комірець. Старі чоловіки носили сорочки або зовсім
не вишиті, або тільки невеличкі мережки на рукавах.
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СЕКЦІЯ X
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ

ПРАЦЕТЕРАПІЯ ОСІБ З НАСЛІДКАМИ
ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ
О. Л. Балюк,
асистент кафедри «Фізичної реабілітації»
Житомирський економікогуманітарний інститут
вищого навчального закладу «Університет «Україна»

Анотація. Стаття розкриває основні аспекти працетерапії у реа&
білітації осіб після перенесеного мозкового інсульту.
Аннотация. Статья раскрывает основные аспекты трудотерапии
в реабилитации лиц после перенесённого мозгового инсульта.
Annotation. The article deals with the aspects of work&therapy in rehabi&
litation of people after stroke of cerebrum.
Після інсульту у хворих часто залишаються неврологічні пору
шення, які не дозволяють виконувати побутові дії і роблять їх зал
ежними від оточуючих, тобто тією чи іншою мірою вони втрачають
працездатність [1,2].
Тому метою нашої роботи є проаналізувати дані літератури щодо
значення та ефективності працетерапії у лікуванні пацієнтів після
інсульту.
Працетерапія — це активнолікувальний метод відновлення або
компенсації втрачених функцій за допомогою праці, направленої
на створення корисного продукту.
Працетерапія як метод реабілітації є ефективним методом реа
білітації, що пов’язано з її особливостями: цілеспрямованістю
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здійснюваних у процесі праці рухів, результативним характером
діяльності хворого, можливістю використання в процесі праці еле
ментів творчості. Вона націлена на відновлення порушених функ
цій і працездатності хворих, тобто на досягнення основної мети
реабілітації. Працетерапія концентрує у собі досягнення медичної
і соціальної реабілітації, у тому числі ЛФК, масажу, фізіотерапії
і механотерапії [3].
Основне завдання працетерапії — повернення хворому само
стійності у повсякденному житті; повернення його до колишньої
роботи, якщо це можливо, або підготування до виконання іншої
роботи тощо.
Засобом працетерапії є трудові рухи і різноманітні трудові проце
си, а не рухи і вправи взагалі. В першу чергу, у працетерапії викори
стовують трудові процеси, які забезпечують самообслуговування,
побутову і щоденну діяльність, користування пристроями і протеза
ми [2, 3].
Загальна методика застосування працетерапії визначається
характером наявних у хворих порушень і основана на точному біо
механічному аналізі виконуваних трудових операцій. У постін
сультних хворих необхідно суворо диференціювати підбір трудових
операцій у відповідності з характером рухових порушень, їх вира
женістю, віком, статтю, загальним станом хворого. В процесі
працетерапії слід суворо дозувати фізичне навантаження [1, 3].
Працетерапія включає: 1 — навчання навичкам самообслугову
вання; 2 — заняття на портативних професійних тренажерах; 3 —
робота на навчальнотренувальних стендах; 4 — праця в кімнатах
побутової реабілітації; 5 — праця в умовах відділення; 6 — терапія
зайнятістю; 7 — праця в умовах лікувальних майстерень.
Також важливими моментами для індивідуального підбору тру
дових операцій є характер рухового дефекту і етап реабілітації.
Виходячи із ступеню важкості геміпарезу і його структурних осо
бливостей, виділяють декілька методичних прийомів працетерапії:
1. Безпосередній вплив на порушені функції. Така тактика вико
ристовується при незначному і легкому геміпарезі.
2. Поступове включення найбільш уражених відділів кінцівки
в трудовий процес. Ця методика використовується при помірному
і глибокому геміпарезах.
3. Вироблення повної компенсації паралізованої кінцівки, що
використовується при геміпарезах без тенденції до відновлення.
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Таким чином, працетерапія має на меті відновлення функцій
шляхом навчання пацієнта певним навичкам [3].
Література
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПОЗИТИВНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ
А. Ю. Безручко.
V курс, група ФР51, факультет соціальних технології,
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Університет «Україна»,
спеціальність «Фізична реабілітація»;
В. І. Пономаренко,
д. мед. н., професор, наук. керівник

Стан здоров’я учнів середнього шкільного віку викликає сьогод
ні велике занепокоєння. У школах, великий відсоток дітей має від
хилення в стані здоров’я, порушення функцій опорнорухового
апарату, шлунковокишкових захворювань, серцевосудинної
системи. [1]
Дуже важливим є своєчасне виявлення дітей, що мають відхи
лення в стані здоров’я, які ще не носять необоротний характер, але
погіршує фізичну працездатність, та затримують розвиток молодо
го організму. Цьому сприяє раннє виявлення патологічних станів,
та систематичне спостереження за хворими дітьми. [2]
Учнів, для яких фізичне навантаження, що отримується на фі
зичної культури протипоказано або вимагає значного обмеження,
комплектують у спеціальні медичні групи. Ці групи формуються
з урахуванням віку і стану здоров’я, залежно від захворювання.
Основними засобами фізичного виховання в таких групах є дозова
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ні фізичні вправи. [2]
У деяких школах практикують сумісні заняття школярів, що
мають відхилення в стані здоров’я, з учнями основної і підготовчої
груп. Такі уроки малоефективні, оскільки хворі діти малорухливі,
не наважуються виконувати ряд вправ, соромляться. Тому заняття
із спеціальними медичними групами слід проводити окремо, щоб
щадити психіку дітей і уникати зайвої напруги. [3]
З метою підсилення лікувального ефекту фізичної культури у ді
тей шкільного віку з відхиленнями в стані здоров’я доцільним буде
включити елементи стародавнього східного психофізичного тре
нінгу. Наприклад. йоги або ЦИГУН. [4]
Експериментально доведено, що в процесі занять такого роду
вправами відбувається стабілізація діяльності серцевосудинної
системи: оптимізується швидкість серцевих скорочень і кров’яний
тиск, нормалізується температура тіла, частота дихання. Внутрішні
органи починають працювати більш синхронно, організм самона
лаштовується на оптимальний режим діяльності ендокринної
системи.[4]
В наші дні за допомогою новітнього медичного устаткування
доведено, що в процесі занять по методиці східних систем відбува
ються зміни на рівні центральної нервової системи, що впливають
на розвиток здібностей до навчання, що має велике значення для
школярів. [4]
Таким чином використання всіх вище перелічених особливостей
занять фізичними вправами з школярами, що мають відхилення
в стані здоров’я, допоможе їм справитися з безліччю захворювань.
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Полтавського інституту економіки і права;
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к. пед. н., доцент, наук. керівник

Для розумово відсталих дітей фізичне виховання має велике зна
чення не тільки як засіб оздоровлення організму і формування
рухових навичок, але і як засіб корекції наслідків дефектів і ком
пенсації порушених функцій. Корекція недоліків розвитку розумо
во відсталої дитини у процесі фізичного виховання здійснюється
шляхом впливу на дитину з метою покращення загального стану її
здоров’я, та активізації всіх функціональних можливостей організ
му, з одного боку, та вибіркового впливу з метою виправлення та
розвитку ушкодженої функції, з іншого боку. Фізичні вправи, осо
бливо ті, які проводяться на свіжому повітрі, покращують обмін
речовин, кровообіг, дихання, тонізують діяльність центрального та
периферійного відділів нервової системи, позитивно впливають на
стан кістковом’язового апарату. Все це сприяє покращенню
загального стану організму дитини, підвищенню її розумової та
фізичної працездатності, збільшенню компенсаторних можливо
стей центральної нервової системи. Така активізація діяльності
усього організму і, у першу чергу, центральної нервової системи
є важливою умовою успішного навчання та подолання недоліків
розумово відсталої дитини [2].
Сутність відновлюючого впливу фізичних вправ на рухові розлади,
що виникли внаслідок ушкоджень центральної нервової системи,
полягає у тому, що під впливом систематично повторюваних рухів
стимулюється діяльність відповідних відділів нервової системи,
включаються у роботу раніше не задіяні нервові механізми, утво
рюються нові нервові шляхи за рахунок умовнорефлекторних
зв’язків. Шляхом певного поєднання фізичних вправ, які викону
ються за показом та словесною інструкцією, можна розвивати в уч
нів здатність регулювати свої рухові дії за словесною інструкцією.
Цим можна сприяти виправленню відхилень першої та другої сиг
нальних систем [1].
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Важливою обставиною, яку необхідно враховувати у роботі по
корекції рухових порушень у розумово відсталих дітей, є те, що
у них у найбільшій ступені порушені не елементарні рухи, а склад
ні рухові акти, які вимагають осмислення, регуляції з боку корко
вого рівня. Тому процес фізичного виховання необхідно будувати
так, щоб учні обдумано виконували вправи, намагаючись їх проа
налізувати, виконувати регуляцію темпу, ритму, координації рухів
та інших рухових характеристик. Необхідно формувати у дітей
способи контролю і самоконтролю за рухами, використовувати
мотиваційні фактори у досягненні мети і завдань фізичного вихо
вання. Оскільки однією із найбільш важливою функцією мозку
є процес сприйняття, то отримання сигналів із зовнішнього світу
є одним з вирішальних факторів у формуванні індивідуального до
свіду розумово відсталих учнів у процесі їх навчання і виховання.
Тому при навчанні даної категорії важливе значення має наглядна
інформація. Характерною особливістю спеціальної школи є нео
днорідність складу учнів за рівнем як психічного, так і фізичного
розвитку. Індивідуальний підхід проявляється в: індивідуальному
підході в корекції конкретного рухового порушення в учня, індиві
дуальний розвиток фізичних якостей, індивідуальне дозування на
вантажень. Робота по корекції недоліків фізичного розвитку і ру
хових здібностей являє собою складний процес, в якому необхідно
використовувати системний підхід до застосування різноманітних
форм, засобів, шляхів і методів фізичного виховання, але які
мають єдину цільову направленість — корекцію і розвиток рухової
сфери дитини [3].
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В умовах напруженої соціальноекономічної та небезпечної еко
логічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, коли стре
сові ситуації стали звичною справою, особливого значення набуває
організація ефективного оздоровлення та відпочинку дітей.
Майже третину (41,5 тис. осіб) оздоровлених протягом
2005–2008 рр. в Миколаївській області склали діти у віці 0–17 років,
з яких понад 91,3% оздоровлено у червні — серпні. У групах (змінах)
цільового призначення перебувало 37,5% дітей, оздоровлених впро
довж літніх канікул. У санаторнокурортних закладах влітку 2008 р.
оздоровлено 11 тис. дітей з області, що на 1,2% більше ніж у минуло
му році, з них 2,2 тис. (на 16,5% менше), оздоровлено у групах (змі
нах) цільового призначення. Крім того 4,4 тис. дітей Миколаївщини
відпочило у рекреаційних закладах інших регіонів країни.
Разом з тим, одним з найбільш масових та доступних видів орга
нізованого відпочинку дітей традиційно вважається проведення літ
ніх канікул в оздоровчих таборах. Термін перебування дітей у дитя
чих оздоровчих закладах протягом 2008 р. було збільшено від 14 до
18–21 дня, забезпечено безкоштовне проведення медичного обсте
ження дітей, які направлялися на оздоровлення, медичний огляд
виховного та обслуговуючого персоналу діючих оздоровчих закладів.
Влітку 2008 р. на території Миколаївської області оздоровчу
роботу серед школярів проводили 555 дитячих оздоровчих закладів
(таборів), якими було охоплено 47,8 тис. дітей і підлітків віком 7–16
років, що на 0,6% більше рівня 2007р. У загальній кількості оздоро
влених 88,4% склали діти з Миколаївської області (їх оздоровлено
42,3 тис. осіб, що майже на рівні попереднього оздоровчого сезо
ну), 11% — з інших регіонів (5,3 тис. і на 3,4% менше) і 0,6% —
з інших країн (0,3 тис. та в 1,5 рази менше). Слід відмітити, що
чисельність дітей з Миколаївщини, які оздоровлені у таборах інших
регіонів України, зменшилась на 15,1% і склала 1,4 тис. осіб.
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Найбільше їх було оздоровлено в Херсонській (0,6 тис. осіб)
і Одеській (0,1 тис.) областях та АР Крим (0,4 тис.). В 2007 р. 186
дітей оздоровлювались у міжнародному дитячому центрі «Артек»,
серед яких переважна більшість — творчі і обдаровані діти (50,5%),
та ті, які потребують соціального захисту (42,5%).
При організації дитячого відпочинку найбільше уваги надавало
ся в першу чергу дітям, які потребують соціального захисту — сиро
там, інвалідам, з малозабезпечених, багатодітних та неповних
сімей, дітямчорнобильцям (13,4 тис.).
Так, з обласного бюджету на реалізацію Програми відпочинку та
оздоровлення дітей в Миколаївській області в поточному році було
виділено 7,2 млн. грн., що на 1,1 млн. грн. більше ніж у 2007 році.
З них: 1,5 млн. грн. на придбання путівок для дітей пільгових кате
горій та на здешевлення путівок для дітей працівників бюджетної
сфери, 5,7 млн. — на дитячі оздоровчі табори «Орлятко» та «Дже
рельце» та на придбання путівок дітям, що потребують соціального
захисту і є вихованцями шкілінтернатів обласного підпорядкуван
ня. З державного бюджету виділено 388 тис. грн., бюджетів місце
вих рад понад 3 млн. грн. Крім цього, було залучено 10 млн. грн.
позабюджетних коштів.
Сума продажної вартості всіх путівок до дитячих оздоровчих
закладів (позаміських та санаторного типу) у 2008 р. становила
11,6 млн. грн., з яких 2,4 млн. грн. (21%) сплачено батьками проти
10 млн. грн. і 1,9 млн. грн. (19,1%) у 2007 р.
Середня вартість одного людинодня у порівнянні з минулим
роком в таборах санаторного типу зросла на 4,5% і склала 46 грн.,
у позаміських таборах на 19% і становила 50 гривень. Собівартість
харчування в оздоровчих закладах з денним перебуванням складала
від 3 до 8 грн., у заміських — від 20 до 28 грн.
З вищенаведеного можна констатувати, що в області необхідно
розвивати і модернізувати заклади рекреаційнотуристичного ком
плексу регіону. Створення сприятливих умов для інвестування цієї
галузі в перспективі може створити конкурентоспроможний регіо
нальний продукт, який підвищить імідж Миколаївщини.
Література
1. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2007 рік. —
Миколаїв, 2008.
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ФІЗКУЛЬТУРНОBОЗДОРОВЧА МЕТОДИКА
МУЗИЧНОBРИТМІЧНОЇ ДИХАЛЬНОЇ
ГІМНАСТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Т. В. Богодюк,
кафедра фізичної реабілітації
Полтавського інституту економіки і права;
Л. Б. Волошко,
к. пед. н., доцент, наук. керівник

У наш час актуальною проблемою є виховання здорового поко
ління. В усіх існуючих комплексних програмах виховання і навчан
ня в дошкільних освітніх закладах провідним декларується тезис
про важливість заходів, пов’заних з охороною здоров’я дитини,
підвищенням його функціональних можливостей, рівня фізичного,
психічного розвитку та рухової підготовки [1].
Проте сучасні технології в суспільстві свідчать навпаки — зрос
тає кількість дітей з різноманітними проблемами здоров’я з народ
ження, раннього чи дошкільного віку [2].
В цій ситуації одним із головних засобів профілактики захворю
ваності є фізичні вправи. Оздоровча фізична культура пропонує
багато методик, оздоровчих систем, перевірених практикою, але
в той час, в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку
фізкультурнооздоровчі методики, адаптовані до вікових особливо
стей дітей, застосовуються дуже рідко.
Відомо, що важливе місце в програмі оздоровлення належить
дихальним вправам, а також ритмічній гімнастиці. При їх поєднан
ні ми отримаємо більш ефективну фізкультурнооздоровчу методи
ку, яка базується на інтеграції дихальної гімнастики із засобами
музичнорухливого виховання, що забезпечує сприятливий емо
ційний фон занять, регламентацію рухливої діяльності музикою,
розширення бази рухів.
При проведенні досліджень у дошкільних закладах із застос
уванням музичноритмічної дихальної гімнастики відмічається
покращення рухової підготовки, функціонального стану та зни
ження захворюваності дітей, що обумовлено:
1) змістом методики, як результат інтеграції ритмічної гімнасти
ки з засобами дихальної гімнастики А. Н. Стрельнікової на основі
принципу одночасного впливу на рухову та дихальну системи орга
нізму дитини і застосування методів узгодженості рухових дій
з диханням та музикою;
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2) розробленої науковообґрунтованої технології поетапного
засвоєння комплексів трьох рівнів складності, які характеризують
ся різною інтенсивністю вдихів/рухів в порівнянні із заданим тем
пом, ритмом та характером музичного твору;
3) музичним супроводом, який дозволяє створити сприятливий емо
ційний фон заняття та тим самим вирішити проблему одноманітності;
4) чіткою регламентацією структурними компонентами музики
темпоритмічної побудови окремих серій вдихів/рухів і комплексу
в цілому, що звільняє педагога і учня від постійного підрахунку
кількості вправ та серій;
5) різноманіттям рухових програм занять за рахунок створення
нових комплексів музичноритмічної дихальної гімнастики, в тому
числі з предметами[3];
Зважаючи на ефективність застосування музичноритмічної ди
хальної гімнастики, її необхідно використовувати в дитячих дош
кільних закладах.
Література
1. Горина Е. В. Музыкальноритмическая дыхательная гимнасти
ка / Горина Е. В., Фомина Н. А. // Музыкальнодвигательное воспи
тание в области физической культуры: Учебное пособие с грифом ФА
по ФкиС. — Волгоград: ВГАФК, 2006. — гл. 6 (6.3). — С. 248–261.
2. Горина Е. В. Физкультурнооздоровительная методика для дош
кольников на основе ритмической и дыхательной гимнастики /Горина
Е.В. // Адаптивная физическая культура. — 2006. — № 4. — С. 32–33.
3. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник / под
общ. ред. проф. Л. В. Шапковой. — М.: Советский спорт, 2007. — 608 с.

ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
НА ОРГАНІЗМ ДИТИНИ
О. І. Бондаренко,
V курс, кафедра фізичної реабілітації,
Полтавський інститут економіки і права,
Л. Б. Волошко,
к. пед. н., доцент, наук. керівник

Необхідність у руховій активності є важливою біологічною осо
бливістю дитячого організму. Недостатня рухова активність є однією
із причин порушення постави, погіршення функцій стопи, появи
надлишкової маси тіла й інших порушень фізичного розвитку.
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Обмежена м’язова діяльність не тільки затримує розвиток організ
му, погіршує здоров’я, але й обумовлює погіршення процесів
засвоєння чи оволодіння тими чи іншими руховими навичками на
наступних вікових етапах [1].
Потрібно враховувати, що потреба дітей у руховій активності в пев
ній мірі задовольняється в умовах режиму школи лише на 18–20%.
Однак, самостійні заняття поряд з уроками фізичного виховання не
можуть повністю задовольнити потребу дітей в русі. Урок фізкультури
задовольняє добову потребу в рухові на 20–40%. Виходячи з цих даних
можна зробити висновок, що для задоволення біологічної необхідно
сті молодших школярі у рухові добовий об’єм їхньої активної діяльно
сті повинен бути не менш як 2год., а тижневий — не менше 14год[1].
Гіподинамія може сприяти суттєвому порушенню загальної
життєдіяльності, гомеостазу і нормальній функції організму. Зокре
ма, тривале обмеження рухової активності у дітей призводить до
зниження рівня всіх життєвих функцій, погіршення пластичних
процесів, розвитоку атрофій та дегенеративних змін в тканинах та
органах, погіршення гомеостазу і реактивності, зниження опору та
неспецифічної стійкості організму. Різке зниження рухової актив
ності викликає порушення більшості фізіологічних функцій:
загального та місцевого кровообігу, дихання, температурної симе
трії, моторної та секреторної діяльності шлунка, діурезу та ін. [1].
Організація процесу фізичного виховання дітей має велике зна
чення у вирішенні питань зміцнення здоров’я підростаючого поко
ління. Активний руховий режим стимулює ріст і розвиток організ
му, вдосконалює фізіологічні механізми вегетативних функцій,
підвищує резистентність організму до несприятливих факторів
навколишнього середовища і патогенним мікроорганізмам. Нау
ковцями доведено, що розвиток багатьох систем та організму
в цілому, а також його працездатність в період інтенсивного росту
в цілому залежать від організації рухового режиму[2].
Під час виконання фізичних вправ встановлюється більш пов
ноцінна координація між роботою м’язів та внутрішніх органів,
вдосконалюється їх функція. Внутрішні органи починають прац
ювати більш економно, з меншими затратами[2].
Нейрогуморальна природа ерготропного перемикання про
являється в гіперсекреції адреналіну, норадреналіну, підвищенні
артеріального тиску, прискоренні пульсу і т.д. Активізація рухової
діяльності дає можливість суттєво полегшити боротьбу з наслідка
ми стресових ситуацій. Фізичні вправи, а також емоційні стани, які
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супроводжують виконання вправ, збуджують підкіркові центри,
тонізують кору великого мозку. Покращення діяльності клітин
великого мозку під дією активного відпочинку дозволяє розглядати
останній як фактор підвищення розумової працездатності. Відомо,
що процес засвоєння знань є результат формування умовних зв’яз
ків між багатьма областями кори головного мозку (зоровослухо
вих, руховослухових та ін.). Обмеження рухової діяльності в дітей
призводить до недостатнього розвитку рухомої (моторної) пам’яті,
погіршення стану здоров’я та відображується на працездатності
дітей. Особливістю нормування рухової активності дітей є необхід
ність встановлення не тільки мінімально допустимої величини фіз
навантаження, але й верхньої граничної допустимої межі.
Отже, рухова активність, яка є незамінним фактором життєдіяль
ності дитини, надає найбільш сприятливу дію на підростаючий орга
нізм за умови раціональної побудови рухової діяльності дітей.
Література
1. Цвек С. Ф. Физическое воспитание детей с ослабленным здоро
вьем. — К.: «Здоров’я» 2004. — 184 с.
2. Пастушенко Г. А. Домашнее задание по физкультуре. — К.:
Здоров’я 2002. — 276 с.

ЕФЕКТИВНІСТЬ АКВАBАЕРОБІКИ
В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА КІФОЗ
НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ
Н. Будніцька,
Житомирський економікогуманітарний інститут
ВНЗ «Університет «Україна»

Анотація. Встановлена ефективність аква&аеробіки в лікуванні
деформацій хребта.
Аннотация. Определена эффективность аква&аэробики в лечении
деформации позвоночника.
Annotation. The study deals with the efficiency of is certain aqua&aero&
bics in treatment of patients with spine deformation.
Правильна постава служить показником здоров’я та гармоній
ного фізичного розвитку людського організму.
– 159 –

Секція Х

Сучасні технології зміцнення

Ми поставили мету: встановити клінічну ефективність акваае
робіки в комплексному лікуванні кіфозу.
Робота проводилася на базі міського центру ранньої медико —
соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Поклик» поліклініки № 1
ЦДМЛ м. Житомира.
Нами було обстежено 16 чоловік у віці 12–14 років з діагнозом:
юнацький кіфоз. Всі хворі були поділені на дві групи: досліджувану
й контрольну по вісім чоловік відповідно в кожній групі. В дослі
джуваній групі в комплексному лікуванні застосовували ЛФК,
масаж, фізіотерапевтичне лікування. Окрім того, двічі на тиждень
хворі відвідували басейн центру медикосоціальної реабілітації
«Поклик», в якому водні процедури були побудовані у вигляді аква
аеробіки [1, 2].
В контрольній групі хворі виконували аналогічний комплекс
лікувальної гімнастики в умовах кабінету ЛФК, цей комплекс
поєднувався з масажем та електроміостимуляцією м’язів.
Хворих досліджуваної та контрольної груп обстежували до
і після лікування. Обстеження починали зі з’ясування скарг. Знач
ну увагу приділяли антропометричним вимірам: встановлювали
висоту антропометричних точок над опорною поверхнею, попереч
ний і передньозадній діаметри грудної клітини. При обстеженні
хворих визначали рівень кіфотичного викривлення хребта, його
вершину та протяжність. Про ступінь важкості кіфозу судили за
кутом кіфозу (КК).
Враховуючи, що провідною причиною виникнення кіфозу
в обстежених досліджуваної та контрольної груп була недостатня
сила м’язів (недостатній розвиток м’язового корсету), оцінку ліку
вання проводили за руховими тестами, які свідчили про силу та
витривалість м’язів грудної клітки, спини та м’язів черевного пресу.
Оцінюючи результати лікування хворих досліджуваної та кон
трольної груп, можна з впевненістю стверджувати, що систематичні
заняття ЛФК в поєднанні з аквааеробікою, масажем і фізіотерапією
позитивно впливають на перебіг кіфозу на ранніх етапах розвитку.
Так, через 6 місяців після проведеного лікування у 75% хворих дос
ліджуваної групи спостерігалося покращення в перебігу хвороби
й у 25% — фіксувалася стабілізація патологічного процесу. В кон
трольній групі у 62,5% хворих було відмічено покращення й 37,5%, —
перебіг хвороби позначався терміном «без змін».
Як правило, покращення спостерігалося у тих хворих, які дотри
мувалися порад лікаря, фахівця фізичної реабілітації, не пропуска
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ли занять з ЛФК, аквааеробіки, виконували запропоновані ком
плекси в домашніх умовах. У пацієнтів, які були «недисциплінова
ними», недуга в деяких випадках мала тенденцію до подальшого
розвитку.
Таким чином, своєчасне лікування кіфозу на ранніх етапах
розвитку, що включає ЛФК, масаж, методи фізіотерапії, позитивно
впливає на перебіг кіфозу. В лікуванні кіфозу необхідно більш
широко застосовувати вправи у воді, зокрема, аква аеробіку.
Література
1. Алексанянц Г. Д., Абушкевич В. В., Тлехас Д. Б. и др. Спортив
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ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ
З ПЕРИНАТАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
О. М. Вербицький
V курс, група ЗФР42, факультет соціальних технологій,
спеціальність «Фізична реабілітація»;
С. І. Лазуренко,
к. психол. н., доцент, наук. керівник

Лікування й реабілітація (включаючи масаж і лікувальну фізкуль
туру) дітей перших років життя в клініці нейропедіатрії, вимагає
великої напруги фізичних та емоційних сил, і може супроводжува
тися утрудненістю й відсутністю словеснопсихологічного контакту
з ними. Також можуть виникати й визначені труднощі у спілкуванні
з батьками хворих дітей, які перебувають поруч із ними через нем
ожливість у дитини самій себе обслуговувати й контролювати.
Мета: дослідити психологічні механізми в реабілітації дітей пер
ших років життя при перинатальних порушеннях.
Варто окремо підкреслити, що втрата психологічного контакту між
пацієнтом і лікарем є одним з головних негативних наслідків сучасної
медицини й обумовлює появу більшості етичних і юридичних
конфліктів, а грань між ставленням до людини як об’єкту дослі
дження й відношенням до людини як об’єкту використання — дуже
тонка. При відсутності психологічного контакту й недотримання
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принципів біоетики, пацієнт може сприйматися не як особистість,
а як небезпечний для життя синдром, якого варто якнайшвидше
усунути, а лікар — перетворюєтья в чіткого, але бездушного фахівця
й втрачає людяність. Також із цим нерозривно пов’язане питання
про ятрогенії, як несприятливі наслідки дій лікарів. Якщо раніш під
ятрогенією малися на увазі неправильні дії лікаря або їхні непра
вильні тлумачення хворим, то прогрес сучасної медицини привів до
розуміння того, що й правильні медичні дії (виконувані чисто меха
нічно й без дотримання біоетичних принципів), можуть викликати
патологічні реакції з необхідністю їхньої своєчасної корекції. Крім
того, причинами ятрогеній може бути відсутність інформування
хворого або його родичів про його стан, помилкова інформація,
демонстрація негативного ставлення до хворого з набором різних
образливих прізвиськ. Для пацієнтів і їхніх батьків огидно вигляда
ють бесіди на сторонні теми в їхній присутності, як і інші ситуації,
які дають пацієнту або його родичам зрозуміти, що він перешкода,
тягар і небажане для лікаря явище. Стан батьків передається дити
ні й також залежить від медичного працівника, що повинен знайти
до них підхід та інформувати про динаміку відновного лікування
дитини. Тому необхідно враховувати психоемоційний аспект у від
ношенні не тільки «маленьких пацієнтів», але і їхніх батьків (як
правило, мам) для встановлення індивідуальнопсихологічного
контакту, усунення деперсоналізації й підвищення ефективності
реабілітації. Цілеспрямованість до виконання таких біоетичних
принципів, як «не нашкодь», «благодіяння», «справедливості»
і «автономії» буде сприяти реалізації відновного лікування дітей
з перинатальною патологією ЦНС.
ВИСНОВКИ
Реабілітація — завершальний етап загального лікувального про
цесу, де досить важливо оцінити ефективність лікування, впливу на
організм, насамперед у плані відновлення особистісного й соціаль
ного статусу як маленького пацієнта так і його батьків.
Реабілітація — це система медикопедагогічних заходів, спрямо
ваних на включення аномальної дитини у соціальне середовище,
прилучення до громадського життя й праці на рівні його психофі
зичних можливостей. Реабілітація здійснюється за допомогою
психологічних засобів, спрямованих на усунення або зм’якшення
дефектів розвитку, а також спеціального навчання, виховання й про
фесійної підготовки. Завдання реабілітації вирішуються в системі
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спеціальних навчальновиховних установах для різних категорій
аномальних дітей, де особливості організації навчального процесу
визначаються специфікою аномального розвитку.
Реабілітація включає профілактику, лікування, пристосування
до життя й праці після хвороби, але, насамперед — особистісний
підхід до хворої людини.

ВТІЛЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
ВІДДІЛЕННІ
А. О. Войтенко,
ІІ курс, група 71, державна академія житловокомунального
господарства, спеціальність «Облік та аудит»,
обліковоекономічний факультет;
Л.С., Кравченко
к. пед. н., доцент, наук. керівник

Невтішний стан здоров’я сучасного студентства в Україні вима
гає суттєвої трансформації організаційнометодичних засад нав
чального процесу з фізичного виховання у ВНЗ у напрямку його
гуманізації та індивідуалізації.
Враховуючи гуманістичну сутність фізичного виховання, цілком
правомірно вважати його оздоровчу спрямованість головним кри
терієм ефективності всього навчального процесу з цієї дисципліни.
Втіленню цієї освітянської парадигми підпорядковані всі прий
няті в останні роки законодавчі та нормативноправові акти у галузі
освіти взагалі, і фізичному вихованні студентської молоді зокрема.
Примат оздоровчої спрямованості фізичної культури й спорту
вимагає впровадження у фізичне виховання студентської молоді
новітніх технологій індивідуалізації навчання, які базуються на
врахуванні рівня здоров’я кожного студента, як найбільшої гумані
стичної цінності.
З огляду на особливий підхід, якого потребують студенти з вада
ми у стані здоров’я (а саме вони входять до складу спеціального
навчального відділення), кафедра фізичного виховання ДАЖКГ
зміщує акценти з хрестоматійної організації навчального процесу
у бік його наближення до природного середовища як фактору оздо
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ровлення та збільшення біологічного потенціалу людини у відпо
відності до соціальних вимог.
Головною настановою нашого методичного підходу до організа
ції навчального процесу у СНВ є оздоровче спрямування практич
них занять, яке передбачає перед усім розвиток витривалості, що
віддзеркалює рівень аеробного енергозабезпечення організму.
Етимологія поняття «фізичне» у перекладі з грецької означає
«природа». Це ставить перед методикою викладання фізичного
виховання у СНВ додаткову мету оптимізації не лише функціону
вання власне людського тіла, але й гармонізацію відношення люди
ни з навколишнім середовищем, що є передумовою здорового спо
собу життя.
Практично ця настанова реалізується за рахунок максимального
залучення природних чинників під час занять зі студентами з вада
ми у стані здоров’я. Проте для профілактики захворювань недостат
ньо лише створити сприятливі умови для одужання. Адже доведено,
що вирішальну роль відіграє внутрішнє налаштування, бажання
одужати та переконання в ефективності застосованих до хворого
засобів, відомих під назвою терапевтичного плацебоефекту.
Одним із засобів виховання потужної позитивної мотивації, яка
сприяла б формуванню зацікавленості студентів із вадами у стані
здоров’я до корисних для них фізичних навантажень є розтлума
чення суті фізичних вправ через удавання до аналогій з традиційни
ми українськими віруваннями та уявленнями про природу.
Така методика звернення до паралелей з народними традиціями,
пов’язаними із шанобливим ставленням до природи, дозволяє син
тезувати в процесі занять фізичним вихованням нову екологічну
свідомість і заохочувати студентів брати у заняттях активну участь.
Відтак невипадково, що заняття з фізичного виховання студен
тів СНВ проводяться не на стадіоні чи в спортивному залі, а саме
в парках на відкритому повітрі незалежно від пори року, де чисте
цілюще повітря надає знесиленим навчанням студентам нові сили
та енергію, де вони відчувають на собі наплив веселощів та життє
вих сил. Традиційною рисою української духовності з давніхдавен
є синкретичне поєднання природного середовища та культури.
Подібних нетривіальних витлумачень для позначення корисних
для здоров’я фізичних навантажень та для формування нової еко
логічної свідомості насправді незлічена кількість і пошук таких
аналогій може продовжуватися.
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Використання апробованого нами методичного підходу до орга
нізації навчального процесу з фізичного виховання для студентів
з вадами здоров’я, який базується на залученні традицій і вірувань
українського народу, сприяє формуванню у студентів екологічного
світогляду та їхньому оздоровленню.

АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ
ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СЛАБОЗОРИХ УЧНІВ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
О. М. Волохова,
кафедра фізичної реабілітації,
Полтавський інститут економіки і права
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»

Орган зору являється важливим знаряддям пізнання зовнішнього
світу. Основна інформація про оточуючу реальність поступає
в мозок якраз через цей аналізатор. При значній втраті зору пору
шується координація, витривалість, швидкість та ритм рухів (від
ставання від норми складає 53 %). Психічний розвиток дитини зал
ежить від стану моторики, відмічено, що саме рух безпосередньо
здійснює практичний зв’язок дитини з оточуючим середовищем,
який лежить в основі розвитку психічних процесів. Діти з патологі
єю органу зору в більшій мірі потребують м’язової діяльності, ніж
діти з нормальним зором. Не підлягає сумніву і той факт, що ефек
тивність лікування зорової патології найбільш висока у дітей
з високою руховою активністю.
У силу особливостей психофізичного розвитку слабозорих дітей
фізичне виховання має свою специфіку — спрямоване на корекцію
різних дефектів фізичного розвитку, моторики і рухових здібностей.
Першочергове значення з реабілітаційних позицій має розвиток
адаптаційно — компенсаторних можливостей слабозорих дітей, що
мають відношення як до органу зору так і до інших аналізаторних
систем, тому вся комплексна програма занять фізичним вихованням
слабозорих дітей у спеціалізованих освітніх закладах повинна буду
ватись не тільки і не стільки на врахуванні втрачених функцій, скільки
на використанні збережених резервів компенсації зорового дефекту і
можливості компенсації за рахунок інших аналізаторів. На заняттях
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фізичною культурою, поряд з фізичними вправами з корекційною
спрямованістю, використовуються вправи, що закріплюють уміння
природно рухатися (ходьба, біг, орієнтування в просторі, керування
своїми рухами), що дуже важливо для слабозорих дітей.
Займаючись з дітьми, які мають порушення зору, слід враховува
ти, що недостатня рухова активність приводить в них до зниження
життєвоважливих функцій організму: погіршення діяльності сер
цево — судинної, дихальної, травної систем, а також реакції імуні
тету та загальної працездатності. З причини всіх цих особливостей
психофізичного стану слабозорих вся система їх фізичного вихо
вання повинна бути побудована так, щоб не тільки компенсувати
зоровий дефект, але і покращити фізичний розвиток, розширити
рухові здібності, покращити здоров’я та піднять загальну працез
датність організму.
Фізична культура є важливою складовою системи освіти та
виховання учнів спеціальної школи для дітей з порушенням зору.
Уроки фізичного виховання треба будувати на принципах спільної
творчості педагога та дитини, мотивації навчання, самовдоскона
лення. Робота педагога спрямована на те, щоб діти самі прагнули
подолати свої недоліки, допомогали один одному, підтримували
у колективі дух успіху, терпимості, співчуття, взаємоповаги.
У залежності від виду і глибини зорової патології, деформацій
опорнорухового апарата, функціональних можливостей передбача
ється застосування фізичних вправ у різній послідовності і дозуван
ні. У заняття науковці рекомендують [1;2] включати вправи для
розвитку просторового сприйняття, для тренування зоровомотор
них реакцій, вправи на розвиток і корекцію центрального і перифе
ричного зору, спеціальні вправи для розвитку окорухового апарату.
Заняття фізкультурою ефективний метод тренування організму,
це не тільки лікувальнопрофілактичний засіб, а й лікувально
виховний процес. Застосування фізичних вправ виховує у дитини
свідому і активну участь у лікувальному й реабілітаційному процесах.
Література
1. Авдєєва Т. Г., Бахраха І. І. — Дитяча спортивна медицина. —
Ростов н/Д.: Фенікс, 2007.131с.
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ПРОБЛЕМА ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
БРОНХОЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
В. В. Гончаренко,
Кафедра фізичної реабілітації
Полтавського інституту економіки і права;
Д. А. Шкурупій, наук. керівник

В результаті проведеного аналізу літературних джерел стосовно зах
ворюваності дітей в Україні установлено, що в структурі захворювано
сті дітей на першому місці стоять захворювання органів дихання. Ця
патологія займає перше місце у структурі дитячої смертності. Величез
ні кошти витрачає суспільство для лікування і реабілітації дітей з захво
рюваннями органів дихання. Значні економічні втрати обумовлені
великою кількістю робочих днів, що втрачають батьки хворих дітей для
догляду під час захворювання. Це проблема актуальна і дуже важлива.
Так, за даними офіційної статистики в структурі захворюваності
дітей від 0 до 14 років включно хвороби органів дихання займають
перше місце і складають біля 62–65%.
За останні десять років кількість захворювань бронхолегеневої си
стеми у дітей зросла майже в 3,6 раза, переважно за рахунок гострих та
рецидивуючих запальних процесів верхніх і нижніх дихальних шляхів.
За поширеністю перше місце серед бронхолегеневої патології
у дітей займають бронхіти і їх рецидивуючі форми. Особливої уваги
заслуговують діти, які часто і тривало хворіють респіраторними зах
ворюваннями, частота яких коливається від 15% до 75% дитячої
популяції. Відомо, що саме ця група дітей складає групу ризику по
розвитку гострих і рецидивуючих бронхітів, пневмоній та хронічних
запальних бронхолегеневих захворювань. При цьому неспецифічні
захворювання легень у дітей несуть у собі могутню загрозу здоров’ю
населення майбутнього, тому що патологічні процеси бронхолеге
невого апарату серед дітей мають тенденцію до хронізації.
Проблема лікування та реабілітації хворих на обструктивні захворю
вання легень, в тому числі бронхіальну астму, не втрачає своєї актуаль
ності і в наші дні. Свєчасна діагностика та лікування БА в лікувальних
закладах веде до зниження прогресування захворювання, однак для по
вного медикосоціального вирішення цієї проблеми необхідним ком
понентом є проведення реабілітаційного лікування, що жозволяє змен
шити втрати з непрацездатності і покращити якість житття хворого.
Вплив БА на соціальну і економічну сферу суспільства, вираже
ний в грошовому еквіваленті, точно невстановлений. Для людини
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хвороба з тривалим перебігом є важким тягарем, що знижує якість
життя і загальне благополуччя, призводить до інвалідності і перед
часної смерті. З моменту першого приступу ядухи якість життя при
астмі за короткий термін досягає «нульової» відмітки, перетворюю
чи людину в інваліда.
Досягнення контролю захворювання, як мета ведення астми,
є більш продуктивним для суб’єкта і суспільства, так як дозволяє
досягнути високої якості життя, більшою мірою характерної для
здорової людини і знизити затрати на лікування.
Однак, аналіз спеціальної науковометодичної літератури свід
чить про те, що існує об’єктивна необхідність вдосконалення про
цесу фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму, сучасного
підходу до застосування її у хворих молодого і зрілого віку, як най
більш соціально активної і працездатної частини населення, для
досягнення належного контролю над захворюванням.
Література
1. Майданик В. Г. Педіатрія. Київ «А.С.К.», 1999.
2. Отт В. Д., Фесенко М. Е. и др. Диагностика и лечение обструк
тивного бронхита у детей раннего возраста. Киев2001.
3. Рачинский С. В., Таточенко В. К. Болезни органов дыхания
у детей. М.: Медицина, 1997.
4. Рачинский С. В., Таточенко В. К. Бронхиты у детей. Ленинград:
Медицина, 2008.
5. Сміян І. С. Педіатрія (курс лекцій). Тернопіль: Укрмедкнига,
1999.

ВОЛОКОННОBОПТИЧНІ КАБЕЛІ ТА ЛАЗЕРИ
У МЕДИЦИНІ
О. М. Дахов,
IV курс, група ЕА83(Е), інженернотехнологічний
інститут Університету «Україна»,
спеціальність«Електроннопобутова апаратура»;
М.Ф. Богомолов,
доцент, наук. керівник

В останні роки відкрилися широкі горизонти практичного
застосування оптичних кабелів та волоконнооптичних систем
передачі в таких галузях народного господарства, як радіоелектро
ніка, інформатика, зв’язок, обчислювальна техніка, космічні дослі
– 168 –

здоров’я людини

Секція Х

дження, медицина, голографія, машинобудування, атомна енерге
тика та ін.
Волоконнооптичні датчики здатні працювати в агресивних
середовищах, є надійними, малогабаритними і нечутливими до
електромагнітних завад. Вони дозволяють дистанційно оцінювати
різні фізичні величини.
Переваги методів проведення процедур порівняно з традицій
ними полягають в їх неінвазивності, стерильності, можливості
контактної і безконтактної дії, простоті доставки лазерного випро
мінювання в різні локалізації за допомогою дзеркальних волокон
нооптичних кабелів або маніпуляторів при повній сумісності
з будьякими ендоскопічними і лапароскопічними інструментами.
Можливості варіювання параметрами лазерного випромінюван
ня (довжиною хвилі в діапазоні від УФ до ГИК області спектру,
потужністю і режимом випромінювання — безперервним або
імпульсним) дозволяють застосовувати лазери в щонайширшому
діапазоні від лазерної акупунктури і біостимуляції до хірургії на м’я
ких і твердих тканинах. Ці переваги і можливості лазерних методів
привели до того, що початі вперше в 60х роках минулого століття
роботи по застосуванню їх в медицині прийняли в наші дні всеосяж
ний характер, про що свідчить бурхливе зростання використання
лазерних методів у всіх областях медицини зокрема в онкології,
хірургії, урології, гінекології, стоматології, косметології, офтальмо
логії і т. д. Лазеры стають доступним і надійним інструментом кож
ного лікаря в боротьбі за здоров’я нації в III тисячолітті.
Область застосування лазерних методів діагностування і ліку
вання, — це онкологія різних локалізацій, урологія, андрологія,
терапія і хірургія серцевосудинних захворювань, отоларингологія,
стоматологічні захворювання, боротьба з грибковими і бактерійни
ми патогенами, збереження дитячого здоров’я. Викорвстовуються
також трансміокардіальна лазерна реваскуляризація, фотодинаміч
на терапія, лазеріндукційна гіпертермія, інші методи лазерного
лікування, засновані як на радикальному усуненні патологій, так
і на біостимуляції захисних сил організму людини.
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ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПЛОСКОСТОПОСТІ
Н. Демедюк,
Житомирський економікогуманітарний
інститут ВНЗ «Університет «Україна»

Анотація. Встановлена ефективність ЛФК в лікуванні деформацій
стопи у дітей.
Аннотация. Определена эффективность ЛФК в лечении деформа&
ций стопы у детей.
Annotation. The study deals with the efficiency of therapentical physical
training in treatment of children cyllosiss.
Плоскостопість — це деформація стопи, що характеризується
сплощенням її склепіння [1, 2].
Ми поставили мету: встановити клінічну ефективність лікуваль
ної фізичної культури (ЛФК) в комплексному лікуванні та профі
лактиці плоскостопості.
Дослідження проводилося в міському центрі ранньої медико
соціальної реабілітації дітейінвалідів «Поклик», який функціонує
на базі дитячої поліклініки № 1 Корольовського району.
Нами було обстежено 20 хворих, які були поділені на дві групи:
досліджувану і контрольну по 10 чоловік відповідно в кожній групі.
В досліджуваній групі застосовувалися вправи ЛФК в поєднанні
з масажем і фізіотерапією. Всі діти цієї групи були дисципліновані,
не пропускали занять і намагалися якнайкраще повторювати впра
ви. В контрольній групі діти пропускали заняття й позначилося
в картці як «недисципліновані».
Серед методів обстеження застосовували: соматоскопію, антро
пометрію, функціональні проби, індексну систему оцінки, рухові
тести.
Після проведеного лікування в осіб досліджуваної групи було
відмічено покращення в перебігу плоскостопості, як І, так і ІІ сту
пенів важкості. У пацієнтів даної групи зникли больові відчуття,
збільшилась сила і витривалість м’язів, що позитивно позначилось
на фізичній працездатності.
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Візуальні спостереження, індексна оцінка стану стоп, рухові
тести переконали в перевагах засобів фізичної реабілітації.
Слід відзначити, що кращі результати в лікуванні були отримані
у пацієнтів досліджуваної групи з більш легким ступенем важкості
хвороби.
В контрольній групі після лікування індекси Фрідленда, Чижи
на, Штріттера залишалися на першопочатковому рівні, а в деяких
випадках мали тенденцію до збільшення. Так, індекс Чижина в дос
ліджуваній групі у хворих на плоскостопість ІІ ступеню після ліку
вання становив 1,4 (ліва стопа), 1,4 (права стопа). В контрольній
групі цей показник відповідав значенням 1,9 (ліва стопа), 1,9 (права
стопа).
Проведені рухові тести дозволили встановити силу та витрива
лість м’язів і свідчили про фізичну працездатність.
Так, при виконанні стрибка в довжину з місця в залежності від
зросту та віку встановлені наступні результати після лікування:
у хворих досліджуваної групи з патологією І ступеню — 116,5 см,
в контрольній — 108,8 см.
Таким чином, застосування ЛФК в поєднанні з масажем і фізіо
терапією на ранніх етапах розвитку плоскостопості сприяло змен
шенню деформації стопи, збільшенню висоти склепінь, закріплен
ню стереотипу правильної постави тіла та нижніх кінцівок при
стоянні та ходьбі, повному усуненні або зменшенні больових від
чуттів в деформованих стопах, м’язах кінцівок.
Під впливом засобів фізичної реабілітації покращувалась скоро
чувальна здатність і сила м’язів гомілки, зміцнювався зв’язковий
апарат стопи, збільшувалася фізична працездатність.
Література
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КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОBВОЛЬОВОЇ СФЕРИ
СПОРТСМЕНІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО
РОЗВИТКУ ПІД ЧАС ТРЕНУВАЛЬНИХ
ЗАНЯТЬ ІЗ ПЛАВАННЯ
Б. С. Жученко,
кафедра фізичної реабілітації
Полтавського інституту економіки і права
Л. Б. Волошко,
к. пед.н., доцент, наук. керівник

Вади розумового розвитку є найпоширенішим патологією серед
всіх порушень здоров’я людини. В світі налічується більше 300 млн.
чоловік з розумовою відсталістю (В. І. Грицюк, Я. В. Крет,
Б. М. Смірнов).
Процес інтеграції України до світового співтовариства зумовив
посилену увагу до проблем інвалідів, окреслив вимоги щодо забез
печення рівних умов для розвитку, навчання, виховання, соціаль
ної та професійної адаптації людей з вадами інтелекту (Г.М. Бойко).
Передбачені міжнародними програмами INASFID та «Special
Olympic International» у життя впроваджуються оздоровчі, реабілі
таційні, корекційні та навчальнотренувальні програми, основна
мета яких — виявити і повною мірою розкрити здібності кожного
інваліда, забезпечити їхню соціальну адаптацію та інтеграцію в сус
пільство. Розвиток спорту інвалідів зумовлює постійний науковий
пошук ефективних шляхів організації та проведення занять із
спортсменами різних нозологічних груп, зокрема спортсменами
з вадами інтелекту (Г. М. Бойко, Ю. А. Бріскін).
Психологопедагогічне забезпечення підготовки спортсменів
представлене у вигляді системи організаційних, науковометодич
них заходів і психологопедагогічних засобів впливу, що спрямова
ні на діагностику психофізіологічних та емоційних особливостей,
психологічну підготовку до тренувальної та змагальної діяльності,
розвиток та вдосконалення психорегулюючих функцій організму та
поведінки спортсменів. Вибір методів та засобів впливу здійсню
ється у відповідності до конкретних тренувальних та змагальних
завдань, індивідуальнотипологічних та особистісних якостей
спортсменів [1].
Тренувальний процес і вольова підготовка спортсменів повинні
здійснюватися паралельно не виключаючи один одного та взаємо
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діяти як єдине ціле. У процесі виховання вольових якостей застосо
вується широке коло методів, а саме: переконання, примушення,
метод поступового підвищення перешкод. Дієвим засобом вихован
ня вольових якостей є застосування в тренувальних зманнях зма
гального методу. Раціональне використання даних методів привчає
спортсменів до дисципліни, вимогливості до себе, виховує в них
наполегливість у досягнені мети, підвищує здібності до подолання
труднощів, формує впевненість у своїх силах, сміливість, рішучість,
здатність до максимальної мобілізації сил в умовах тренувальних
занять і змагань. Необхідною умовою виховання вольових якостей
є інтерес спортсменаплавця до тренувань та їх результатів, емоцій
ність тренування та змагань. Основним засобом виховання волі
у плавцівінвалідів є раціонально організований тренувальний та
змагальний процес, що відповідає основним педагогічним принци
пам, а саме: систематичності, активності, поступовості, доступно
сті, наочності та ін.. Процес підготовки плавцівінвалідів здійсню
ється за загальновідомими принципами проведення спортивного
тренування: поступового збільшення тренувальних навантажень;
хвилеподібного використання малих, середніх, великих і макси
мальних навантажень; систематичного чергування фаз навантажень
і відпочинку. Із метою підвищення інтенсивності та посилення
напруженості тренувальних занять в останнє десятиріччя викори
стовують поточний метод тренування, кругове тренування та інші
методи. Доцільним є також проводити частину тренувальних занять
в умовах, максимально наближених до умов спортивної боротьби.
Розвитку вольових якостей сприяють тренувальні заняття,
в процесі яких від спортсмена у стадії втоми вимагається прояв
нових зусиль, зосередженості, концентрації уваги. Лише за допомо
гою втоми можна підвищити рівень тренованості. Однак після
втоми повинен бути відпочинок, що є невід’ємним компонентом
процесу тренування (Т. М. Вісковатова).
Отже, ускладнення навчальнотренувального процесу, створен
ня перешкод, що потребують прояву вольових зусиль, боротьба
з «тепличними» умовами, максимальне наближення умов трену
вальних занять до змагальних умов обумовлюють можливість здій
снення виховання вольових якостей у тренувальному процесі
(Г. М. Бойко).
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
В. В. Кондраток,
група ФР51, 4 курс, факультет соціальних технологій
спеціальність фізична реабілітація;
М. В. Ковтонюк,
к. м. н., доц., наук. керівник

Мета дослідження. Детально охарактеризувати методики фізич
ної реабілітації при захворюваннях бронхіальною астмою.
Результати досліджень, наведені у роботі, можуть бути викори
стані при здійсненні заходів ФР людини, яка має захворювання
дихальної системи — бронхіальну астму.
ЛФК при захворюваннях органів дихання необхідно застосову
вати на всіх етапах ФР. При виборі методики і форм занять ЛФК
(визначення режиму рухової активності) необхідно дуже ретельно
оцінювати стан органів дихання та системи кровообігу. Слід широ
ко використовувати спеціальні дихальні вправи, вольове кероване
статичне, динамічне та локалізоване дихання. Хворих необхідно
навчити довільній зміні частоти, глибини та типу дихання, подов
женому видиху, який може додатково збільшуватися за рахунок
промовляння звуків і їх сполучень. Для виконання спеціальних
дихальних вправ слід правильно обирати вихідне положення хворої
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людини, що дозволяє посилити вентиляцію в обох чи в одній леге
ні, верхній, нижній або середній її частині.
Лікувальний масаж і фізіотерапію доцільно застосовувати на
всіх етапах ФР. Вони урівноважують основні нервові процеси ЦНС,
підвищують її рефлекторну функцію, рефлекторно впливають на
процес дихання, вентиляцію, газообмін.
При захворюваннях органів дихання слід застосовувати інгаля
цію аерозолями (електроаерозолями), аромотерапію, спелеотера
пію, солюкс, УФО, медикаментозний електрофорез, УВЧтерапію,
індуктотермію, мікрохвильову терапію, діадинамотерапію, хвойні,
кисневі, вуглекислі ванни та ванни за Гауффе, зігріваючі компреси,
обтирання, душ, купання, кліматолікування.
Механотерапію доцільно застосовувати у післялікарняних ета
пах ФР у вигляді занять на тренажерах для підвищення функцій
дихальної системи та ССС і фізичної працездатності. Доцільне
використання РГГ, загальнозміцнюючий фізичних вправ і вправ на
розслаблення, рухливих ігор, елементів аутогенного тренування,
методів кінезітерапії — флатертерапії, що збільшує ефективність
дренажу бронхіального дерева у пацієнтів з хронічними захворю
ваннями легенів різної етіології. Рекомендується одночасне прове
дення інгаляційної та флатертерапії.
Рекомендовано методику використання восьми точок клопфма
сажу в 4х послідовних дренажних положеннях, оскільки, впливаю
чи на ці точки, можна досягти високої дренажної ефективності.
Постукування повинно здійснюватися з «середньою» силою: з одно
го боку, удари мають бути досить сильними для того, щоб викликати
вібрацію і «відрив» мокротиння від стінки бронхів; з іншого, — вони
не повинні викликати больових відчуттів та інших неприємних емо
цій у пацієнта.
Для забезпечення високої ефективності у комплексній ФР слід
використовувати технологію та засоби ІХТ («ІХТПоріг» та «ІХТ
Колбун»), яка практично не має протипоказань, проводиться як
основний або додатковий засіб, ефективно використовується для
надання невідкладної допомоги та лікування гострих станів.
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ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ПРИ
ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ
Г. В. Кондраток,
група ФР61, спеціальність фізична реабілітація;
М. В. Ковтонюк, к. м. н., доц., наук. керівник

Мета дослідження. Удосконалення методів профілактики та
лікування невиношування вагітності на підставі сучасних техноло
гій діагностики та розробки наукової концепції патогенетичних
механізмів його розвитку, що сприятиме зниженню частоти пери
натальної патології
Якщо невиношування вагітності повторюється і жінка мала
в анамнезі більше однієї невиношуваності, то необхідна профілакти
ка зміцненню здоров’я жінки та чоловіка до наступної вагітності.
Подружня пара, що планує вагітність, має пам’ятати, що імунітет
знижують куріння, вживання алкоголю, нераціональне харчування,
перевтома, хронічні стреси. Організація в сім’ї здорового способу
життя є запорукою народження та виховання здорової дитини.
Фізичні методи зменшують біль, сприяють розсмоктуванню,
відновлюють обмін речовин, нормалізують оваріальномен
струальну і секреторну функції.
Тяжкохворим ( в перші 3 дні після операції ) при загрозі перери
вання вагітності, з температурою, фізіотерапію проводять в палатах.
Лікувальними фізичними методами починають відразу після
закінчення менструації ( з 5–7го дня циклу ). Процедури ефектив
но проводити кожний день. Перерви між курсом грязелікування
повинні бути не менш 6 міс., при лікуванні мінеральними ваннами
і орошеннями — 4 міс., при використанні апаратної фізіотерапії —
2 міс. Проводити більш 3х курсів лікування одним і тим же мето
дом непотрібно. Курс фізіотерапії під час нормальної менструації,
за виключенням вагінальних процедур не потрібно переривати.
Підготовка до материнства (прегравідарна підготовка) — одна
з найактуальніших проблем. Щоб запобігти внутрішньоутробному
інфікуванню плода, щоб дитина народилася не тільки живою, а ще
й здоровою, до вагітності треба готуватися задовго до зачаття. Від
прегравідарної підготовки більшою мірою залежить результат вагіт
ності. Метою прегравідарної підготовки є збереження і реабілітація
репродуктивного здоров’я подружньої пари з особливим акцентом
на профілактику можливих ускладнень ще на стадії планування
вагітності.
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За 3–6 міс до запланованої вагітності необхідно звернутися до
лікаря акушерагінеколога з приводу підготовки до вагітності. Для
цього необхідно пройти обстеження за існуючим стандартом
(загальний аналіз крові, сечі, біохімія крові, група крові, резусфак
тор і т.д.), консультації фахівців (терапевта, окуліста, ЛОРлікаря,
стоматолога та ін.).
Майбутнім батькам необхідно виключити шкідливі звички:
куріння, вживання алкоголю, наркотиків та ін.
Також за 3–6 міс до передбачуваного зачаття рекомендується
почати прийом фолієвої кислоти, комплексу вітамінів і мінералів.
За наслідками наукового дослідження доведено, що більше 90%
первинних випадків розвитку вроджених вад нервової системи
у плода можна запобігти прийомом вітамінномінеральних ком
плексів з достатнім умістом (800 мг) фолієвої кислоти.
Слід пам’ятати, що деякі інфекційні захворювання дуже небез
печні для вагітної та плода. Наприклад, якщо вагітна захворіє на кір
або червоницю, для її майбутньої дитини це величезний ризик,
оскільки ці інфекції є основною причиною виникнення різнома
нітних аномалій розвитку плода, особливо вад серця. Запобігти зах
ворюванню можна за допомогою профілактичного щеплення, яке
необхідно зробити у поліклініці за місцем проживання мінімум за 6
міс до запланованого зачаття.

КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ
З УШКОДЖЕННЯМ ТКАНИН ПАРОДОНТУ
В. М. Косенко, С. А. Марковська,
Житомирський економікогуманітарний інститут
ВНЗ «Університет «Україна»

Анотація. Встановлена ефективність комплексної програми фізич&
ної реабілітації у хворих на пародонтит.
Аннотация. Определена эффективность комплексной програмы
физической реабилтитации больных на пародонтит.
Annotation. The study defines the efficiency of complex physical of pati&
ents programmt of rehabilitation with paradontithis.
В наш час на захворювання пародонту страждає понад 80 %
населення Земної кулі. Це показник не тільки стану порожнини
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рота, а й усього організму. Адже відомо про взаємообтяжливий зв’я
зок між патологією слизової порожнини рота й загальносоматич
ними хворобами. В сучасній стоматології, як і в інших галузях
медицини, використовуються нові сильнодіючі знеболюючі, анти
бактеріальні препарати та клейові композиції, які в багатьох випадках
дають побічні дії.
Застосування засобів і методів фізичної реабілітації в стоматології
має лише епізодичний характер, тому ми поставили мету: розроби
ти комплексну програму фізичної реабілітації при захворюваннях
пародонту.
Робота проводилась на базі Житомирської міської стоматологіч
ної поліклініки № 1. Нами обстежено та проліковано двадцять хво
рих на хронічний генералізований пародонтит І–ІІ ступенів. Всі
хворі були поділені на дві групи.
З метою комплексного впливу на тканини пародонту були
застосовані рефлексо, музико та ароматерапія. Значна увага була
приділена місцевому фітолікуванню й апітерапії. Препарати приз
началися у вигляді полоскань, аплікацій, інстиляцій, твердіючих
пов’язок.
Лінійний масаж обличчя, гідромасаж ясен, вуглекислі зрошен
ня, фіто пасти, фітопарафін були невід’ємними складовими ком
плексного лікування.
Оцінку лікування проводили за рентгенологічними знімками,
показниками пародонтального, гігієнічного індексів, проби Писа
рєваШиллера, цитологічними препаратами змішаної нестимульо
ваної слини.
Вже перші результати свідчать, що перераховані засоби фізичної
реабілітації не викликають побічних дій, сприяють уповільненню,
а в багатьох випадках припиненню патологічного процесу.
Спілкуючись з хворими, ми вже сьогодні прийшли до висновку,
що більшість з них віддають перевагу природним методам лікування.
«Нормалізація» в перебігу пародонтитів фіксувалася значно часті
ше у хворих досліджуваної групи. Про це свідчить цифровий матері
ал. Повна ліквідація запального процесу була досягнута в 73,68 %
хворих досліджуваної групи та 57,89 % контрольної при хронічному
генералізованому пародонтиті І ступеня важкості й 61,11 % хворих
досліджуваної групи та 46,67 % — контрольної групи при хронічному
генералізованому пародонтиті ІІ ступеня важкості.
Одним із перших симптомів нормалізації ушкоджених тканин
було зменшення, а потім і повне зникнення кровотечі ясен. Це фік
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сувалось у 89,47 % хворих на хронічний генералізований пародонтит
І ступеня важкості й у 77,78 % хворих на хронічний генералізований
пародонтит ІІ ступеня важкості досліджуваної групи та в 68,42 %
і 60,0 % хворих контрольної групи з аналогічними захворюваннями.
У досліджуваній групі після проведеного лікування величина
пародонтального індексу (РІ) становила 1,76±0,06 при хронічному
генералізованому пародонтиті Іго ступеня важкості й 2,0±0,1 при
хронічному генералізованому пародонтиті ІІ ступеня важкості.
Значення РІ в контрольній групі були вищими й відповідали
2,01±0,04 при хронічному генералізованому пародонтиті Іго сту
пеня важкості (р<0,01) й 2,25±0,17 при патології ІІ ступеня важко
сті (р>0,1).
Обчислення пародонтального індексу (РІ), індексу гінгівіту (ІГ),
гігієнічного індексу ФедороваВолодкіної (ГІ) підтвердило високу
клінічну ефективність засобів і методів фізичної реабілітації, їх
позитивний вплив на ліквідацію патологічних явищ у тканинах
пародонту й статику зубів.
Ефективність лікування залежала від початкових змін у ткани
нах пародонту, місцевих факторів захисту порожнини рота, наявно
сті загальносоматичної патології та інших причин.
Література
1. Нетрадиционные методы лечения в стоматологии / А. П. Гро
хольский, Н. А. Кодола, В. Г. Бургонский, Ю. Б. Чайковский. — К.:
«Здоров’я», 2003.
2. Терапевтическая стоматология / под редакцией Е. В. Боровско
го. — Москва: Медицина, 2001.

ГІДРОКІНЕЗИТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ
В. М. Косенко, Ю. Ромащенко,
Житомирський економікогуманітарний інститут
ВНЗ «Університет «Україна»

Антотація. Встановлена ефективність гідрокінезитерапії в ком&
плексному лікуванні сколіозу.
Аннотация. Определена эффективность гидрокинезитерапии
в лечении сколиоза.
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Annotation. The artide defines the efficiency of hydrocinesotherapy in
treatment of scoliosys.
В усі часи не було нічого дорожчого, ніж здоров’я дитини. Ста
тистика свідчить, що з кожним роком кількість хворих дітей зрос
тає. В Україні хворіє на сколіоз понад 70 % дітей віком від 6 до
15 років.
Ми поставили мету: встановити клінічну ефективність і перева
ги гідрокінезитерапії в фізичній реабілітації дітей 7–10 років хворих
на сколіоз.
Дослідження проводилося на базі міського центру ранньої меди
косоціальної реабілітації дітейінвалідів «Поклик».
Діти, хворі на сколіоз, були поділені на дві групи: основну й кон
трольну — по 10 чоловік в кожній. В усіх дітей фіксувався сколіоз
I ступеня. Діагноз встановлювався за участю лікаряпедіатра, орто
педа, на основі візуального обстеження, аналізу рентгенограм,
встановлення кута Кобба.
Для хворих основної групи був розроблений комплекс вправ
у воді.
Хворі контрольної групи аналогічний комплекс виконували
в умовах кабінету ЛФК.
Зменшення деформації хребта може бути досягнуте тільки після
тривалого наполегливого лікування впродовж всього періоду росту
хребта. Проте дані суб’єктивного й об’єктивного обстеження
однозначно свідчать про покращення здоров’я.
ЛФК, зокрема гідрокінезитерапія, сприяє формуванню раціо
нального м’язового корсету, який утримує хребет в положенні мак
симальної корекції. При неповній корекції ЛФК попереджає про
гресування хвороби.
Оздоровче, лікувальне, гігієнічне значення плавання важко
переоцінити.
Під час плавання забезпечується природне положення хребта,
а самовитягування під час ковзання по воді додатково розвантажує
зону росту. При виконанні гребкових рухів послідовно включають
ся в роботу майже всі м’язові групи, зникає асиметрична робота
міжхребцевих м’язів, відновлюються умови для нормального росту
тіл хребців. Одночасно зміцнюються м’язи живота, спини, кінці
вок, вдосконалюється координація рухів.
В основній групі час утримання тулуба при виконанні вправи
вис на жердині збільшився з 30 секунд до 55, в контрольній відпо
відно з 40 до 45. Число переходів з положення лежачи на спині
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в положення сидячи з фіксованими ногами в основній групі збіль
шилося з 10 до 13 разів, а в контрольній з 9 до 11 разів.
Під впливом гідрокінезитерапії поліпшується тонус м’язів,
покращується діяльність дихальної та серцевосудинної систем,
виховуються й закріплюються навички правильної постави.
Переваги гідрокінезитерапії полягають у поєднанні цілющої дії
руху й цілющих властивостей води. Застосування гідрокінезитера
пії в дітей створює атмосферу лікуваннягри й іноді надто складно
закінчити заняття, бо діти хочуть грати.
Література
1. Ловейко И. Д., Фонарев М. И. ЛФК при заболеваниях позвоноч
ника у детей.– Л.: Медицина, 1988.– 141 С.
2. Полеся Г. В., Петренко Г. Г. Лечебное плавание при наруше
ниях осанки и сколиозе у детей.– К.: Здоров’я, 1980.– 143 с.

КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ
НА РЕЗИДУАЛЬНІЙ СТАДІЇ
Н. Котюк,
Житомирський економікогуманітарного інститут
ВНЗ «Університет «Україна»

Анотація. Встановлена еффективність комплексної програми
фізичної реабілітації в лікуванні хворих на ДЦП.
Аннотация. Определена эффективность комплексной программы
физической реабилитации в комплексному лечении больных на ДЦП.
Annotation. Efficiency of the comprehensire program of physical rehabili&
tation is certain in complex treatment of patients of on cerebral palsy.
Дитячий церебральний параліч є складним захворюванням
центральної нервової системи, що веде не тільки до рухових пору
шень, але й викликає значну затримку психічного розвитку, мовну
недостатність, порушення сенсорних функцій тощо. В усіх хворих
на дитячий церебральний параліч спостерігаються розлади рухових
функцій у вигляді паралічів, парезів та інших порушень м’язового
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тонусу. Тому природно, що основним завданням фізичної реабілі
тації дітей з дитячим церебральним паралічем є корекція м’язового
тонусу [1, 2].
Ми поставили мету: встановити ефективність комплексної про
грами фізичної реабілітації в лікуванні хворих на ДЦП.
Дослідження проводились на базі Міжнародного благодійного
фонду «Місія в Україну».
Дослідження проводилось у два етапи. На першому етапі була
розроблена програма фізичної реабілітації.
На другому етапі була апробована програма відновлювальних
заходів при дитячих церебральних паралічах.
Кількість досліджуваних складала 12 осіб (9 чоловічої (75%) та
3 жіночої статі (25%)) у віці 9–18 років з геміпаретичною формою
ДЦП (1 особа(8,3%)), спастичною диплегією (3 особи(25%)) та
подвійною геміплегією (8 осіб (66,7%)). Тривалість курсу реабіліта
ції складала 4 місяці, на протязі яких реалізовувалась програма
фізичної реабілітації, що включала кінезитерапію (диференційова
ні активні та пасивні вправи, заняття в сухому басейні).
Масаж з диференційованим впливом на м’язові групи дітей
з церебральними паралічами, фізіотерапію, фітотерапію а також
м’якотканинну методику юмейхотерапії. Підбір елементів ману
ального впливу при тій чи іншій формі ДЦП був індивідуальний.
Кінезитерапевтичні заняття були спрямовані на нормалізацію
м’язового тонусу (зміцнення ослаблених м’язів та розслаблення
спазмованих). Заняття проводились індивідуально та малогрупо
вим способом щоденно на протязі трьох тижнів.
По результатам обстеження основних рухових функцій діти до
реабілітаційних заходів мали середній бал 43,9%, після занять —
46,3%. Рухові функції, такі як перевертання, сидіння, повзання
і рачкування, ходьба, біг покращилися на 2,4%.
Висновки:
1. Складність і в більшості випадків недостатня ефективність
реабілітаційних заходів в пізній стадії ДЦП обумовлюють необхід
ність пошуку нових підходів до відновлення цієї групи хворих.
2. Підбір вправ при дитячих церебральних паралічах повинен
бути індивідуальним з врахуванням тонусу м’язів.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЗНИЖЕННЯ
ІНВАЛІДНОСТІ У ЖІНОК ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ
НА МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ
Ю. С. Ломакіна,
V курс, група ФР51, факультет соціальних технологій,
Мелітопольський інститут екології та соціальних
технологій ВНЗ Університету «Україна»
спеціальність «Фізична реабілітація»,
В. І. Пономаренко,
д. мед. н., професор, наук. керівник

Значне погіршення стану довкілля, особливо після Чорно
бильської катастрофи, соціальноекономічні негаразди призвели
до різкого погіршення здоров’я населення України.
На сьогоднішній день злоякісні пухлини скорочують середню
тривалість життя людей на 2 роки, середню тривалість життя хво
рих на 18 років. [1,2 6]
Найпоширенішими захворюваннями у жінок онкологічного
походження є пухлини молочної залози.
За даним Всесвітньої Організації Здоров’я від раку молочної
залози (РМЗ) у світі кожен рік помирає більш 500 тис жінок. В Укра
їні РМЗ залишається однією з найважливіших проблем сучасної
онкології та займає 1 місце. Наприклад, в 1997 році в нашій країні
РМЗ захворіло 14961 жінка, а померло 7663, тобто співвідношення
показників смертності та захворюваності складає 0,52.[1,55]
Зниження смертності внаслідок РМЗ є одним з пріоритетних
напрямків практичної сучасної онкології в Україні, і потребує не тіль
ки зусиль спеціалістівонкологів, але й державної підтримки.[2,17]
Дослідження свідчать про те, що самостійне повернення до праці,
відновлення психічного здоров’я та соціальних зв’язків реалізуються
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лише невеликою кількістю хворих РМЗ. Більшості пацієнток
необхідні в комплексі реабілітаційні заходи, до яких відносяться:
лікувальна фізична культура (ЛФК), масаж, психотерапія.[2, 22]
При сприятливому перебігу післяопераційного періоду реко
мендуються дихальні вправи( з метою профілактики застійних
явищ) та повільні вправи в плечовому та ліктьовому суглобах. З 10
14 дня ці вправи виконуються в повному об’ємі при контролі реабі
літолога та лікаря.[2,1819] Реабілітолог повинен пам’ятати, що
фізичне навантаження залежить від виду оперативного втручання,
загального стану хворої та, в першу чергу, від стану післяоперацій
ної рани.[2,19] Перед виписуванням із стаціонару ЛФК спрямова
на на реадаптацію жінки до активного життя. У тренувальному
періоді застосовуються вправи з різними предметами (м’ячами,
гімнастичними палицями), з поступовим нарощуванням темпу.
ЛФК доцільно поєднувати з легким масажем верхньої кінцівки на
боці операції, який впливає на циркуляцію крові в кінцівці, сприяю
чи зменшенню або повній ліквідації тканевого набряку. [2,19]
Основою психологічної реабілітації хворих РМЗ повинно бути
уявлення про психологічний стрес як реакції, що супроводжує дане
захворювання. Вже у поліклініці необхідно розпочати психологічну
підготовку: підбадьорити, вселити віру в успіх реабілітації, розсіяти
можливі побоювання. В діагностичному періоді психологічна реабілі
тація направлена на зняття тривоги та зменшення депресії.[2,22]
Таким чином, фізична реабілітація після хірургічного втручання
може допомогти жінці відновити свободу рухів і силу руки і плеча.
Вона також допомагає зменшити біль та скутість рухів в області
спини і шиї, а регулярні заняття фізкультурою повинні стати части
ною нормального життя жінки. [3,27]
Література
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ЗМІНА ТОНІЧНОЇ АКТИВНОСТІ М’ЯЗІВ
ПІД ВПЛИВОМ КЛАСИЧНОГО МАСАЖУ
С. І. Лазаренко,
кафедра соціальних технологій Університету «Україна»;
І. С. Неліп, О. В. Сілков,
2 курс, група ПЛ72, факультет соціальних технологій
спеціальність «Психологія»;
М. В. Шумський,
2 курс, група ФР71, факультет соціальних технологій
спеціальність «Фізична реабілітація»

Досвід дає знати, що від тонусу залежить психофізіологічний
стан людини; тому і виникає потреба у пошуку методів підвищення
тонусу та ТАМ (тонічна активність м’язів) зокрема.
Аналіз науково — методичної літератури показує, що вплив кла
сичного масажу на ТАМ вивчено недостатньо. [1]
Мета дослідження: визначити зміни тонічної активності м’язів
під впливом класичного масажу.
Використовувалися такі методи як: а) ТАМ за методикою; [2]
б) спостереження; в) співбесіди; Перевірявши ТАМ ми застосовували
прийоми класичного масажу з елементами нейрофізіологічного та
паравертибрального масажу (20 хв) [3] і були отримані такі результати:
До масажу
№

Після масажу

Кількість
підйомів

Час, хв

Кут

Кількість
підйомів

Час, хв

кут

2

0.5

85/75

2

0.59

80/45

2

0.53

180/90

2

1.24

170/85

2

0.56

180/85

2

1.27

1 000/75

1

0.28

90

1

0.27

65

1

0.46

85

1

80

0.58

2

0.26

90/45

2

0.31

90

3

0.38

90/90/30

2

0.46

80

1

0.45

87

1

0.57

76

2

0.49

120/75

1

1.02

96
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Дослідження за методом ТАМ показало, що у 9 з 10 чоловік
тонус був покращений. Про це свідчать показники кута та часу,
а в одного досліджуваного тонус був знижений. Але в співбесіді
з ним було з’ясовано, що зранку він вживав антибіотики та мав
завищену температуру тіла.
Висновок: На практиці переконалися, що під впливом класично
го масажу тонічна активність м’язів змінюється.
Ми бачимо перспективу дослідження в цьому напрямку.
Література
1. Клименко В. В. Психологія спорту: Навч. Посіб, для студ. вищ.
навч. закл. — К.: МАУП, 2007. — 432 с.
2. Лазаренко С. И. та інш. Прикладная психомоторная підготовка
студентов технического вуза 6 Навчально — методичний посібник. —
К.: КМУЦА, 1996. — 108 с.
3. Бирюков А. А. Лечебный массаж.

ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ СПИННОГО МОЗКУ
А. А. Облякова,
V курс, кафедра фізичної реабілітації,
Полтавський інститут економіки і права;
Л.Б. Волошко,
к. пед. н., доцент, наук. керівник

Лікувальна фізична культура має важливий вплив у реабілітацій
них заходах при травматичній хворобі спинного мозку.
Засоби ЛФК:
— фізичні вправи;
— загартування.
Форми проведення занять:
— лікувальна гімнастика;
— уранішня гігієнічна гімнастика;
— самостійні заняття;
— плавання.
Потрібні спеціальні методичні прийоми, щоб примусити хворо
го виконати рух і повірити в можливість реабілітації. До таких при
йомів відносяться:
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— виконання ідеомоторних вправ;
— ізометричні напруги м’язів;
— вибір початкових положень, що полегшують м’язам виконан
ня рухів;
— вправи у воді;
— пасивні і активнопасивні вправи;
— використовування різних пристосувань, що зменшують вагу
і тертя (блоки і петлі, гладкі поверхні, вправи у воді).
Реабілітація людей з руховими порушеннями — це не тільки медич
не завдання, але і багато в чому педагогічна і соціальна. Важливо не
тільки відновити втрачені рухові функції, не тільки підвищити функ
ціональний стан людини, у якої страждають серцевосудинна, дихаль
на, ендокринна й інша системи, але і навчити його сидіти, ходити,
обслуговувати себе, то б то адаптувати до навколишнього середовища.
Використовуючи в активній формі фізичну культуру, масаж,
можна значно підвищити ефективність реабілітаційних заходів
з людьми, що мають порушення функцій опорнорухового апарата.
Фізичними вправами можна навантажувати не тільки нервовом’я
зову, але і серцевосудинну і дихальну системи, що особливо
важливо для людей з порушеннями опорнорухового апарату.
«Крім того, фізичне навантаження, що виконується у комплексі
з дихальною гімнастикою і фізіотерапією розвиває потребу людини
в русі, активізує не тільки фізичну, але і розумову діяльність».
Хворі з травматичною хворобою спинного мозку можуть розви
вати м’язову силу за допомогою виконання вправ з поступовим
збільшенням інтенсивності. Якщо не проводити таких тренувань,
то потенційні рухові можливості залишаться нереалізованими.
C. Laskas (1985) пропонує спосіб відновлення нервових шляхів,
що містить дві попередніх умови.
1. Принципи фізичного розвитку у здорової людини, і людини
з функціональним розладом однакові.
2. Використовуючи запланований комплекс вправ, спрямова
них на розвиток відчуттів, можна поліпшити стан рухової сфери
людини з дефектом нервової системи.
Література
1. Бадалян Л.О. Невропатология: Учебник для студентов дефекто
логических факультетов высших педагогических учебных заведений
— М.: Знание, 2003. — 368 с.
2. Бен ван дер Стам. Допомога людині при травматичній хворобі
спинного мозку. Практичні поради. Львів: Місіонер, 1995. — 72 с.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ
ВИДІВ МАСАЖУ В ЛІКУВАННІ ЦЕЛЮЛІТУ
А. Паламарчук
Житомирський економікогуманітарний інститут
ВНЗ «Університет «Україна»

Анотація. Встановлена ефективність медового і вакуумного маса&
жу в лікуванні целюліту.
Аннотация. Определена эффективность медового и вакуумного
массажа в лечении целлюлита.
Annotation. The study deals with the efficiency of honey and vacuuming
massage in treatment of cellulitis.
Статистика стверджує, що серед жінок целюліт зустрічається
у 80–95% випадків. Целюліт — це хвороба розбалансованого організ
му. Провідну роль в розвитку цієї недуги відіграє спосіб життя [1, 2].
Ми поставили мету: провести порівняльну характеристику різ
них видів масажу в лікуванні целюліту.
Робота виконувалася на базі Любарського салону краси «Стиль».
Було обстежено й проліковано 20 жінок з патологією підшкірно
жирової клітковини у віці від 20 до 25 років.
Обстежувані були поділені на дві групи по 10 чоловік відповідно
в кожній. Досліджувану групу поділили на дві підгрупи. В першій
підгрупі застосовували медовий масаж, у другій — вакуумний.
Серед методів обстеження застосовували соматоскопію (зов
нішній огляд), антропометрію. Особливу увагу приділяли обхват
ним розмірам живота, сідниць, стегон, вимірам підшкірножирової
клітковини в цих ділянках.
Вже перші результати проведеного дослідження свідчать, що
комплексне максимально індивідуалізоване лікування позитивно
позначається на стані шкіри, її еластичності.
Дотримуючись здорового способу життя, раціонально харчую
чись, можна попередити ряд захворювань, в тому числі, целюліт.
Заняття фізкультурою та спортом, раціональне харчування, загар
товування позитивно впливає на організм людини.
Целюліт — це захворювання, яке потребує комплексу лікуваль
нопрофілактичних заходів, спрямованих на покращення стану
підшкірножирової клітковини. Тільки дотримання певного рухо
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вого режиму в поєднанні з медовим, вакуумним масажем, фіто,
дієтотерапією зменшує прояви целюліту.
Медовий та вакуумний масаж мають приблизно однакову клі
нічну ефективність. В лікуванні целюліту доцільно чергувати ці
види масажу. Під впливом масажних рухів покращується стан
шкіри, зменшуються її дефекти. Масаж позитивно впливає на стан
серцевосудинної, дихальної систем, шлунковокишкового тракту.
Проведене дослідження переконало, що під впливом медового та
вакуумного масажу, дієтотерапії в поєднанні з ЛФК у хворих досліджува
ної групи зменшилася вага, обхватні розміри, товщина підшкірножиро
вої зморшки, покращилася еластичність, тургор шкіри, оптимізувалася
діяльність серцевосудинної системи, підвищилась працездатність.
Целюліт — хронічне захворювання, яке вимагає тривалого й на
полеглового лікування. Реабілітаційні програми активізують окис
новідновні, обмінні процеси підсилюють енерговитрати, зменшу
ють товщину підшкірножирової зморшки, зміцнюють м’язи.
Тільки наполегливо застосовуючи природні методи лікуван
ня, можливо досягти бажаних результатів.
Література
1. Баховец Н. Комплексные процедуры в апаратной косметоло
гии. — 2003. — № 5. — с. 7073.
2. Штеренгерц А. Е., Белая Н. А. Массаж для взрослых и детей. —
К.: Здоровья, 2006. — 384 c.

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ
СИЛ ПРИРОДИ ЯК ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАНЯ ДІТЕЙ 6–7 РОКІВ ЖИТТЯ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ м. ХЕРСОНА
О. М. Петрусенко, В. М. Курносенко, Р. В. Чабанов,
VI курс, група 631, Херсонська філія Університету «Україна»
спеціальність «Фізична реабілітація»;
А. П. Березовський,
канд. пед. наук., доцент, наук. керівник
Л. М. Бондаренко, В. М. Савицький,ст. викладачі

Актуальність. У зв’язку з невеликою кількістю методичних
матеріалів, які б описували особливості сучасного комплексного
використання оздоровчих сил природи і гігієнічних факторів як
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засобів фізичного виховання дітей раннього віку в дитячому дош
кільному закладі освіти, наштовхували на пошук ефективного
використання цих засобів у практиці фізичного виховання дітей
в дошкільних закладах освіти м. Херсона. Ці засоби специфічної
спрямовуючої дії, заняття якими приводить до біохімічного, фізіо
логічного, психологічного стимулювання розвитку потенціалу здо
ров’я та безпечної життєдіяльності. Особливо важливим є вік від
народження до 3 років. У цей період організовані фізкультурні
заняття в поєднані з комплексним використання оздоровчих сил
природи та гігієнічних факторів якісно впливають на формування
серцево — судинної, дихальної, нервової систем, та опірно — рухо
вого апарату, поліпшують обмін речовин. Вони підвищують стій
кість дитини до захворювань, мобілізують захисні системи організ
му. Через рухову активність дитина пізнає світ. Тому таке велике
значення придається роботам, у яких обґрунтовуються ефектив
ність застосування вище названих засобів для всебічного розвитку
та загартування дітей раннього віку.
Тому об’єктом дослідження став стан фізичного виховання дітей
у віці 6–7 років життя в дошкільному закладі освіти, а предметом
дослідження — вивчення особливостей використання оздоровчих
сил природи у дошкільному закладі освіти № 36 м. Херсона у кри
зовий період соціального і економічного розвитку України.
За мету визначили дослідження ефективності впливу регулярно
го використання оздоровчих сил природи на укріплення здоров’я
і всебічний гармонійний розвиток дітей у віці 6–7 років у дошкіль
ному закладі освіти № 36 м. Херсона.
Були поставлені такі задачі:
— пробудити інтерес і виховувати емоційно позитивне відно
шення до доступним даному віку компонентів здорової життєдіяль
ності і фізичної культури;
— продовжити навчання елементарних знань, спеціальних
умінь і навиків використання оздоровчих факторів природи як
засобів фізичного виховання;
— стимулювати рухову активність, використання оздоровчих
сил природи як факторів гартування і профілактики захворювань
в умовах негативного впливу зовнішнього середовища.
Методика організації дослідження. Для вирішення поставленнях
мети і задач на базі дитячого закладу освіти № 36 з вересня 2008 р.
по березень 2009 року був проведений експеримент з дітьми підго
товчої групи. Контрольна група дітей займалася по стандартній
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програмі «Малятко», експериментальна — з акцентом на регуляр
не, постійне, систематичне використання оздоровчих сил природи
в процесі фізичного виховання. Використовувалися такі засоби
фізичного виховання:
— фізичні вправи в умовах зовнішнього середовища;
— фактори природи: сонце, повітря, вода і інше.
Форми фізичного виховання:
— заняття ранковою гігієнічною гімнастикою і гімнастикою
після денного сну — до 12 хв.;
— щоденні заняття фізичними вправами і засобами гартування —
до 40 хв.
— рухливі ігри — 4–5 ігор на протязі дня;
— прогулянки — до 3–4 — на тиждень;
Загальний об’єм всіх форм рухової активності за тиждень у кон
трольній групі планувався у обсязі 12–13 годин, єкспериментальній —
14–16 годин.
Висновки
Предбачається, в кінці експерименту отримати позитивні
результати про використання єфективних форм занять природни
ми факторами, котрі допомогли забезпечити гармонійний розви
ток та підготовку дітей 6–7 років до школи і повноцінної життє
діяльності.

ШЛЯХИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КУРОРТНОГО МІСТА
БЕРДЯНСЬКА
К. В. Полікарпова,
V курс, група ФР51, факультет соціальних технологій,
Мелітопольський інститут екологіі та соціальних технологій
ВНЗ Університету «Україна»,
спеціальність «Фізична реабілітація»
В.І.Пономаренко,
д. мед. н., професор, наук. керівник

У зв’язку з розширенням мережі курортів і розвитком курортної
справи в цілому в теперішній час необхідним стає режим обмежено
го і сбалансованого рекреаційного природокористування, організо
ваного на принципах безперервності і не виснажливості з метою
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подальшого екологічно сталого розвитку природних лікувальних
ресурсів та природних територій. Тому важливим стає завдання
у раціональному їх використанні, відновленні та охороні [1, 3].
Основна особливість природних лікувальних ресурсів це унікаль
ність сполучення різних лікувальних факторів, які формувалися
природним шляхом з мінімальним втручанням людини. Більшість
з цих факторів (лікувальні грязі, мінеральна вода) утворювались
тисячі та мільйони років і їх запаси зовсім не безмежні.
Проблема раціонального природокористування полягає в забез
печенні всебічного й ефективного використання, відновлення
і збереження природних умов і ресурсів рекреації з врахуванням
об’єктивно існуючих потреб. Для цього потрібно глибоко й всебіч
но обґрунтувати основні напрямки та форми вдосконалення, які
б планомірно й цілеспрямовано управляли розвитком рекреацій
ного природокористування [ 2].
З моменту оголошення незалежності України з метою визначен
ня основ організації охорони навколишнього природного середо
вища прийнятий цілий ряд законів України, які регламентують
раціональне використання природних ресурсів, забезпечення еко
логічної безпеки для життєдіяльності людини.
Для практичної реалізації раціонального використання природ
них ресурсів в рекреаційному районі необхідні нові форми взаємо
дії суспільства і природи, наприклад, створення регіонів особливо
го природокористування. Основна мета якого — комплексний
розвиток виробничих сил регіону і повне збереження існуючих
особливо цінних об’єктів шляхом закріплення границь розпізна
вальними знаками, а навколо озер, пляжів, лиманів споруджувати
спеціальні загороди. Загальний нагляд за проведенням охоронних
заходів і виконання режимних спостережень здійснюють органи
управління курортами, робітники місцевих санітарно — епідеміо
логічних станцій та інспекції Державного технагляду [4, 5].
Література
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ДИНАМІКА ОЗДОРОВЛЕННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ
ХВОРИХ СУЛЬФІДНО–ІЛОВИМИ ГРЯЗЯМИ
О. Ю. Савчук,
V курс, група ФР51, факультет соціальних технологій,
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
ВНЗ Університет «Україна»; спеціальність «Фізична реабілітація»;
В. І. Пономаренко,
д. мед. н., професор, наук. керівник

Запальні захворювання жіночих статевих органів продовжують
займати значне місце в структурі гінекологічних захворювань.
В Україні щороку зростає відсоток жінок на гінекологічні захворю
вання (більше 70%). У зв’язку чим актуальним є пошук нових мето
дів реабілітації. Одним з таких методів є використання сульфідно —
ілових грязей в санаторно — курортних умовах.
Грязелікування — це менш шкідливий метод лікування, порів
няно з фармакологічними препаратами. Застосування сульфідно —
ілових грязей сприятливо впливає на функцію органів малого тазу.
[1, 256]
Лікувальні грязі, або пелоїди відносяться до природних органо
мінеральних колоїдальних утворень (намулові, торфові, сопкові та
ін.) , як володіють високою теплоємкістю і теплоутримуючою здат
ністю і містять, як правило, терапевтично активні речовини (солі,
гази, біостимулятори і т. д.) і живі мікроорганізми.[1,256]
Утворення лікувальних грязей — це складний природний про
цес, який визначається взаємодією геолого — гідрологічних, кліма
тичних, фізико — хімічних і біологічних чинників. Останній фор
мується внаслідок біохімічних процесів: життєдіяльності, загибелі,
розкладу рослинного і тваринного світу, синтезу різних речовин та
відіграє суттєву роль при утворенні органічних мінеральних речо
вин в грязях, обумовлює їх біологічно активні властивості.[2,50].
Лікувальні грязі регулюють обмінні процеси, покращують функ
ції нервової, серцево — судинної, ендокринної, статевої та інших
систем організму, змінюють клітинні структури, підвищують гісто
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гематичні бар’єри та забезпечують проникнення лікувальних речо
вин в зону запалення.
Між тим, не завжди можна використовувати грязьові аплікації,
це пов’язано з деякими станами здоров’я хворого (захворювання сер
цево — судинної системи, похилий вік та інше). В таких випадках гря
зьові аплікації можуть стати сильним подразником і тому доцільно
застосовувати електрогрязелікування — це сполучення грязьових про
цедур з різними видами електричного струму у вигляді гальваногря
зей, електрофореза грязьових розчинів, діадинамо — грязелікування,
грязь — індуктотерапії, фонофорезу грязьових компонентів та інше.
В гінекології лікувальні грязі застосовуються, переважно, на ета
пах відновлювального лікування та при хронічному перебігу захво
рювань. Вибір тактики грязелікування базується безпосередньо на
інформації, отриманій при клініко — лабораторних та інструмен
тальних обстеженнях хворого. Враховуються особливості віку, ком
пенсаторні можливості, активність патологічного процесу, супутня
патологія, вплив факторів на перебіг хвороби, стан адаптаційних
систем, що визначають реактивність та інші фактори. [3, 50–51]
Використання бердянських грязей в комплексній терапії запаль
них процесів жіночих статевих органів підвищує її ефективність.
Включення грязьових процедур в комплекс протизапальної
терапії стимулюють захисні реакції організму. Коротка тривалість
курсу та простота методики лікування дозволяють використовува
ти цей метод в поза курортних умовах.
Таким чином, використання грязей при запальних захворюван
нях жіночих статевих органів в підострій стадії, посилює захисні та
імунобіологічні функції організму, сприяє стабілізації білкового,
іонного і кислотно — лужного стану організму.
Література
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ
ЄДИНОБОРСТВ (НА ПРИКЛАДІ СХІДНОГО
І ЗАХІДНОГО) НА ФОРМУВАННЯ
АГРЕСИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
(ПОВІДОМЛЕННЯ ПЕРШЕ)
В. В. Скрижевська, Т. Ю. Полюхович, Л. Ю. Тимчук,
II курсу спеціальності «Фізичне виховання»,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
М. Ф. Хорошуха,
к. мед. н., доцент, наук. керівник

Фізична культура і спорт в нашій державі стають чим раз актив
нішим фактором у боротьбі за здоров’я людей, особливо учнівської
і студентської молоді, створюють необхідні умови для всебічного
гармонійного розвитку нації. У законі України «Про фізичну куль
туру і спорт» (від 3 лютого 2005 р. № 2416IV) наголошується, що
«фізична культура — складова частина загальної культури суспіль
ства, яка спрямована на зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток,
підвищення фізичних, моральновольових та інтелектуальних здіб
ностей людини з метою гармонійного формування її особистості».
У контексті вище висвітленого неабияке значення має дослі
дження впливу фізичних тренувань (наприклад, занять різними
видами єдиноборств) на організм студентської молоді з метою дося
гнення високих спортивних результатів в поєднанні з їх гармоній
ним розвитком. В цьому аспекті важливим є вивчення впливу схід
ного (карате, дзюдо, діжу джіцу, айкідо тощо) і «західного» (бокс,
боротьба греко — римська, вільна, на поясах, самбо та ін.) єдино
борств на формування особових якостей (зокрема агресивності).
Дослідження останньої не є новою проблемою. Варто зазначити,
що думки різних авторів з даної проблеми є полярними. Так, одні
автори вважають, що заняття східним єдиноборством у спортсменів
формує високі рівні агресивності та жорсткості; інші вказують на
протилежне, а саме — на формування високих морально — вольо
вих та духовних якостей. Невипадково,що у більшості назв східних
єдиноборств є частина слова «до». «До» — це шлях, манера тримати
ся, точка зору та склад розуму. Для прикладу, айкідо перекладається
як «шлях до гармонії духу», карате — «шлях пустої руки».
У проведених раніше нами дослідженнях вивчався вплив занять
різними видами єдиноборств на формування особових якостей
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юних спортсменів. Показано, що за даними рівня агресивності
східне єдиноборство не несе агресії, сприяє підвищенню духовнос
ті тощо. Що стосується аналогічних досліджень студентської моло
ді, то вони поки що мало вивчені.
Метою дослідження було проведення аналізу якості агресивності
студентів, що займаються східними і західними єдиноборствами.
Під нашим спостереженням перебувало 74 студентів. Серед них: 22
спортсмена, що займалися східними єдиноборствами, 24 — західними
та 28 студентів — фізкультурників. Дослідження агресивності прово
дилося за модифікованим тестом Розенцвейгос. Оцінка її, відповідно,
здійснювалося за запропонованим нами індексом якості агресивності.
Результати досліджень показали, що специфіка видів спорту
обумовлює різний прояв агресивності студентської молоді. Високий
рівний її спостерігається у представників західних єдиноборств.
Навпаки, східні види єдиноборств, як і потрібно було б очікувати,
не несуть агресії. Не є засобом нападу, а тому можуть ефективно
впливати на формування особових якості спортсменів.
Література
1. Хорошуха М. Ф. Слобожанський науковоспортивний вісник. —
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ШТУЧНА АЕРОІОНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯ
ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
А. Ю. Стрельченко,
І курс, група П1108,
факультет «Правознавства», Миколаївський
міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Правознавство»;
В. В. Ляшенко,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Засновником наукового напряму з питань сучасної аероіонізації
повітря в приміщеннях різного призначення є професор О. Л. Чи
жевський.
Нижче, в порядку огляду, розглянуті питання штучної аероіоні
зації та її вплив на здоров’я людини, а також середовища його
помешкання і праці.
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Спочатку необхідно відмітити, що у О.Л. Чижевського були
попередники: Б. Франклін і ЖанПольМарат по використанню
електричного струму в лікувальних цілях, Але тоді вони не знали.
Що лікує не кожний струм, а негативно заряджений.
По характеру заряду розрізняють позитивні та негативні аероі
они, а по величині і ступені рухливості їх умовно розрізняють на
слідуючи групи: легкі, середні, тяжкі, іони Ланжевена. Заряджені
частки одержуються внаслідок втрати електронів нейтральними
частками, або приєднання електронів до цих часток. Приймають
електрони частіше всього кисень. Тому головними негативними
аероіонами є іони кисню. Тяжкі іони утворюються внаслідок з’єд
нання легких іонів з дрібнішими рідкими або твердими частками.
У видихаємому повітрі переважають тяжкі позитивно заряджені
іони. Такий іонний склад повітря навіть при підтримці у приміщенні
комфортних температур і вологості приводить до утрати відчутно
сті його «свіжості» і негативно впливає на самопочуття і працездат
ність людей. Чижевський О. Л. розкрив механізм цилющего впливу
негативно заряджених іонів повітря на все живе. На цьому принци
пі він створив прилад, який діє на основі коронного розряду для
лікування та профілактики багатьох хвороб. Цей прилад у подаль
шому був названий «люстрою Чижевського». Це було одним із най
іскравішіх досягнень біофізики ХХ століття.
Сучасні вчені вважають, якщо клітина людини має негативний
заряд, то це шлях до довголіття. Це питання вирішують штучно ство
рені прилади аероіонізації. У природі негативно заряджені іони
містяться у горному повітрі, біля моря, в лісах та біля водопадів. Після
грози повітря насичено негативними іонами і тому легко дихається.
Досліди, проведені в багатьох наукових закладах світу, показали
високу ефективність впливу негативних іонів на життєдіяльність
людини. Аероіони покращують тік крові, що важливо для хворих
серцевосудинними недугами, бронхіальною астмою, респіратор
ними та кожними алергіями. При цьому важливим є те, що при
лікуванні не треба багато ліків, що дають небажані ефекти.
В сучасному житті одержали широке розповсюдження ПК та
інші ВДТ, телевізори, екрани яких поглинають корисні негативні
іони і регенерують шкідливі позитивні. Тому ДНАОП 0.03 — 3.06 —
80 регламентує рівні іонізації повітря громадських та виробничих
приміщень при роботі з ВДТ і ПК. Щоб виконати вимоги вказаних
санітарних норм необхідно установлювати та користуватись сучас
ними аероіонізаторами.
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НАУКОВІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ МОЛОДІ
І. В. Тернова, Л. Є. Муліна, Ю. В. Шумило,
ст. викладач та студенти IV курсу групи ФР5
спеціальності «Фізична реабілітація»
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»;
В. В. Андрющенко,
к. мед. н., доцент, наук. керівник

Інтелектуальний розвиток української нації є однією із найакту
альніших проблем сьогодення. Дану проблему необхідно безпосе
редньо пов’язувати з проблемою здорового способу життя кожного
українця [4].
За останніми науковими даними відомо, що в зв’язку із зниженням
життєвого рівня населення, збільшенням смертності, ростом рівня
захворюваності, поширенням у молодіжному середовищі ВІЛ/СНІДу,
наркоманії, алкоголізму, проституції, гомосексуалізму, погіршенням
екологічного стану довкілля в Україні нагальною потребою стала про
блема здоров’я кожної особистості, зокрема молодої людини [7].
На думку зарубіжних та вітчизняних учених здоров’я людини
залежить: на 18–20 % — від генофонду нації та спадковості, на
18–20 % — від соціальноекономічних та екологічних умов, на
8–9 % — від системи охорони здоров’я та медицини, на 51–53 % —
від способу життя [5].
Здоровий cпociб життя — це життєдіяльність, що спрямована на
збереження i зміцнення здоров’я. Основними складовими здорово
го способу життя особистості є:
1) сприятливі умови та режим навчання, праці і відпочинку;
2) раціональне харчування;
3) високий рівень фізичного виховання та рухової активності;
4) високий рівень особистої гігієни та загартування організму;
5) викорінювання шкідливих звичок, тощо [6].
Сприятливі умови та раціональний режим праці та відпочинку сприя3
ють зміцненню здоров’я та підвищенню працездатності. А раціональ
не харчування сприяє правильному росту та формуванню організму,
збереженню здоров’я та подовженню тривалості життя. Для цього
розроблено норми харчування для pізних груп населення, зокрема
і молоді, що дає змогу складати повноцінні раціони та режими хар
чування. Тому необхідно проводити заходи щодо покращання якості
i раціонального використання продуктів харчування, підвищення
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культури харчування, сприяти відповідності харчового раціона енер
гетичним витратам та фізіологічним потребам організму [2].
Високий рівень фізичного виховання та рухової активності — одні
з найважливіших складових здорового способу життя. Їх основу
становлять систематичні заняття фізичними вправами та спортом,
які сприяють зміцненню здоров’я i розвитку фізичних здібностей
дітей, підлітків та молоді, а також рухових навичок у середньому та
зрілому віці, що є одним із заходів профілактики захворювань.
Основою раціонального режиму людини є правильне чергування
праці та відпочинку. Наукою доведено, що діяльнicть людини підпо
рядкована так званим біологічним ритмам i тісно пов’язана із ритма
ми зовнішнього середовища: зміною дня i ночі, фазами місяця,
активністю сонця i т.д. Раціональний розпорядок дня допомагає збе
регти високу працездатність, дає можливість краще планувати свій
час, привчає до дисципліни. У розпорядку дня необхідно передба
чити час для активного та пасивного відпочинку, занять фізичними
вправами. А нічний сон є основним i нічим не замінним видом від
починку. Bін сприяє збереженню здоров’я i забезпечує високу пра
цездатність [1].
Викорінювання шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю,
наркотиків) — є важливою умовою здорового способу життя. Паління,
вживання алкоголю та наркотиків сприяють виникненню небезпеч
них захворювань, часто призводять до соціального неблагополуччя.
Також важлива роль в формуванні здорового способу життя нале
жить особистій гігієні та загартовуванню. Загартовування — це система
гігієнічних заходів, спрямованих на підвищення стійкості організму
до несприятливої дії різних чинників оточуючого середовища. При
багаторазовій дії специфічних подразників в організмі формуються
відповідні функціональні системи, які забезпечують пристосуваль
ний ефект. Організм стає спроможним безболісно зносити надмірну
дію холоду, високої температури повітря тощо. Загартовування —
оздоровчий засіб, що сприяє запобіганню багатьох хвороб, подов
женню життя та збереженню високої працездатності на довгі роки.
Загартовування підвищує тонус центральної нервової системи,
поліпшує кровообіг, нормалізує обмін речовин [3].
Індивідуальні особливості людини (вік, стать, стан здоров’я,
фізична підготовка) враховують при виборі дози та виду загарто
вуючих процедур. Адже реакція організму на загартовуючі процедури
у різних людей неоднакова. Погіршення сну, апетиту, самопочуття,
зниження працездатності людини означає, що загартовування про
водиться неправильно. Про позитивний вплив загартовування на
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організм людини свідчать покращення даних показників, підви
щення працездатності та активність життєвої позиції людини.
Висновок. На сучасному етапі розвитку суспільства слід пам’ята
ти, що здоровий спосіб життя забезпечує гармонійний розвиток,
високу працездатність та довголіття. Ось тому останнім часом різні
вчені — педагоги, психологи, спеціалісти з фізичного виховання та
спорту, медичні працівники приділяють все більше уваги питанням
здорового способу життя, зміцнення здоров’я людини, профілак
тики захворювань. Адже відомо, що здорова людина — це здорова
нація і сильна країна.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДОЗОВАНОГО БІГУ
І ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ У ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ,
ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ
Н. В. Товста,
V курс, кафедра фізичної реабілітації
Полтавський інститут економіки і права;
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Проблема фізичного виховання дітей дошкільного віку є однією
з найбільш актуальних у загальній системі забезпечення фізичного
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розвитку населення. Саме в дитячому віці вирішальну роль у фізич
ному становленні відіграє індивідуальний підхід, який забезпечу
ється насамперед батьками. Особливості режиму дня, харчування,
водяних процедур, засобів загартовування, фізичних вправ, періоду
і тривалості сну виступають основними засобами формування здо
рового організму дитини. Серед фізичних вправ основними засоба
ми є ходьба, біг, використання різних варіантів дихальних вправ
і засобів загартовування. В міру росту і розвитку дитини арсенал її
рухової діяльності істотно розширюється.
На підставі практичного досвіду і результатів первинного обсте
ження дітей, які часто хворіють на ГРЗ, була запропонована систе
ма фізичного виховання з використанням дозованого бігу у сполу
ченні з дихальними вправами та елементами загартовування, згідно
якої заняття проводилися цілий рік на свіжому повітрі. Приймаючи
до уваги результати дослідження та особливості загальноприйнятої
програми з фізичного виховання у дитячих дошкільних закладах, ця
програма будувалася на підставі педагогічних принципів.
Загальною структурною одиницею застосування дозованого бігу
і дихальних вправ був визначений річний цикл занять, який підроз
ділявся на 4 етапи. У тижневий цикл входили три заняття дозова
ним бігом. На першому етапі, тривалістю 2 місяці, проводилося
навчання техніці бігу. Тривалість бігу у дітей 6го року життя скла
дала 20 секунд, 7го року — 25 секунд у темпі 70 кроків за хвилину.
Через кожні 2 заняття тривалість бігу збільшувалася на 10 секунд.
На другому етапі проводилося нарощування бігового навантажен
ня — через кожне заняття збільшувалася тривалість бігу на
15 секунд. До кінця етапу, тривалість якого складала 4 місяці, три
валість бігу збільшувалася до 4–5 хвилин. Третій етап, тривалістю
2 місяці, характеризувався стабілізацією тривалості бігового наван
таження, при якій мінявся лише різновид її — безупинний біг чер
гувався з естафетним та повторним. На четвертому етапі мало місце
зниження бігового навантаження, проводилися змагання з чоти
рьох контрольних вправ між групами. Відмінності в методиці
занять були тільки у підготовчій частині заняття. В експеримен
тальній групі використовувалася велика кількість спеціальних
дихальних вправ у чергуванні з загальнорозвиваючими, а у дітей
контрольної групи підготовча частина уроку проводилася за загаль
ноприйнятою у дитячому закладі схемою з підбору вправ, перед
будьяким фізичним навантаженням. Основна і заключна частини
уроку у дітей обох груп були однаковими.
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Елементи дозованого бігу застосовувалися у наступних формах
занять: у ранковій гігієнічній гімнастиці, при проведенні рухливих
ігор, під час прогулянок і в самостійних формах занять. Рекомендації
давалися батькам по організації і дозуванню фізичних навантажень
у той час, коли дитина за якимись причинами не відвідувала дитячий
заклад. У випадку перенесеного простудного захворювання, після
допуску лікарем дитини до фізкультурних занять, ми дозували наван
таження і проводили заняття індивідуально. У холодну пору року
перші заняття проводилися у фізкультурному залі при температурі
плюс 1920°С й починалися з мінімальних навантажень з поступовим
їх збільшенням. Проводилися спостереження за зовнішніми ознаками
стомлення і функціональним станом систем організму. Після дозволу
педіатра займатися на свіжому повітрі дитина приєднувалася до групо
вих занять з поступовим збільшенням фізичного навантаження.
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На сучасному етапі існує проблема поширення ожиріння серед
населення. За даними ВОЗ поширення ожиріння у нашій країні
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серед чоловіків 2050 років складає 10–12%. Серед жінок від 35 до 44
років — 35%, однак, у віці 45 цей чинник ризику зустрічається часті
ше — у кожної другої жінки спостерігається підвищення ваги. [1,195]
Ожиріння останнім часом має не тільки медичне, а і соціальне
значення, тому що є «сприятливим ґрунтом» для виникнення таких
захворювань, як атеросклероз, ІБС, гіпертонічна хвороба, цукро
вий діабет.
Ожиріння значно збільшує смертність при ряді захворювань,
скорочує середній вік людини, викликає тяжкі ускладнення, приз
водить до порушення працездатності та інвалідності. [2, 4].
З метою профілактики або попередження ускладнень при ожи
рінні застосовуються унікальні природні курортні ресурси. Тому
санаторнокурортний режим є невід’ємною частиною фізичної
реабілітації.
В залежності від ступеню ожиріння, типу, наявності ускладнень,
які найчастіше визначають загальний стан хворого, складається
програма реабілітаційних заходів у санаторнокурортних умовах
[3, 60].
Реабілітація хворих на ожиріння показана у приморських, баль
неологічних та середньо гірських курортах. При виборі курорту керу
ються відсутністю чи наявності супутніх захворювань та ускладнень.
В санаторно — курортних умовах застосовується реабілітацій
ний комплекс фізичних та природних факторів: дієтотерапія, ліку
вальна фізкультура, різні форми бальнео та гідротерапії, методи
кліматотерапії.
Заняття лікувальною фізкультурою у поєднанні з раціональним
режимом харчування допомагають зменшити вагу хворого і усуну
ти різні розлади в організмі, які часто супроводжують ожиріння
(задишка, сонливість, запори).
Мінеральні води використовуються при ожирінні як тонізуючий
та загартовуючий засіб, який покращує кровообіг, динаміку обмін
них процесів. Найчастіше застосовуються: душі, ванни, підводний
душ — масаж [4, 234].
Суттєвим елементом санаторно — курортного режиму є кліма
тотерапія, так як комплекс кліматичних факторів сприяє загально
му оздоровленню організму і підвищенню його стійкості до різних
факторів навколищного середовища [5,404].
Реабілітація хворих на ожиріння в курортних умовах сприяє
покращенню загального стану, підвищенню або відновленню
працездатності, сприятливо впливає на порушені при ожирінні
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обміні процеси. Досягнуті результати в період реабілітації хворих
на ожиріння в санаторнокурортних умовах стійко зберігаються.
Тому вказані заходи повинні проводитися поступово та тривало.
Таким чином, реабілітація при ожирінні в санаторнокурортних
умовах — це комплекс заходів з застосуванням природних та пре
формованих факторів, направлених на оптимізацію відновних про
цесів та стабілізацію гомеостазу в організмі [6,153].
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ЗАСТОСУВАННЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЦИНІ
А. В. Тригуб,
IV курс, група ЕА83(е), інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Богомолов,
доцент, наук. керівник

На сучасному етапi розвитку суспільства практично всі передовi
досягнення науки поставленi на службу охорони здоров’я та меди
цини. Значна кiлькiсть провiдних науково — дослiдних та проми
слових органiзацiй (фiрм) зайнята розробкою та виробництвом
медичної технiки. Найбiльш вiдомi з них: PHILIPS, SIEMENS,
HEWLETT PACKARD, CAS MS, National та iнші.
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Актуальнiсть створення нових медичних приладiв зумовлюється
необхiдністю вдосконалення та спрощення використання медичної
технiки, якою могли б користуватись не тiльки медичнi працiвни
ки, а й самi хворi для самоконтролю. Кожен вид складної медичної
технiки має свої дiагностичнi та функцiональнi переваги, проте
вартiсть таких апаратiв обмежує область їх використання. Для вирi
шення задач, пов`язаних з самоконтролем стану хворого, потрiбно
просте технiчне обладнання з широкими функцiональними
можливостями, достатньої точностi та швидкодiї.
Розвиток нових лiкувальних методик, впровадження техноло
гiчних удосконалень та винаходiв у всi сфери iнтенсивної терапiї
обумовили необхідність створення діагностичних багатофункціо
нальних апаратнопрограмних засобів та математичних моделей
для аналізу фізіологічних параметрів людини.
В пошуках оптимального рішення за останні роки широкий
розвиток отримали неінвазивні методи діагностики з оптичним
введенням і перетворенням біомедичної інформації, особливо
в випадках їх безальтернативності.
Внаслідок виключно високої інформаційної ємності світового поля
як носія інформації, максимально можливої швидкості розповсюджен
ня оптичних сигналів та принципової ємності здійснення ряду матема
тичних операцій над двомірними масивами інформації, найбільш перс
пективними є оптичні методи обробки біологічної інформації.
Численні дослідження в області «відображувальної» пульсоме
трії дозволяють зробити висновок про появлення у найближчому
майбутньому серійних приборів з універсальними оптичними дат
чиками. Головна перевага цього метода — можливість вимірювання
практично в будьякій точці поверхні тіла — дозволяє використову
вати різні модифікації оптичних приладів для рішення цілого ряду
спеціальних задач, пов’язаних з дослідженням параметрів локаль
ного кровотока (визначення артеріального тиску, діагностики
порушень мікроциркуляції в хребетнорухомих сегментах, визна
чення гемодинамічних показників кровотока і т.ін. ). Крім того,
в залежності від особливостей метода вимірювання, що реалізуєть
ся, можуть бути оцінені такі біомедичні показники як загальна кон
центрація гемоглобіну, відносне кровонаповнення досліджуваної
тканини, загальна сатурація крові (ступінь насичення крові кис
нем), загальна концентрація білірубіна.
Таким чином, очевидно, що найбільш перспективним напрям
ком регістрації фізiологічних параметрів являється використання
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неінвазивних методів діагностики, серед яких широкого розвитку
набули оптичні методи реєстрації та перетворення біомедичної
інформації.
Сьогодні в медичну діагностику впроваджується все більша
кількість методів, основаних на застосуванні оптоелектронних
приладів. До них відноситься і фотоплетизмографічний метод
(ФПМ), що дозволяє вимірювати кровонаповнення та кровострум
як в потужних венах і артеріях, так і в периферійних судинах і капі
лярах.
ФПМ у порівнянні з іншими засобами діагностики біологічного
об’єкту (БО) за оптичними показниками, наприклад з фотоаку
стичним методом, відрізняє простота приладів для його реалізації,
а також те, що введенням в фотоплетизмографічні прилади елемен
тів світловолоконної техніки і джерел з різноманітними довжинами
хвиль зондуючого випромінювання можна достатньо просто вирі
шувати задачі фотодинамічних досліджень, дистанційних вимірів
тих або інших параметрів БО, що вивчаються і т.д.
ФПМ дозволяє реєструвати величину зміни кровонаповнення
тканин БО за пульсацією найближчої до ФВП поверхні БО, тобто
величину зміни відбитого від тканини БО, що досліджується, світ
лового потоку в залежності від амплітуди пульсації тканини.
Використання оптичних технологій дозволяє дослiджувати
мiкроциркуляцiю бульбарної кон’юнктиви, що дає можливість оцi
нювати бiомедичнi показники стану судинної системи в цiлому
і трофiчнi можливостi, зокрема, iнформативнiстю нiж при вивчен
нi окремих органiв та тканин людини.
В сучасних волоконнооптичних лініях зв’язку інформація
записується за допомогою галійарсенідового лазера. Взагалі про
пускна здатність подібних ліній зв’язку вражаюча. Якщо стандарт
ний кабель товщиною 19 міліметрів здатний передавати одночасно
по сорока телеканалам, то одна скляна жила може забезпечити 167
таких каналів.
По скляним провідникам можна передавати сотні тисяч телеві
зійних програм або забезпечити одночасні телефонні переговори
населенню всієї планети.
Майбутнє ще більш заманливе. В Фізичному інституті Академії
Наук створені напівпровідникові мікролазери (декілька мільйонів
таких лазерів складають пластинку розмірами в копієчну монету!).
Аналогічно таким лазерам надтонкими можуть бути і світловоди.
Методами сучасної інтегральної оптики на підложці в декілька ква
– 206 –

здоров’я людини

Секція Х

дратних сантиметрів вдається розмістити тисячі і тисячі світлово
дів, лазерів, світлодіодів та інших елементів.
Що це дає? Можливість «вигнання» з електроніки... електронів!
Їх заміняють фотони світла. Новий напрямок науки, який отримав
назву інтегральної оптоелектроніки, відкрив перспективи створен
ня таких пристроїв, про які ще недавно вчені і мріяти не сміли.
Нещодавно в лабораторіях країни і за кордоном з’явилися при
строї, які можна назвати оптоелектронними обчислювальними
машинами — ООМ. Відмінність цих машин від звичайних елек
тронних (ЕОМ) в тому, що операції в них пов’язані вже не з числа
ми, а з накопиченням досвіду рішень у вигляді асоціативних зобра
жень. Тобто, говорячи іншими словами, ООМ отримують задатки
такого ж самого асоціативного мислення, якими в повній мірі
володіємо ми з вами.

«ТАЙBБО» ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
У. О. Усенко,
II курс, група ФР 21–07, соціальногуманітарний факультет,
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Фізична реабілітація та здоров’я людини»;
Т. Д. Тарасенко,
к. м. н., доцент, наук. керівник

Проблема оздоровлення і зміцнення здоров’я людини була зав
жди однією з головних проблем людства. Не дивлячись на те, що
ми живемо в XXI столітті — ері науковотехнічного прогресу це
питання не втрачає свого значення і на теперішній час. А тому
зараз актуальним є створення нових, сучасних технологій зміц
нення здоров’я людини, які б широко використовувалися і прино
сили позитивний результат в реабілітації хворих в поліклінічному
періоді. Тому для реалізації поставленої мети впроваджуються нові
лікувальнооздоровчі системи по типу східних оздоровчих систем
гімнастики таких, як Тайцзицюань, Ушу, Доін, Цигун, Кунь
Нейя.
Тайцзицюань — китайська лікувальна гімнастика.
Ушу — древня біоенергетична гімнастика, похідна від Тай цзи
цюань, з використанням м’яча та інших спортивних знарядь. До ін
система тібетських монастирів, вправи для самолікування і накопи
чення енергії «ци».
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Цигун — древня китайська система, що бере за основу своєї
роботи біоенергетичне дихання для накопичення енергії «ци»
і лікування захворювань.
Кунь — Нейя — древня система буддистських монахів, яка заснова
на на вправах і системах релаксації, що продовжують життя людини.
На основі всіх цих оздоровчих систем було створено сучасну
програму зміцнення здоров’я «Тайбо», яка запрограмована для
використання не лише, як система вправ для аеробіки, а й як окре
мий метод фізичної, психічної реабілітації при різних соматичних
захворюваннях. Зараз ця система з кожним роком все більше і біль
ше набуває популярності. В чому секрет? Якщо розібратися більш
детально і конкретно то, вправи «Тай — бо» поєднують у собі тех
ніку фітнес — тренувань, що зібрала в одне ціле елементи деяких
східних оздоровчих систем, елементи танцювальної аеробіки та
деяких бойових мистецтв.
«Тайбо» — певного роду бойове мистецтво з східною етикою,
філософією і стратегією воїна. Тому, якщо бути більш точним, «Тай
— бо» являється боєвою аеробікою. Окрім фізичного навантажен
ня, також має значення психологічний настрій. Він досягається за
допомогою дихальних вправ, що беруть початок з У — шу і Тай
дзицюань. Кожнодневне відпрацювання бойових прийомів слу
жить добрим емоційним загартовуванням для організму. Людина
вдосконалюється, поступово збільшуючи навантаження, відбу
вається викид адреналіну у кров. Всі рухи направлені на гнучкість
та еластичність тіла. Не думайте, що «Тай — бо» підходить лише
фізично здоровим людям, існують спеціально відпрацьовані мето
дики з різним кількісним складом вправ, їх комбінацією та фізич
ним навантаженням. Тому для людей з різними захворюваннями
серцевосудинної, дихальної, опорнорухової та інших життєво
важливих систем з легкістю можна підібрати певну методику реа
білітаційної системи. «Тай — бо» — розвиває силу і виносливість,
тренерує дихальну систему, розвиває гнучкість в суглобах, просто
рову координацію, а також допомагає зкинути зайву вагу.
Тренування приділяють велике значення вдосконаленню не
тільки сили, але й духу. На них можна отримувати значний емоцій
ний заряд, і вони забезпечують зняття стресу. «Тайбо» служить
для зняття стресу, підняття тонусу і настрою, регулює роботу серця,
поліпшує загальне самопочуття, тому що кожне заняття:
— робить тіло людини міцним і гарним (в роботу включаються
і активно відпрацьовуються відразу декілька м’язових груп на які
направлена сила, що корегує їх розвиток);
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— тренерує серцевосудинну систему, дихальну та ін.;
— знижує рівень жирового прошарку в тканинах (мало того, що
на тренуванні людина втрачає калорії, але й ефективно буде зжига
тися жир, тому що тренування проводиться в аеробному режимі);
— розвиває гнучкість, силу, добру реакцію і баланс;
— допомагає засвоїти елементи самозахисту і впоратися зі стре
сом (є змога відпрацювати удари руками і ногами, навчитися від
вертатися від ударів, забути про поганий настрій і самопочуття.
Клінічне спостереження з вимірювання АТ, динамометрія у 15
чоловік, у віці 18–25 років, які займалися «Тайбо» на протязі
2 місяців показали позитивну динаміку: зменшення больового
синдрому, збільшення сили м’язів, врівноваження АТ (артеріально
го тиску), що дозволяє зробити висновок про ефективність «Тай
бо», як універсальної методики , що містить у собі не лише ком
поненти для оздоровлення і зміцнення здоров’я людини, а й тех
нологію самозахисту.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ І ТРАВМАХ
НАДП’ЯТКОВОBГОМІЛКОВОГО СУГЛОБУ
М. В. Чобанян,
аспірантка Іго курсу, факультет, НТУУ «КПІ»,
міжуніверситетський медикоінженерний,
спеціальність «Фізична реабілітація»;
Ю. П. Горго,
д. б. н., проф., наук. керівник

Пошкодження області надп’ятковогомілкового суглобу займа
ють одне з перших місць серед травм опорнорухового апарату. За
даними різних авторів, на їхню частку приходиться від 12 до 20%.
Незалежно від ступеня складності, ці ушкодження вимагають точ
ної анатомічної репозиції і забезпечення ранньої функції з метою
відновлення повної опороздібності кінцівки. У процесі фізичної
реабілітації застосовується велика кількість сучасних ефективних
технологій, що дозволяють полегшити, прискорити і якісно покра
щити процес відновлення. Широкого застосування набули різно
манітні тренажери для пасивної розробки надп’ятковогомілкового
суглобу.
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ARTROMOT®3SP3 являє собою інноваційний апарат для роз
робки надп’ятковогомілкового суглобу. Він застосовується для
раннього і безболісного відновлення рухливості суглоба, а також
для запобігання ускладнень, зв’язаних із тривалою іммобілізацією
(нерухомістю). Висота і положення підставки обираються в залеж
ності від того, лежить пацієнт або сидить. Апарат налаштовується
так, щоб вісь обертання двигуна ідеально збігалася з віссю обертан
ня суглоба пацієнта. Реабілітація за допомогою апаратів
ARTROMOT®SP3 сприяє скороченню часу непрацездатності
пацієнта.
ARTROMOT3SP2 2M — электромеханотерапевтичний апарат
з ручним програмним пультом для безперервної, пасивної розроб
ки щиколотки і надп’ятковогомілкового суглоба.
Тренажер Kinetec Breva дозволяє анатомічно корегувати рух
щиколотки і задньої частини стопи. Його можна використовувати,
лежачи в ліжку або сидячи на стільці. У цьому тренажері передбаче
ні два режими роботи: підошовне згинання/тильне згинання і евер
сія/інверсія.
Застосовується також величезний арсенал ортопедичних пристос
увань як у процесі реабілітації, так і для профілактики ушкоджень.
Надп’ятково3гомілковий бандаж «Malleo Sensa» із трикотажної
полотнини плоского в’язання з внутрішніми силіконовими пелота
ми, що охоплюють щиколотки позаду cприяє розсмоктуванню наб
ряків, гематом, внутрішньосуглобних випотів за рахунок дозованої
компресії, полегшує болючий синдром.
Надп’ятково3гомілковий ортез «Receptor Stable» — ортез із зігрі
вальним ефектом. Застосовується при нестабільності зв’язкового
апарату, розтягненнях зв’язок. Забезпечує профілактику травм
суглоба при заняттях спортом, стабілізує надп’ятковогомілковий
суглоб, полегшує болючий синдром. Змінюваний ступінь фіксації
дозволяє використовувати ортез на різних етапах реабілітації.
Динамічний надп’ятково3гомілковий ортез «Dyna Ankle» — легкий
багатофункціональний ортез, що застосовується при розривах зв’я
зок надп’ятковогомілкового суглоба, особливо, зв’язок латераль
ної щиколотки, а також при синдромі « стопи, що відвисає».
«Шведський ортез» фіксує надп’ятковогомілковий суглоб
і нижню третину гомілки у фронтальній площині і фіксує стопи
у функціонально вигідному положенні. Показаний при парезах
і паралічах нижніх кінцівок різного генезису, артрозах й артритах
надп’ятковогомілкового суглоба.
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Несвоєчасне і неадекватне лікування ушкоджень надп’ятково
гомілкового суглобу є причинами несприятливих кінцевих резуль
татів і в багатьох випадках закінчуються інвалідністю. Дуже важли
во повністю завершити програму фізичної реабілітації, так як це
значно зменшить шанс аналогічної травми у майбутньому. Звідси
зрозуміла актуальність даної проблеми, що залучала і зараз привер
тає увагу широкого кола дослідників і практичних лікарів.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
ДО РОКУ
Н. Чубко,
Житомирський економікогуманітарний інститут
ВНЗ «Університет «Україна»

Анотація. Встановлено ефективність плавання за методикою Фірсова.
Аннотация. Определена эффективность плавания за методикою
Фирсова.
Annotation. The study defines the efficiency of swimming by the methods
of Firsow.
В центрі ранньої медикосоціальної реабілітації дітей з обмеже
ними можливостями «Поклик», який функціонує на базі дитячої
поліклініки № 1 Корольовського району, організовано навчання
дітей плаванню за методикою Фірсова. Навчання плаванню почи
нається з 3 тижнів після народження. Після народження дитина
володіє деякими вродженими рефлексами, які сприяють ранньому
оволодінню навичками плавання, пірнання. «Дихальний рефлекс»
полягає в тому, що ще до народження дитина, може інстинктивно
затримувати дихання, як тільки відчує, що порожнина її рота та
носа занурена у воду. Пірнання полегшує і стимулює появу в дити
ни активних рухів руками та ногами [1, 2].
Ми поставили мету: дослідити фізичний розвиток дітей, які
займаються плаванням за методикою Фірсова.
Нами було обстежено 20 дітей у віці від моменту народження до
6 місяців. Вони були поділені на 2 групи: досліджувану й контроль
ну. В досліджуваній групі 10 дітей займалися плаванням за методи
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кою Фірсова з перших місяців життя. В контрольній групі ця мето
дика не застосовувалася.
Серед методів обстеження застосовували: антропометричні
виміри, індексну систему оцінки фізичного розвитку.
Проведена робота дозволяє стверджувати, що діти досліджуваної
групи мали кращі показники фізичного розвитку. Про це переконливо
свідчили наступні показники: вага, зріст, окружність грудної клітки,
обхватні розміри плеча, стегна, гомілки, індекси Ерісмана та Чулицької.
Збільшення окружності грудної клітки свідчило не тільки про
зміни в кістковом’язовому апараті цієї ділянки, а й були побічним
свідченням розвитку дихальної системи.
Під впливом дозованих фізичних навантажень зросла м’язова
маса окружності плеча в досліджуваній групі. В 6 місяців цей показ
ник становив 6,9 см, в контрольній групі цей вимір відповідав зна
ченню 6,2 см.
Окружність стегна в досліджуваній групі від моменту народження
до 6 місяців збільшувалась на 7,4 см, в контрольній групі на 7,6 см.
Обхват гомілки був також більшим у дітей досліджуваної групи.
В 6 місяців він становив 7,5 см, в контрольній групі цей показник
дорівнював 7,1 см.
Динаміка змін індексу Ерісмана була аналогічною до змін, які
фіксувалися при встановленні індексу Чулицької. Індекс Чулиць
кої збільшився в досліджуваній групі від моменту народження до
6 місяців на 3,7 см, в контрольній групі на 3,4 см.
Таким чином, плавання за методикою Фірсова — проста, висо
коефективна методика, яка дозволяє навчити плаванню дітей
з перших місяців життя. Плавання сприяє гармонійному фізично
му розвитку та зміцненню здоров’я дітей.
Література
1. Абальмасова Е. А, Лузина Е. В. Лечение врожденных и диспла
стических деформацый опорнодвигательного аппарата у детей
и подростков. — Ташкент: Медицина, 1998. — 262 с.
2. Врачебный контроль за состоянием здоровья детей раннего воз
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ФІТБОЛ — ГІМНАСТИКА В ЛІКУВАННІ
І РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА СКОЛІОЗ
НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ
Н. Чубко,
Житомирський економікогуманітарний інститут
ВНЗ Університет «Україна»

Анотація. Встановлена ефективність впливу фітбол&гімнастики
в лікуванні і реабілітації хворих на сколіоз.
Аннотация. Определена єффективность влияния фитбол&гимна&
стики в лечении и реабилитации больных на сколиоз.
Annotation. The stude defines the influence feetbal of gymnastics in tre&
atment and rehabilitation of pations with scoliosys.
Фітбол («fit» — оздоровлення, «ball» — м’яч) — великий м’яч діа
метром 50–75 см — прекрасна альтернатива класичному тренажеру.
Фітбол — гімнастика це єдиний вид аеробіки, де у виконання
фізичних вправ включаються руховий, вестибулярний, зоровий
і тактильний аналізатори, що в геометричній прогресії підсилює
позитивний ефект від занять [1, 2].
Ми поставили мету: встановити клінічну ефективність фітбол
гімнастики в лікуванні хворих на сколіоз І ступення.
Робота проводилася в центрі ранньої медикосоціальної реабілі
тації дітей з обмеженими можливостями «Поклик», який функціо
нує на базі дитячої поліклініки №1 Корольовського району. Нами
було обстежено та проліковано 20 хворих у віці 7 років з діагнозом
правобічний сколіоз І ступеню. Хворі були поділені на 2 групи: дос
ліджувану й контрольну по 10 чоловік відповідно в кожній.
При обстеженні хворих застосовували cуб’єктивні й об’єктивні
методи дослідження постави. Суб’єктивні методи включали: сома
тоскопію, пальпаторний, метод функціональних проб. Об’єктивні:
визначення висоти антропометричних точок (плечових і гребневих)
над опорною поверхнею, ромба Мошкова. Досліджували функціо
нальний стан м’язової, серцевосудинної та дихальної систем.
Вже перші результати засвідчили, що під впливом проведеного
лікування покращувались показники, які характеризують поставу,
силу та витривалість м’язів тулуба.
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Слід зауважити, що початковий нечіткий позитивний результат
було помічено після першого курсу лікування. Через 6 місяців
після повторного лікування позитивна динаміка була більш вира
женою. У 70% було відмічено покращення в перебігу сколіозу,
в контрольній групі цей показник відповідав 60 %.
Сколіоз — хронічне захворювання й чекати миттєвих результа
тів, мабуть, не слід. Тільки наполегливе систематичне виконання
вправ ЛФК в поєднані з масажем, фізіотерапією приносить бажа
ний позитивний результат.
Таким чином, реабілітаційна програма для хворих на сколіоз
І ступеню обов’язково має включати застосування фітболгімна
стики в поєднанні з масажем і фізіотерапією.
Заняття фітболгімнастикою сприяють запобіганню подальшого
прогресування сколіотичної хвороби; розтягуванню скорочених м’язів
і зв’язок на ввігнутій стороні хребта та зміцненню їх на опуклій сторо
ні дуги; зміцненню м’язів спини і грудної клітки, створенню м’язового
корсета; покращенню діяльності дихальної і серцевосудинної систем.
Фітболгімнастика, масаж, фізіотерапія є природними метода
ми лікування, їх необхідно застосовувати на всіх етапах реабілітації
хворих на сколіоз.
Література
1. Абальмасова Е. А., Ходжав Р. Р. Сколиоз: этиология, патоге
нез, прогнозирование и лечение. — Ташкент, 1999. — 576 с.
2. Богатырев О. В. / Консервативное лечение сколиоза у детей //
Вестник травматологии и ортопеди имені Н. Н. Пирогова. — 2006. —
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ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ РУХОВОЇ
АКТИВНОСТІ У ЛЮДЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Н. А. Шалімова,
V курс, кафедра фізичної реабілітації,
Полтавський інститут економіки і права;
Л. Б. Волошко,
к. пед. н., доцент, наук. керівник

У даний час особливої актуальності набуває завдання збережен
ня і відновлення рухової активності хронічно хворих людей. Відно
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влення здоров’я, функціонального стану та працездатності, пору
шеного хворобами, травмами або фізичними, хімічними та
соціальними чинниками — являється метою реабілітації: ефектив
не і раннє повернення хворих та інвалідів до побутових і трудових
процесів, в суспільство; відновлення особових властивостей люди
ни. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) дає визначення
реабілітації: «Реабілітація є сукупністю заходів, покликаних забез
печити особам з порушеннями функцій в результаті хвороб, травм
і природжених дефектів, пристосування до нових умов життя в сус
пільстві, в якому вони живуть».
На думку ВОЗ, реабілітація є процесом, направленим на всесто
ронню допомогу хворим і інвалідам для досягнення ними макси
мально можливої при даному захворюванні фізичної, психічної,
професійної, соціальної і економічної повноцінності.
Заходи по реабілітації рухової активності хронічно хворих людей
та інвалідів ґрунтуються на основі з’єднання глибоких знань
в області анатомії, фізіології і патології органів руху, спостережли
вості, інтуїції, винахідливості спеціалістів з фізичної реабілітації та
методистів, а також колективного досвіду, накопиченого спеціалі
зованими установами.
Для розвитку методики відновлення функцій руху важливо мати
можливість докладно ознайомитися з досвідом зарубіжних та віт
чизняних шкіл не по журнальним публікаціям, а по навчальним
посібникам, особливо призначеним для методистів, що безпосе
редньо здійснюють лікувальну та відновлювальну дію.
Своєрідність досвіду повинно виявлятися в організації системи
реабілітації на загальнодержавному, регіональному, лікарняному та
амбулаторному рівні, в широкому застосуванні засобів і методів
спортивного тренування, у використанні різноманітної, простої,
і у той же час, ефективної апаратури, сміливому експериментуван
ні, продуманій системі поетапної об’єктивної реєстрації результатів
і багато в чому іншому.
У великому арсеналі засобів фізичної реабілітації для хронічно
хворих та інвалідів, власне фізіотерапевтичні процедури займають
відносно скромне місце, а на перший план висуваються різнома
нітні активні і пасивні рухові вправи. Система таких вправ — інди
відуальних і групових, вільних і з апаратами, пристосуваннями,
снарядами, виконуваних на лікарняному ліжку, в палаті, спеціаль
но обладнаному залі, басейні і на відкритому повітрі — ось головні
засоби відновлення працездатності хворих та повернення їх до
активного життя.
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Відновлення рухової здатності у хворих та інвалідів вимагає, як
правило, не тільки тривалої та копіткої роботи медичного персона
лу, спеціалістів з фізичної реабілітації, методистів, але і активної,
свідомої участі осіб, що опікають хворого (батьків, членів сім’ї),
а також самих хворих.
В цілому можна виразити впевненість, що запропоновані праці
молодих спеціалістів з фізичної реабілітації будуть зустрінуті з ціка
вістю особами, які по професійним обов’язкам або через життєву
необхідність займаються серйозною і благородною справою, —
сприяють відновленню здоров’я і працездатності хворих з хроніч
ними захворюваннями.
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ
ГРЯЗЕЛІКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
Т. Є. Яворська,
Житомирський економікогуманітарний інститут
ВНЗ «Університет «Україна»

Анотація. У статті розкрито історичний аспект розвитку грязе&
лікування згідно з парадигмою науки та практики; проаналізовано
стан проблеми пелоїдотерапії в Україні та за кордоном.
Аннотация. В статье раскрыт исторический аспект развития
грязелечения согласно с парадигмой науки и практики; проанализиро&
вано состояние проблемы пелоидотерапии в Украине и за рубежом.
Annotation. The historical aspect of development of mud care pursuant to
the paradigm of science and practice is exposed in the article; consisting of
problem of peloidoterapii is analysed of Ukraine and abroad.
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На сучасному етапі люди всього світу стали усе більше уваги
приділяти лікарським засобам природного походження, тому що
вплив на наш організм природнього субстрату, у вигляді лікуваль
них грязей, коректує параметри життєво важливих процесів у бік
їхньої нормалізації.
Слід відзначити, що лікарська діяльність видатних вчених мала
серйозне значення для розвитку грязелікування на науковій основі
в історичному аспекті. З глибини століть і до сьогодні проблема
пелоїдотерапії набула своєрідного змісту.
Наукові вивчення грязелікування та спостереження за хворими
проводилися протягом багатьох років такими відомими діячами як
доктор К. Г. Ланге, А. А. Вериго, М. С. Воронцов, П. І. Сумароков,
М. А. Оже, М. І. Пирогов, М. Н. Шевандин, У. Е. Предтеченський,
М. М. Дітеріхс, П. А. Герцен, Г. А. Рейнберг, С. Р. Татевосов та інші [1].
Метою нашої статті є розкрити історичний аспект розвитку гря
зелікування згідно з парадигмою науки та практики.
Пелоїдотерапія або грязелікування (від грецьких слів реlоs —
мул, глина і thеrаріа — лікування) — метод теплового лікування,
при якому використовують грязі різних типів, лікувальна дія яких
вивчається з давніх часів [2].
Історія лікування грязями нараховує тисячоріччя. Перші згадки
про грязелікування зустрічаються в папірусах Давнього Єгипту.
Грецька медицина приділяла велику увагу використанню нату
ральних сил природи для зміцнення здоров’я [1, c. 11–12].
Кримське грязелікування було відоме ще в V столітті до н. е.,
у часи Геродота. З XVI століття грязелікування стало застосовувати
ся в Італії, потім у Франції і дещо пізніше — у Німеччині та в Росії.
У 30х роках XIX століття відкрилися перші грязьові курорти.
На початку ХIХ століття грязелікування стало провідною баль
неотерапевтичною процедурою, яка проводилася за призначенням
та під наглядом лікарського персоналу.
Місто Саки стало одним із центрів, де формувалися засади
радянської пелоїдотерапії — науки про грязетерапію.
На початку XX століття академіки С. Налдбанов та Н. Бурденко
науково обґрунтували методику грязелікування та розробили
основні положення застосування пелоїдотерапії при лікуванні різ
них хвороб [1, c. 10].
Популярність сакських грязей росте з кожним роком. Більше
50 здравниць України, Росії й Білорусії використовують сакські
грязі в санаторнокурортній і лікувальній практиці, а з 1995 року
сакські пелоїди стали доступні й жителям НьюЙорка.
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Отже, аналізуючи рівень зацікавленості теоретиків минулого
проблемою розвитку грязелікування, слід відзначити загалом недо
статній інтерес до неї, який зумовив нецілісність і строкатість її
дослідження, та підкреслити, що, взагалі, використання грязеліку
вання стає можливим тільки у ХІХ столітті.
Таким чином, загальнотеоретичне та оздоровче використання
грязелікування у наукових доробках видатних вчених стало науко
вим підґрунтям для застосування грязевих аплікацій на санаторно
курортному етапі відновного лікування.
Література
1. Бурлаков В. В., Бабина И. В., Бибичева В. В., Шайковский А. А.
Саки. Курорт, дарующий надежду. — Севастополь: Библекс,
2007. — 176 с.
2. Улащик В. С.,Туковец А. Г. // Вопр. курортологии, физиотера
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ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ
ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ У КОМПЛЕКСНІЙ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМ
РУХЛИВОСТІ ВНАСЛІДОК ІНСУЛЬТУ
Я. М. Яценко
V курс, група Фр41, факультет соціальних технологій,
спеціалність «Фізична реабілітація»;
Ж. Ф. Станішевська,
К. м. н., доцент кафедри реабілітації, наук. керівник

У клінічній картині хворих з порушеннями мозкового кровообі
гу найчастіше переважають порушення функції руху. Досвід і спо
стереження показують, що відносне або повне відновлення рухової
функції в найкращому ступені досягається лише при здійсненні
вправ нервовом’язовим апаратом.
Актуальність теми. З огляду на теоретичну й практичну значи
мість питань комплексної реабілітації хворих, що перенесли
інсульт, представляється доцільним поглиблене вивчання застос
ування технічних пристроїв та тренажерів у поєднанні з іншими
класичними методами.
Метою роботи є дослідження ефективності застосування методів
безперервного пасивного та активного відновлення рухливості
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в суглобах за допомогою спеціальних технічних пристроїв і трена
жерів, а також: аналіз впливу на стан пацієнтів використання
подібної практики в реабілітаційному лікуванні та, з огляду на дані
світової статистики, доведення перспективності використання
даної апаратури та пристроїв у реабілітаційних центрах України.
Ця робота має також і практичне значення, так як несе в собі
досить повну та новітню (розроблена апаратура 20052008 році)
інформацію.
Основним методом реабілітації постінсультних хворих з пору
шеннями рухів (парези, порушення статики й координації) є ліку
вальна фізкультура (кінезотерапія), у завдання якої входить повне
або часткове відновлення обсягу рухів, сили й спритності в паре
тичних кінцівках, функції рівноваги при атаксії та навичок самооб
слуговування.
Ефективність процесу реабілітації та соціальної адаптації
пацієнтів з обмеженням руху після інсультів в значній мірі залежить
від наявності різних технічних засобів, що здатні найбільш повно
компенсувати змінені функції організму. Останні розробки реабілі
таційних технологій дозволяють людям з порушеннями рухливості
не тільки максимально компенсувати виниклі проблеми, але й най
більш ефективно проводити реабілітаційні заходи. Пацієнтам нада
ється можливість не тільки самостійно працювати над покращен
ням свого стану, а, відповідно, самореабілітуватись на професійно
му рівні.
Результати при використанні пристроїв пасивного й безперер
вного відновлення рухливості:
1. Попередження формування внутрішньосуглобових адгезій
і тугорухливості в суглобах;
2. Швидке відновлення суглобів після їхньої пасивної розробки;
3. Пасивне й безперервне відновлення рухливості має значний
стимуляційний ефект для відновлення хряща та м’яких тканин
суглоба;
4. Сприяє регенерації хряща через неохондрогенезис;
5. Відновлює нервовий шлях та знімає спастичний стан;
6. Добре переноситься пацієнтами.
Всі тренажери та технічні пристрої для зручності розподіляють на
декілька груп по області впливу. У даному дослідженні розглядається
вплив основних груп тренувальних приладів, які застосовується, на
організм та реабілітаційний процес на роботі конкретних тренаже
рів, з метою визначення їхньої функціональної придатності для
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використання в комплексній реабілітаційній терапії пацієнтів
після інсульту.
Дана робота має важливе теоретичне та практичне значення для
процесу реабілітації людей з порушеннями рухливості після пере
несеного інсульту взаглі та, безпосередньо, на конкретних етапах
відновлення. У роботі провединий грунтовний аналіз патологічних
явищ, повязаних з розвитком інсульту та його наслідками, розгля
нуті методи реабілітації та реабілітаційні комплекси, а також, і це —
найголовніше, зроблена спроба систематизувата наявні тренажери
по методах їх використання, принципам роботи, етапам та області
застосування.
У роботі подані спеціально розроблені реабілітаційні програми,
які включають використання тренажерв і на основі цього доведено,
що саме технічні засоби є основними каталізаторами відновних
процесів, так як забезпечують тренувальний процес постійно,
навіть без участі реабілітолога, що дозволяє збільшувати не тільки
ефективність та швидкість процесу, а й підвищити кількість реабі
літуємих та ресоціалізованих пацієнтів, тобто — збльшити потік та
повернути до праці максимальне число реабілітантів.
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О. М. Тимошенко,
к. фіз. мат. н., доцент, наук. керівник

Свою роботу я присвятив дослідженню програми Synergy, суть
цієї програми полягає у з’єднанні існуючих пристроїв з подальшою
їхньою взаємодією. За потреби працювати з декількома комп’юте
рами одночасно, можна використовувати програму Synergy, щоб
уникнути постійного переміщення рук з однієї клавіатури/миші на
іншу. Програма об’єднує всі локально сполучені комп’ютери в один
віртуальний екран. В той час, як використовується курсор і клавіа
тура лише одного з комп’ютера, ви задіюєте монітори всіх комп’ю
терів. Програмі задається кількість моніторів ,яка є у вашому роз
порядженні і їхнє розташування відносно одне одного. Програма,
використовується з відкритими вихідними кодами за ліцензією
GPL, може з’єднати монітори декількох ПК в один великий вірту
альний екран. При цьому операційні системи на них можуть бути
різними. Підтримуються Windows, Mac OS X, Linux та інші ОС.
Принцип роботи дуже простий: варто вам перемістити курсор
маніпулятора до краю екрану одного ПК, як він з’являється на
краю монітору іншого. Ви можете влаштовувати екрани бікобік,
вище і нижче один одного, або в будьякій іншій комбінації. Ще
одна важлива функція Synergy — можливість злиття буфера обміну
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всіх комп’ютерів, що беруть участь, в один. Тепер можна зкопіюва
ти фрагмент тексту з одного комп’ютера і вставити його в інший,
наприклад, редактор тексту. Можна навіть обмінюватися різнома
нітною інформацією між комп’ютерами з різними операційними
системами. До того ж Synergy синхронізує екранні заставки, таким
чином, що вони всі з’являються і зникають разом, а якщо при
цьому включений доступ до паролю, то для розблокування всіх
комп’ютерів потрібно ввести пароль лише на одному з них.
Synergy спрацьовує, коли курсор рухається до краю монітора
і переміщається миттєво до сусіднього монітора. При цьому клавіа
тура працює нормально з кожним монітором. В результаті проведе
ного дослідження мною було виявлено деякі недоліки програми.
У такого логічного рішення, на жаль, є і негативні сторони. При
проведенні тестуванні програми в якості сервера виступав «Макін
тош», а клієнт був запущений в Ubuntu Linux (зрозуміло, могла
б використовуватися і Windows). З абсолютно незрозумілих причин
при роботі на клієнтському комп’ютері в російській розкладці опи
нилося неможливо ввести кому і крапку, та і відповідність клавіш,
що керують, вийшла украй неоднозначною. На цьому перелік про
блем і обмежень зовсім не закінчується. Якщо клієнтський комп’ю
тер раптом виявляється занадто завантажений (а Synergy працює із
звичайним пріоритетом), то зв’язок з сервером може несподівано
уриватися, і доведеться усліпу повертати курсор назад на серверний
екран. Сам перехід, до речі, теж не дуже плавний — помітно, що
реакція курсору злегка «гальмує» перед стрибком на інший екран.
Але всі ці проблеми — дрібниці в порівнянні дратуючою різницею
між операційними системами або хоч би між налаштуванням яскра
вості, контрастності і кольорової палітри двох екранів. Щоб постій
но працювати із Synergy, доведеться принаймні підібрати схожі
налаштування моніторів і виставити клієнтським програмам біль
ший пріоритет . Якщо використовуються різні операційні системи
(а саме в цьому випадку програма Synergy корисніша за все), то по
трібно до всього іншого вирішити проблему мовних розкладок
і, бажано, налаштувати схожі поєднання клавіш для основних дій.
Вимоги до системи (систем):
— X Windows 11 revision 4 або вище;
— XTEST extension (використовуйте «xdpyinfo | grep XTEST» для
перевірки XTEST).
Всі системи повинні використовувати протокол TCP/IP.
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Тема є досить актуальна, тому що через розвиток малого і се
реднього бізнесу з’явилася необхідність у створені локальних мереж,
які б забезпечували б можливість обмінюватися даними між праців
никами, використовувати спільні ресурси і пристрої, що дає можли
вість підвищити швидкість виконання поставленого завдання.
У роботі були розглянуті головні принципи побудови локальної
мережі, їх типи і протоколи які в них використовуються.
На базі економічної та високопродуктивної електронної техніки
визначилась нова тенденція розвитку інформаційнообчислюваль
ної техніки — створення локальних мереж LAN (Local Area
Network) різноманітного призначення. Локальна мережа — це
комунікаційна мережа, яка забезпечує в межах деякої обмеженої
території взаємозв’язок для широкого кола програмних продуктів.
Вона підтримує зв’язок між ЕОМ, терміналами, обладнанням,
забезпечує сумісне використання ресурсів.
Наявність в офісі, конторі, установі (підприємстві, цеху) локальної
мережі створює для користувачів принципово нові можливості завдяки
об’єднанню прикладних систем персональних комп’ютерів та іншого
обладнання мережі. Впровадження локальної мережі дозволяє персо
нально використовувати обчислювальні ресурси всієї мережі, а не тільки
окремого комп’ютера, створювати різноманітні масиви управлінської,
комерційної та іншої інформації загального призначення, автоматизува
ти документообіг в цілому. З’являються можливості колективного вико
ристання різних спеціалізованих засобів та інструментів для вирішення
певного кола професійних задач (наприклад, засобів машинної графіки,
підготовки звітів, відомостей, доповідей, публікацій та інших докумен
тів). Крім організації внутрішніх служб, локальна мережа дозволяє роз
горнути зовнішні по відношенню до організації такі служби, як телекс
ний (телетайпний) зв’язок, поштова кореспонденція, електроні дошки
оголошень, електронні газети, тощо, а також підтримує вихід в глобаль
ні (регіональні) мережі та користування їх послугами.
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З розширенням бізнесу виростають витрати на офісні примі
щення. При виконанні більшого обсягу робіт організації вимушені
розширювати штати, що в свою чергу приводить до необхідності
розширення площ. Це примусило деякі організації за кордоном
розпочати експерименти з виконанням певних робіт вдома (напри
клад, ввід даних чи бухгалтерський облік). Завдяки під’єднанню
домашнього персонального комп’ютера спеціаліста до комп’ютер
ної мережі компанії через регіональну мережу для цього працівни
ка зникає необхідність кожного дня відвідувати організацію.
Повністю увібрала в себе особливості сучасної інформатики тех
ніка телеконференцій. Учасники телеконференцій можуть користу
ватися необхідними базами даних, а у випадку необхідності здійсню
вати автоматизоване опрацювання інформації. Поряд з цим мережі
надають можливість проводити відеоконференції, які дозволяють
влаштовувати сумісні зустрічі партнерів з різних кінців світу. Форму
вання технологій відеоконференцій неможливе без широкосмугових
ліній зв’язку, телебачення, комп’ютерних інформаційних мереж.
Зображення і звук від відеокамер і мікрофонів, під’єднаних до
комп’ютера, передаються кожному учаснику наради і виводяться на
монітори і динаміки їх комп’ютерів. Такі конференції дозволяють
зекономити значні кошти і час, що витрачаються на дорогу.
Локальні комп’ютерні мережі — це системи розподіленої оброб
ки даних і, на відміну від глобальних та регіональних комп’ютерних
мереж, охоплюють невеликі території (діаметром 5–10 км) всереди
ні окремих контор, банків, бірж, вузів, установ, науководослідних
організацій і т.д. При допомозі загального каналу зв’язку локальна
мережа може об’єднувати від десятків до сотень абонентських вуз
лів, що включають персональні комп’ютери, зовнішні запам’ято
вуючі пристрої, дисплеї, друкуючі і копіюючи пристрої, касові
і банківські апарати, інтерфейсі схеми та інші.
Локальні мережі можуть від’єднуватися до інших локальних
і великих (регіональних або глобальних) мереж ЕОМ за допомогою
спеціальних шлюзів, мостів і маршрутизаторів, які реалізуються на
спеціалізованих пристроях або на персональних комп’ютерах з від
повідним програмним забезпеченням.
Відносно невелика складність і вартість локальних мереж, основу
яких складають персональні комп’ютери, забезпечують широке викори
стання їх в сферах автоматизації комерційної, банківської та інших видів
діяльності, діловодства, технологічних і виробничих процесів, для ство
рення розподілених управлінських, інформаційнодовідкових, конт
рольновимірювальних систем, систем промислових роботів і гнучких
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промислових виробництв. В більшості випадків успіх використання
локальних мереж обумовлений їх доступністю масовому користувачу, з
одного боку, і тими соціальноекономічними наслідками, які вони вно
сять в різноманітні види людської діяльності з іншого. Якщо на початку
своєї діяльності локальні мережі здійснювали обмін міжмашинною і
міжпроцесорною інформацією, то на наступних стадіях свого розвитку
вони дозволяють передавати, в доповненні до цього, текстову, цифрову,
графічну і мовну інформацію. Завдяки цьому почали з’являтися центри
машинної обробки ділової (документальної) інформації — наказів, зві
тів, відомостей, калькуляцій, рахунків, листів і т. д. Такі центри об’єдна
ли певну кількість автоматизованих робочих місць і стали новим етапом
на шляху створення в майбутньому безпаперових технологій для застос
ування в керівних, фінансових, облікових та інших підрозділах.

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ETHERNET
ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ
Д. С. Буряковський,
VІ курс, група КС32М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
А. Г. Тимошенко,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Побудова домашньої мережі поділяється на три основні пункти:
«Остання миля» — це ділянка мережі між провайдером Інтернет
і будинком користувача. На цьому відрізку необхідні високошвид
кісні технології «крапка — крапка», за допомогою яких передається
весь потік інформації, що генерується і поглинається всіма кори
стувачами, що живуть в цьому будинку. Для останньої милі звичайно
застосовують виділені лінії, xDSLтехнології, кабельні модеми,
радіоEthernet, звичайний Ethernet і різні оптоволоконні технології
передачі даних. Для розширення прямого каналу можна також
використовувати одно направлений супутниковий доступ.
«Останній ярд» — це розводка сигналу усередині будинку. Існує
думка, що розводки по будинку можна не робити, а підключати до
Інтернет потрібно кожного користувача окремо, тобто для кожного
тягнути або шукати окремий кабель до провайдера. Таке підключення
називається прямим. Очевидно, що пряме підключення економічно
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невигідно. При колективному підключенні удома потрібна техноло
гія розподілу ресурсу по всіх учасниках проекту. Для цього можна
використовувати Ethernet, HomePNA, xDSL і радіоEthernet.
«Останній фут» — це розводка сигналу по квартирі. Звичайно, якщо
в квартирі прокладена СКС, то проблем з підключенням комп’ютера
не буде, але в будьякому іншому випадку прокладка кабелю по квар
тирі пов’язана з певними проблемами. Втім, навіть без підключення до
Інтернет іноді виникає необхідність зібрати в єдину мережу декілька
комп’ютерів. Для цього можна використовувати або радіотехнології —
Bluetooth або Home FR, або HomePNA по телефонній мережі.
Для підключення вдома до Інтернету і створення каналів зв’язку
між будинками як основна використовується xDSLтехнологія. Як
правило, це симетричні потоки E1 (2 Мбіт/с) або несиметричне
ADSLпідключення. Є ще дві прийнятні технології: кабельні моде
ми і радіоEthernet. Їх схожість в тому, що теоретично вони не вима
гають прокладки додаткових кабелів. Проте кабельних мереж, на які
розраховані кабельні модеми, в Україні практично немає, а радио
Ethenet погано працює у великих містах. Крім того, легальне вико
ристання радіоEthernet зв’язано з певними труднощами. Проекти,
де передбачена прокладка додаткових кабелів (коаксіального — для
кабельних модемів або оптоволоконного — для Ethernet), як прави
ло, достатньо дорогі і носять одиничний характер. Тому наймасові
шою для підключення домашніх мереж є технологія ADSL.
Проте і з ADSL не все так просто. Проблема в тому, що провайде
ри Інтернет не завжди можуть отримати доступ до вже прокладених
телефонних кабелів. Крім того, телефонні колодязі і розводку дротів
по будинку контролює телефонний оператор, який чинитиме опір
установці на цих ділянках додаткового устаткування. Провайдери Ін
тернет вимушені або йти на компроміс із телефонними операторами,
або будувати власні мережі. Якщо провайдер користується міською
телефонною мережею то в цьому випадку оптимальним рішенням
є технологія ADSL для надання послуг передачі даних із несиметрич
ними швидкостями, що характерні для житлового сектора. Інша
неприємність при роботі з DSLтехнологією — погана якість теле
фонних мідних кабелів і розводки в кроспанелях. Коли провайдери
самі будують мережі для підведення сигналу до будинку, то окрім опи
саних вище DSLтехнологій і кабельних модемів використовується
ще устаткування Ethernet, оскільки в цьому випадку воно буде достат
ньо дешевим. Але при застосуванні Ethernet на «останній милі» дово
диться прокладати оптичні кабелі, що збільшує вартість проекту.
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Технологія Fast Ethernet є еволюційним розвитком класичної
технології Ethernet. Для технології Fast Ethernet розроблені різні
варіанти фізичного рівня, відмінні не тільки типом кабелю і елек
тричними параметрами імпульсів, як це зроблено в технології
10 Мб/с Ethernet, але і способом кодування сигналів, і кількістю що
використовуються в кабелі провідників. Тому фізичний рівень Fast
Ethernet має складнішу структуру, ніж класичний Ethernet.
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БІЗНЕС ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНТЕРНЕТ
Є. В. Вершинін,
VІ курс, група КС32М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
В. М. Бондаренко,
д. т. н., наук. керівник

Правильне, зважене й обґрунтоване застосування Інтернету
в бізнесі може принести позитивний ефект для більшості сучасних
компаній, що роблять найрізноманітніші види товарів і послуг, що
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спеціалізуються в найрізноманітніших сферах. У цей час чітко про
глядаються наступні можливості й переваги, що з’являються в ком
панії, які правильно застосовують Інтернет у своєму бізнесі:
1) Розширення ділових контактів (збільшення кількості партне
рів), збільшення гнучкості й динаміки в пошуку нових партнерів,
можливість більш ефективно (оперативно) вибирати (шукати)
оптимальних партнерів щодо кожного товару (виду послуг); 2) Роз
ширення аудиторії споживачів продуктів/послуг компанії —
можливість повідомляти (рекламувати) свої продукти й послуги для
потенційних споживачів, до яких іншими засобами, ніж через
Інтернет, занадто не прибутково (не рентабельно); 3) «Крок на
зустріч» — розміщення компанією інформації в Інтернеті спеціаль
ним чином, так, щоб партнери/споживачі самі знайшли компанію,
користуючись спеціалізованими засобами й прийомами (техноло
гіями) пошуку інформації в Інтернеті; 4) Оптимізація інформацій
ного обміну з партнерами, підвищення оперативної взаємодії
в процесі співробітництва; 5) Оптимізація інформаційного обміну
всередині компанії, підвищення оперативності взаємодії співробіт
ників; 6) Зниження накладних розходів на відділи, що здійснюють
контакти із клієнтами й партнерами; 7) Зниження затрат на утри
мання служби технічної підтримки(для тих компаній, діяльність
якої технічна підтримка споживачів продуктів/послуг займає
важливе місце місце); 8) Можливість ефективного пошуку нових
партнерів (як правило, постачальників) із застосуванням спеціалі
зованих засобів і прийомів пошуку інформації в Інтернеті;
9) Можливість реалізації бізнессхем, які без застосування Інтерне
ту взагалі виявляються нерентабельними, а з його застосуванням —
відкривають для компанії нову сферу діяльності, не вимагаючи при
цьому більших капітальних вкладень.
Хочу звернути увагу, що наведені в списку можливості не є взаємо
виключними, але й не повинні бути реалізовані «поголовно». Для кож
ної компанії з її особливостями бізнесу найдеться й така підмножина
методів, що підвищить ефективність, й інша підмножина — яка «з’їсть
ресурси» і викличе розчарування. Загалом, наведений список не дуже
повний і не дуже точний. Зокрема, у ньому не вистачає такої винятко
вої можливості Інтернету як електронні платежі. Розвиток цього меха
нізму, в Україні, набирає з кожним днем ще більшого оберту.
Якщо подивитися навколо, то можна побачити, що навколо
нас лише реклама. Рекламують все і як це тобі заманеться. Але
питання завжди стає тяжким, коли дізнаєшся ціни у рекламодавця.
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Інтернет, знову наголошую на тому, якщо правильно використову
вати, може бути гарним інструментом щоб товар побачили поста
чальники. Хоча в Інтернеті достатньо «сміття», яке заважає роботі,
при правильному підході і грамотному будуванні структури сайту,
можна запобігти швидкому переходу користувача із сайта на сайт
і певно він зверне свою увагу на ваш товар.
Література
1. Клонингер К. «Свежие стили Webдизайна. Как сделать из
вашего сайта «конфетку»
2. А.И. Калиновский «Юзабилити. Как сделать сайт удобным».
3. Петров К. Н. «Как создать бизнесплан»
4. Якоб Нільсен «Вебдизайн»
5. «Тюнінг вебсервера» И.Каскакова.
6. С. Н. Коржинській «Настільна книга вебмастера»

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ
НА ОСНОВІ ТРИВИМІРНОГО СКАНУВАННЯ НОГИ
Т. М. Гаврилов,
аспірант, кафедра комп’ютерної інженерії, Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна»;
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
А. Г. Тимошенко,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Розвиток сучасного виробництва визначає потребу в нових про
мислових виробах, що призводить до виконання проектних робіт
великого обсягу. Вимоги до якості виробів та терміну їхньої розроб
ки стають все більш жорсткими по мірі збільшення складності
виробів. Задовольнити ці вимоги простим збільшенням чисельно
сті персоналу неможливо. Тому рішення можливе лише на основі
автоматизації проектних робіт і застосуванні засобів обчислюваної
техніки в керуванні виробництвом. Розвиток обчислюваної техніки
і засобів графічного зображення відкриває широкі можливості роз
робки різних задач підготовки, проектування і керування виробни
чими процесами. І головними інструментами автоматизованого
проектування на виробництві стають системи тривимірного, або
просторового сканування — 3D&Сканери.
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Для початку необхідно дослідити ринок сучасних систем триви&
мірного сканування об’єктів. На сьогодні ринок 3D&сканерів розділе
ний на два сегмента: системи з контактним скануванням об’єктів та
системи з безконтактним скануванням. Також ведуться розробки
в напрямку пошуків скануючих систем на базі альтернативних еле
ментів. Наприклад, останнім часом почали з’являтися системи
3D&Сканування на базі ультразвукових установок, магнітного поля,
цифрових фотосенсорів.
В основу роботи систем з контактним 3Dскануванням покладе
но принцип роботи механічних датчиків. Більшість контактних
систем, таких як, Immersion™ MicroScribe&3D лінійки G2, система
PICZA™ PIX&30 з фірменим пакетом сканування Dr. PICZA 2, приз&
начені в основному для виробництва гральних маніпуляторів і ска
нування порівняно нескладних геометричних об’єктів. І, хоча вони
і мають ряд переваг (висока точність, велика швидкість скануван
ня), але і вони не позбавлені недоліків. Це і висока вартість, і обме
жені розміри сканованих об’єктів, і низька продуктивність.
Безконтактні системи працюють на базі складніших лазерних
датчиків, і, як наслідок, мають значно ширше коло застосувань.
Наприклад, системи Rhinoceros™ 3D та 3D ScanWare15™ використо
вуються для розв’язання різноманітних інженерних та дизайнерсь
ких задач, а системи TopoSys FALCON III та Trimble GX мають майже
необмежені можливості в скануванні місцевості. Та найбільшу
популярність ці системи отримали в медицині. Це і система
МАКДЕЛ&000009 в офтальмології, і система РІКТА&04422РД в кос
метології, і система MEDULA&3 в хірургії і багато інших. Безкон
тактні 3D&cканери мають суттєві переваги порівняно з контактни
ми. Вони і більш мобільні, тобто сканують об’єкти з відстаней,
і маневреніші і мають ширший спектр застосувань, точніші, швид
ші, сканують майже необмежену в розмірах область тощо. Єдиний
недолік — дуже висока ціна.
Перевагою ультразвукових і магнітних сканерів перед іншими
системами є режим сканування тіл із внутрішньою структурою або
тіл, що перебувають в однорідному середовищі. Слід сказати, що ці
системи вкрай чутливі до різного роду шумів. Так, перші можуть
реагувати на погодні явища, звукові хвилі, створювані іншим устат
куванням, кондиціонерами або навіть флуоресцентними лампами,
а джерелом перешкод для других можуть бути металеві об’єкти
в приміщенні, не кажучи вже про електропроводку.
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Єдиним типом альтернативних тривимірних скануючих систем,
здатним в найближчий час потіснити контактні і безконтактні ска
нери на ринку, є системи на основі фотосенсорів.
Тому, вважаю фотосенсорні сканери — цифровою перспективою
ХХІ століття.

ТЕХНОЛОГІЯ WIMAX
І. М. Гнатенко,
V курс, група КС41С, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
А. Г. Донець,
к. фіз.мат. н., доцент, наук. керівник

WІMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — це
комерційна назва міжнародного стандарту бездротової широкопо
лосної передачі даних 802.16, розробленого Інститутом інженерів
в області електроніки й електротехніки (IEEE).
У чому різниця між WiFi і WІMAX?
Між WiFi і WiMAX є 4 істотні відмінності:
Радіус покриття базової станції WІMAX в 300 разів більше, ніж
WiFi.
WІMAX працює в умовах непрямої видимості (NLOS).
У рамках WІMAX можливе забезпечення політики QoS (якість
сервісу).
Діапазон частот WІMAX є ліцензованим, що забезпечує захист
переданої інформації й неможливість злому.
Він був прийнятий у січні 2003 р. співтовариством WІMAX
Forum, некомерційною організацією, членами якої є біля двохсот
передових телекомунікаційних компаній світу. Ціль роботи WІMAX
Forum — сприяти розробці бездротового устаткування для доступу
до широкополосних мереж, швидкий розвиток мереж в усьому світі
й сертифікація устаткування стандарту 802.16.
Мережі WІMAX засновані на тих же принципах, що й мережі для
стільникових телефонів. Але, на відміну від них, базові станції
WiMAX забезпечують широкополосний зв’язок на площі радіусом
більше ніж 30 км із пропускною здатністю, яку можна порівняти
з кабельним з’єднанням — до 75 Мбит/с.
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Від інших радіотехнологій WІMAX відрізняється тим, що ста
більно працює навіть при відсутності прямої видимості базової
станції, використовуючи відбитий сигнал. Ця унікальна власти
вість дає можливість підтримувати стабільний високошвидкісний
канал в умовах щільної міської забудови.
Немаловажна й економічність у споживанні частотного ресурсу:
по цьому показнику WІMAX випереджає конкурентів в 1,5 рази, що
гарантує можливість одночасної роботи великої кількості користу
вачів, що не заважають один одному.
Стандарт WІMAX має підтримку шифрування по алгоритмах
Triple DES (довжина ключа 128 біт) або RSA (довжина ключа 1024
біт), забезпечуючи відмінне протистояння спробам злому, а також
автоматичне керування потужністю випромінювання.
WІMAX базується на алгоритмі планування, що полягає в тому,
що клієнт, що звертається до базової станції, один раз одержує
власний тимчасовий слот, що залишається за ним, навіть якщо
обмін даними не відбувається. Це забезпечує можливість гаранту
вати пропускну здатність каналу шляхом автоматичного керування
параметром QoS (Quality of Service).
WІMAX — не просто технологія високошвидкісного доступу
в Інтернет. Вона дозволяє здійснювати передачу різних даних,
у тому числі голосу, відео та ін., тим самим забезпечуючи можли
вість швидко організувати корпоративні мережі, якісні відеотран
сляції й IPтелефонію.
Технологія WІMAX дає можливість вирішити, мабуть, одну із
самих серйозних проблем доступу до Інтернету — проблему «остан
ньої милі». На сьогоднішній день Україна має у своєму розпоряд
женні зовнішні канали зв’язку з достатньою пропускною здатні
стю, практично в кожному населеному пункті є провайдери послуг
доступу в Інтернет, однак з’єднання між ними й кінцевим спожива
чем дотепер здійснюється в основному або по комутованим, або по
виділених лініях. Як результат — низька швидкість обміну інфор
мацією, ненадійність з’єднання, обмежені можливості підключен
ня. Фіксований і мобільний варіант WІMAX
Набір переваг властивий всьому сімейству WІMAX, однак його
версії істотно відрізняються одна від одної. Розробники стандарту
шукали оптимальні рішення як для фіксованого, так і для мобіль
ного застосування, але сполучити всі вимоги в рамках одного стан
дарту не вдалося. Хоча ряд базових вимог збігається, націленість
технологій на різні ринкові ніші призвела до створення двох окре
мих версій стандарту (вірніше, їх можна вважати двома різними
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стандартами). Кожна зі специфікацій WІMAX визначає свої робочі
діапазони частот, ширину смуги пропускання, потужність випромі
нювання, методи передачі й доступу, способи кодування й модуля
ції сигналу, принципи повторного використання радіочастот та
інші показники. А тому WІMAXСистеми, створені на версіях стан
дарту IEEE 802.16 e і d, практично несумісні.
З винаходом мобільного WІMAX все більший акцент робиться
на розробці мобільних пристроїв. У тому числі спеціальних слуха
вок (схожі на звичайний мобільний смартфон), і комп’ютерної
периферії (USB радіо модулів і PC card).
Література
1. В. М. Вишневский, А. И. Ляхов, С. Л. Портной Широкополос
ные беспроводные сети передачи информации, Москва: Техносфера,
2005. — 592 с.
2. Шахнович И. современные технологии беспроводной связи
Москва 2004
3. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы,
технологии, протоколы: СПб.: Питер, 2006. — 958 с: ил.
4. http://www.alternet.ua
5. http://www.motorola.com
6. http://www.alvarion.ru/

ПОБУДОВА КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ІНСТИТУТУ
ЕКОГІГІЄНИ І ТОКСИКОЛОГІЇ
В. Д. Голохов,
V курс, група КС42М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
О.М. Тимошенко,
к. фіз.мат. н., доцент, наук. керівник

У роботі розглядається побудова локальної обчислювальної
мережі (ЛОМ) Інституту екогігієни і токсикології (ЕКОГІНТОКС)
з використанням операційної системи Windows 2003 Server.
Провівши дослідження засобів моделювання і їхньої доступності
на сьогоднішній день, був зроблений висновок про те, що єдиним
засобом моделювання, яке можна знайти й використовувати під
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час створення ЛОМ в ЕКОГІНТОКСі, є пакет NetCracker 4.0 Pro
fessional, через велику вартість інших продуктів.
NetCracker — інструмент моделювання, що представляє модель
мережі в динамічному й візуальному режимі. База даних з тисячами
пристроїв мережі, break/restore функції, автоматичної перевірки
з’єднання й графічний інтерфейс дозволяє проектувати й планува
ти мережі досить легко — без довгого навчання.
На прикладі моделі показані переваги використання логічної
структуризації мережі в порівнянні з мережею, що представляє
собою один загальний широкомовний домен.

Рис. — Мережа з використанням комутатора і хаба

Топологічно мережа являє собою «зірку», із центром — комута
тором у серверній кімнаті. Як комутатор використовується хаб
PS2208BCompex PS2208B 8Port 10/100Mbps, що підтримує подвій
ну швидкість обміну: 10 і 100 Мбіт у секунду. Мережа складається
з 9 робочих станцій і одного сервера. Сервер включає поштовий
сервер та файловий сервер. Загальне завантаження домену — 2,7%.
При побудові мережі ми використовували: комутатор Ethernet
Switch 470, сервер HP ProLiant DL380 G4 rack, джерело безперебій
ного живлення UPS ARPA POWER SYSTEM, хаб PS2208BCompex
PS2208B 8Port 10/100Mbps — практичний і надійний пристрій, що
дозволяє організувати до 7мі точок підключення комп’ютерів
в структурних підрозділах Інституту. При цьому один порт викори
стовується для підключення вхідного кабелю. Вісім 10/100 Мбит/з
портів з інтерфейсами TX/RX.
Також використовувався кабель UTP категорії 6e, гофрована
труба для монтажу кабельних ліній, що забезпечує більший захист
від електромагнітних перешкод, телекомунікаційна шафа Hyperli
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ne, призначена для серверного, мережного, комунікаційного,
активного й пасивного волокнянооптичного й іншого устаткуван
ня в стандарті 19».
Комп’ютерна мережа створювалась з метою підвищення ефек
тивності організації наукового процесу й адміністративноупра
влінської діяльності. Зараз вона поєднує всі структурні підрозділи
Інституту: директорат, відділ кадрів, плановофінансовий відділ,
наукові лабораторії і т.д. Із впровадженням в ЕКОГІНТОКСі дано
го проекту й підключенням до глобальної мережі Internet співробіт
ники Інституту отримали практично необмежені інформаційні
можливості, оперативне одержання новин із всіх галузей медичної
науки, сучасних наукових розробок тощо. Реалізація запропонова
ного проекту дозволила скоротити паперовий документообіг усере
дині наукового заставі, підвищила продуктивність праці, скоротила
година на обробку інформації. Як наслідок, утворились додаткові
тимчасові ресурси для розробки й реалізації нових наукових проек
тів. Таким чином, вирішилась проблема окупності та рентабельно
сті впровадження корпоративної мережі.
На сьогоднішній день розробка та впровадження локальних
інформаційних систем є одним із важливіших і найцікавіших зав
дань у галузі інформаційних технологій. З’являється потреба
у використанні новітніх технологій передачі інформації.

ЯК КОМП’ЮТЕР ДОПОМАГАЄ
У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В. Гончаренко, В. Богдан,
ІІІкурс, група КС61;
Т. О. Колодіна,
ст. викладач

В доповіді я розкрив тему «допомоги комп’ютера у вивченні
англійської мови». Іноземною, а в нашому випадку англійською
мовою користуються більшість країн світу, розмовляти англійсь
кою мовою в наш час дуже престижно.
Комп’ютер нам допомагає у вивченні англійської мови, а зокре
ма в наш час більшість людей використовують Інтернет для вивчен
ня англійської мови. В Інтернеті можна знайти багато корисної
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інформації для вивчення англійської мови. В цьому допомагають
онлайн перекладачі.
Практика проведення комп’ютерних уроків при вивченні
англійської мови показує, що при цьому підвищується інтерес до
навчальних занять і стимулює у дітей активне мислення. Аналіз
досвіду використання комп’ютерної техніки на заняттях демон
струє, що такі заняття підвищують творчий зміст уроку і призводять
до зростання високих результатів щодо індивідуальної та диферен
ційованої форм навчання. Підвищується якість відповіді студента
та інтерес до предмета у процесі навчання навичкам грамотного
письма.
Онлайн перекладачі допомагають людям перекласти їхній текст
з англійської на інші мови, и навпаки перекласти з інших мов на
англійську мову. Також можна дізнатись велику кількість слів яких
людина не знала до певного часу, до користування онлайнперекла
дачем.
Текстові комп’ютерні редактори допомагають теж у вивченні
англійської мови. З їхньою допомогою можна відредагувати текст,
а також можливо перевіряти текст на наявність помилок. Зараз
є велика кількість комп’ютерних редакторів, які можуть допомага
ти у написанні текстів на англійській мові.
Інтернет допомагає людям у вивченні англійської мови, вив
ченні не знайомих слів, а також люди можуть читати різні статті на
англійській мові і для цього їм не потрібно шукати в словниках ті
чи інші слова, їм потрібний лише Інтернет для того щоб можна
було знайти їм невідоме слово. Комп’ютер і Інтернет допомагає
спілкуватися людям зі своїми друзями які знаходяться за кордоном
вони таким чином теж можуть відкрити для себе велику кількість
інформації для своїх цілей. Але не завжди можна знайти в Інтерне
ті чи на сайті інформацію, а якщо і знайдена інформація то в ній
може бути велика кількість граматичних і орфографічних поми
лок, але це не є проблемою для використання Інтернету і його
пошукових здібностей.
З допомогою комп’ютера люди, студенти можуть знайти підруч
ник, словник, а також багато різної і корисної інформації для себе.
В наш час близько 6070 відсотків людей користуються комп’ю
тером у своїх цілях.
Після появлення комп’ютера працювати над різними проблема
ми столо набагато простіше.
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ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
РОЗПОДІЛЕНОЇ МЕРЕЖІ ТОРГІВЕЛЬНИХ ТОЧОК
Ф. О. Дебкалюк,
V курс, група КС41С, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
О. М. Романкевич,
д. т. н., наук. керівник

В моїй роботі розглянуто питання побудови інформаційної
системи для розподіленої мережі торгівельних точок. Проект
передбачає розробку програмного комплексу який дає змогу полег
шення роботи торгівельних організацій: економії ресурсів і часу
працівників, зниження часу обслуговування, автоматизації форму
вання документів, виключення помилок на всіх етапах обслугову
вання. З точки зору ринкової економіки ця тема є досить актуаль
ною, бо дає змогу знизити комерційні витрати і, навіть, збільшити
об’єми реалізації. На сьогоднішній день інформаційні технології
посідають одне з головних місць в різноманітних сферах народного
господарства. Використання інформаційних систем стало пошире
ним явищем, яке не оминуло і сферу торгівлі. Раніше покупець
укладав угоду безпосередньо з постачальником товару за допомо
гою телефону та факсу, але з приходом ери інформаційних техноло
гій торгівельні організації бажають працювати в інформаційній
системі або, навіть, мати власну, яка б забезпечувала весь спектр
взаємодії постачальника та покупця: пошук товару, перегляд його
характеристик, комунікація між постачальником і покупцем, авто
матичне оформлення необхідних документів. Саме такі задачі було
поставлено в рамках цієї статті.
Для будьякого магазина основним завданням є продаж товарів
через залучення клієнтів і стимулювання їх до здійснення покупки.
Система замовлень же призначена забезпечити зручність, простоту
співпраці між бізнеспартнерами, заощадити їх час і сили. У органі
заціях, де для обслуговування 20–40 організаційклієнтів виділяєть
ся один менеджер, це особливо актуально, оскільки з використан
ням системи замовлень трудові ресурси витрачаються приблизно
в 2 рази економніше. Ведення бази даних клієнтів організації
постачальника значно спрощується. Рахунки готуються автоматич
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но, враховуючи податки, знижки для конкретного клієнта. Введення
накопичувальних знижок не вимагає додаткових витрат часу. Знач
ну користь можуть отримати і постачальники, адже в них є можли
вість відстежувати запаси своїх товарів і своєчасно поповнювати їх.
Також зменшується кількість помилок в процесі оформлення замо
влення та рахунку, тому що використовується заздалегідь вірно вве
дена інформація як про клієнтів, так і про постачальників. Значно
знижується час обслуговування клієнтів, бо замість стандартного
телефону та факсу використовується інтернет або локальна мережа,
а для адміністрування системи on&line замовлень достатньо dial&up
з’єднання.
Серед основних задач даної інформаційної системи є: розробка
технології інформаційного обслуговування, введення і зберігання
даних, їх обробка, пошук інформації про товари, а також форму
вання документів.
Електронна система замовлень призначена для здійснення регу
лярних закупівель, як правило, що не вимагають додаткових кон
тактів. Лише при необхідності корекції цін або отримання інших
спеціальних умов покупцеві доведеться подзвонити або зв’язатися
по електронній пошті з менеджером постачальника.
Щоб отримати доступ до електронної системи замовлень не
треба проходити процедуру реєстрації. Всі дані про покупця вже
будуть знаходитись в базі даних системи замовлень за попередньою
домовленістю обох сторін.
Система надає можливість ознайомитися з поточним станом
складу і цінами згідно рівню цінової авторизації покупця, здійсни
ти замовлення і контролювати, на якому етапі знаходиться його
виконання.
Мною було спроектовано та розроблено інформаційну систему
для розподіленої мережі торгівельних точок. Програмна основа
розроблена в середовищі програмування Delphi 7. Реалізовано всі
поставлені перед розробником задачі.
Даний програмний продукт являє собою інформаційну систему,
яка забезпечує весь спектр взаємодії постачальника та покупця:
пошук товару, перегляд його характеристик, комунікація між
постачальником і покупцем, автоматичне оформлення необхідних
документів.
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РОЗУМНИЙ БУДИНОК — БУДИНОК
РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
К. В. Жабко,
VІ курс, група КС32М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
О.М. Ходзинський,
к. фіз. мат. н., доцент, наук. керівник

Якщо подивитися на досвід Європи й загальносвітовий досвід
у питанні життєдіяльності інвалідів, то бачимо, що в нашій країні
людям з обмеженнями зовсім не приділяють увагу.
Необхідно в загальнонаціональному масштабі створити середо
вище з рівними можливостями. Це пандуси, підйомники, відсут
ність порогів, усілякі системи міток, пристосування для роботи
з комп’ютером. Здавалося б, що це так просто, але нічого не ро
биться. Це питання вимагає державної уваги, досліджень, інвести
цій, інфраструктури, активізації бізнесу й стандартизації.
Розумний будинок дійсно може багато допомогти в даному
питанні. Коли людині розповідаєш про переваги розумного будин
ку, часто почуєш: «я самостійно можу встати й виключити світло,
закрити ролети, підійти до дверей». Але ж є люди, які цього не
можуть, у яких не вистачає сил закрити вікно, штори або елемен
тарно вмикати світло.
Людям з різними травмами або захворюваннями, будь те м’язова
дистрофія, хвороба Шарко, ДЦП або ушкодження спинного/го
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ловного мозку, доводиться щодня зіштовхуватися з багатьма побу
товими проблемами. І одна із цих проблем — необхідність управля
ти електричними приладами й різним домашнім устаткуванням.
Якщо людині потрібна допомога для включення аудио/відеоа
паратури, якщо вона не може самостійно підняти трубку телефону,
відкрити/закрити двері або штори й зробити багато інших справ в
будинку, починаючи з кухні й закінчуючи спальнею, то йому допо
може комплекс систем «розумного будинку».
Незалежно від виду захворювання або травми, власник цієї лег
кої у використанні й налаштуванні системи, може отримати кон
троль над всіма пристроями у своєму будинку або квартирі. Упра
вляти комплексом можна за допомогою сенсорного екрана, голо
сових команд, пульта дистанційного керування, мобільного теле
фону або рухами частин тіла. Існує можливість підібрати оптималь
ний варіант керування для кожного індивідуального випадку.
Тільки не слід розглядати цю систему просто як спосіб забезпе
чення повсякденного комфорту. У таких обставинах, як терміновий
виклик по телефону лікаря, медсестри або доглядальниці мова
може без перебільшення йти про життя й смерть. Ті, хто погано
переносять спеку, наприклад люди з ушкодженням спинного
мозку, зможуть оцінити опцію включити/виключити кондиціонер,
або збільшити/зменшити його потужність. Можливість управляти
нахилом ліжка з електроприводом допоможе хворим зберегти цілі
сність шкіри й уникнути пролежнів. Система також є ідеальною
знахідкою для тих, хто забезпечує догляд за важкохворими або
людьми похилого віку; вона елементарно заощаджує час і сили
доглядальниці, тому що більшу частину побутових операцій люди з
обмеженими можливостями можуть виконувати самостійно.
Одну з переваг варто виділити окремо — пропонуючи людям зі
спеціальними потребами можливість керування своїм «домашнім
світом», система дарує їм незалежність і, як наслідок, позитивно
впливає на їхню самооцінку й відношення до життя.
Література
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ INTERNETBСАЙТ
КІНОІНДУСТРІЇ
О. С. Кікоть,
V курс, група КС42М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
О. М. Тимошенко,
к. фіз. мат. н., доцент, наук. керівник

Всесвітня комп’ютерна мережа Internet, мережа мереж об’єднує
за допомогою міжмережевих інтерфейсів (шлюзів) багато мереж,
що підтримують протокол TCP/IP. Деякі мережі, що входять до
складу Internet, самі по собі великі, інші, такі, як NSFNET, мають
свої мережі. В даний час мережа Internet об’єднує більше мільйона
комп’ютерів багатьох країн світу в Америці, Європі, Азії і доступна
декільком десяткам мільйонів користувачів. Всі мережі Internet
використовують протокол TCP/IP, для віддаленого доступу біль
шість підтримує протоколи TELENET, для передачі файлів — FTP,
для електронної пошти — SMTP.
Мене вражають не масштаби Мережі, а можливість за лічені
хвилини зв’язатися з Австралією або Японією. Абсолютно зрозумі
ло, що повсюдне створення комп’ютерних мереж повинно призве
сти до того, що більшість комп’ютерів будуть підключені до гло
бальної Мережі, а складності, пов’язані з протоколами, трафіком та
обміном даними зведуться до мінімуму. Іншими словами, те, що
використання глобальної Мережі не буде справою обраних, відпо
відним чином підготовлених програмістів та електронників, а стане
доступним звичайним користувачам, зайнятим рішенням своїх
повсякденних завдань.
Існує кілька стандартів для організації зв’язку між клієнтом
(комп’ютером, що приймає інформацію) і сервером (комп’ютером,
який є середовищем інформації). Середовище World Wide Web
заснована на протоколі передачі гіпертексту HTTP (HyperText Tran
sfer Protocol), але дозволяє використовувати протокол передачі
файлів FTP (File Transfer Protocol), електронну пошту (Email) та
інші засоби.
Створення Webсайту сьогодні вже не розкіш, а необхідний
інструмент для ефективної реклами і просування навчального
закладу, своєї компанії, продукції, товару. Для людей,що прагнули
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знань, Internetсайти стали додатковим джерелом інформації прак
тично у всіх сферах людської діяльності.
Для оцінки можливостей глобальної комп’ютерної мережі Inter
net мною був розроблений інформаційний Internetсайт кіноінду
стрії під назвою «Мандрівка в світ кіно» (www.bestmirkino.narod.ru).
В процесі виконання роботи мною були вивчені матеріали,
пов’язані з розробкою Webсайтів з використанням універсальних
мов HTML, JavaScript і CSS, а також дані по організації глобальної
мережі Internet. Ця теоретична база послужила фундаментом для
розробки інформаційного Internetсайту кіноіндустрії, який
в даний час функціонує і є актуальним серед користувачів мережі
Internet з різних країн.
Надати користувачеві мережі Internet найбільш цікаву, не розмі
щену на інших Webсайтах, енциклопедичну інформацію про історію
розвитку кінематографа, про світові кінопремії та їх лауреатів, а також
поступове розширення кола користувачів Internetсайту за допомо
гою надання в подальшому інформації про кіно не тільки російсь
кою, але й українською та англійською мовами — все це і є основни
ми завданнями при розробці даного інформаційного Internetсайту.
Специфікою Webсайту «Подорож у світ кіно» є спрямованість
всієї його інформації на кращих з кращих представників кіноми
стецтва.
Даний сайт був розроблений на мові гіпертекстової розмітки
HTML і на скріптовій мові JavaScript (меню сайту і функція пошу
ку), який частіше за все і використовується при створенні сценарі
їв поведінки браузера, що вбудовуються в Webсторінки. Зовнішній
вигляд Webсторінок сайту був описаний за допомогою CSS
(каскадні таблиці стилів).
Що ж являють собою HTML, JavaScript і CSS?
HyperText Markup Language (мова гіпертекстової розмітки або
HTML) давно перестав бути просто мовою програмування. Понят
тя HTML включає в себе різні способи оформлення гіпертекстових
документів, дизайн, гіпертекстові редактори, браузери та багато
чого іншого. Людина, вивчивши цю мову, знаходить можливість
робити складні речі простими способами і, головне, швидко, що
в комп’ютерному світі значить не так вже й мало.
JavaScript — скріптова мова, що найчастіше використовується
при створенні сценаріїв поведінки браузера, що вбудовуються
в Webсторінки.
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JavaScript володіє рядом властивостей об’єктноорієнтованої
(ОО) мови, але завдяки прототіпірованію підтримка об’єктів в нім
відрізняється від традиційних мов ОО. Крім того, JavaScript має ряд
властивостей, властивих функціональним мовам, — функції як
об’єкти першого рівня, об’єкти як списки, каррінг (currying), ано
німні функції, замикання (closures) — що додає мові додаткову
гнучкість.
CSS використовується творцями Webсторінок для завдання
кольорів, шрифтів, розташування і інших аспектів представлення
документа. Основною метою розробки CSS було розділення вмісту
(написаного на HTML або іншій мові розмітки) і представлення
документа (написаного на CSS). Це розділення може збільшити
доступність документа, надати велику гнучкість і можливість упра
вління його виставою, а також зменшити складність і повторюва
ність в структурному вмісті. Крім того, CSS дозволяє представляти
один і той же документ в різних стилях або методах виводу, таких як
екранна вистава, друк, читання голосом (спеціальним голосовим
браузером або програмою читання з екрану), або при виводі при
строями, що використовують Шрифт Брайля.
Мови HTML, JavaScript і CSS виявилися досить універсальними
для реалізації ідеї створення інформаційного Internetсайту «Подо
рож у світ кіно», а сам Webсайт став яскравим практичним прикла
дом цього і результатом проведеної роботи розробника.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
М. В. Коптєв,
V курс, група КС42М, факультет комп’ютерних технологій,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
В. М. Солопко, наук. керівник

Поняття «інформаційне забезпечення» (ІЗ) виникло у зв’язку
з розвитком автоматизованих систем управління (АСУ). Це дина
мічна система одержання, оцінки, зберігання та переробки даних,
створена з метою вироблення управлінських рішень. ІЗ можна
розглядати і як процес забезпечення інформацією, і як сукупність
форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо
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обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використо
вується в інформаційній системі (ІС) у процесі її функціонування.
Збирання даних здійснюється на місцях виникнення інформа
ції. Від якості цієї операції залежить повнота, достовірність та опе
ративна цінність зібраного матеріалу. Надходження інформації до
місць оброблення виконується за допомогою спеціальних засобів
передавання (приймання) даних — модемів, факсів, телефонів.
Дані для аналізу формуються в різноманітних підрозділах під
приємства. Тому, щоб організувати інформаційну взаємодію різно
манітних ІС між собою, а також з різними групами користувачів,
необхідно розв’язати проблему їх інформаційної сумісності.
Створюючи ІЗ, дотримуються таких принципів: цілісність, віро
гідність, контроль, захист від несанкціонованого доступу, єдність
і гнучкість, стандартизація та уніфікація, адаптивність, мінімізація
введення й виведення інформації (однократність уведення інфор
мації, уведеннявиведення тільки змін). Цілісність — це здатність
даних задовольняти принцип повного узгодження, точності,
доступності й достовірності відображення реального стану об’єкта.
Обсяг інформації регулюється співвідношенням «необхідного
і достатнього», а також вимогами повноти й достовірності даних.
Окремо визначаються вимоги стосовно своєчасного надання відо
мостей користувачеві.
Методичні та інструктивні матеріали ІС аналізу — це сукупність
державних стандартів, галузевих керівних методичних матеріалів
і розроблених проектних рішень щодо створення й супроводження ІЗ.
Системи класифікації і кодування — це перелік описів і систем
супроводження класифікаторів технікоекономічної інформації на
економічному об’єкті.
Ефективність ІС багато в чому залежить від організації її інфор
маційної бази (ІБ), яка поділяється на позамашинну і машинну.
Інформація в ній відображає стан конкретного об’єкта й зов
нішнього середовища і фіксується на носіях системи. Такі засоби
реєстрації даних забезпечують зв’язок між інформацією та люди
ною, інформацією та ЕОМ, людиною та ЕОМ. Для фіксування
інформації в комп’ютерних системах використовуються різнома
нітні види носіїв (магнітні диски, магнітні стрічки, накопичувачі на
гнучких магнітних дисках, компактдиски).
Позамашинна ІБ — це частина аналізу, яка складається із сукуп
ності повідомлень, сигналів і документів, виконаних у формі, яка
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сприймається людиною без застосування засобів обчислювальної
техніки.
Література
1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник /И. А. Белоб
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
О. В. Кучменко,
V курс, група КС42М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
Т. М. Вішталь,
наук. керівник

Проблема забезпечення захисту інформації є однієї з найважли
віших при побудові надійної інформаційної структури установи на
базі ЕОМ. Ця проблема охоплює як фізичний захист даних
і системних програм, так і захист від несанкціонованого доступу до
даних, переданим по лініях зв’язку й перебуває на накопичувачах,
що є результатом діяльності як сторонніх осіб, так і спеціальних
програмвірусів. Таким чином, у понятті захисту даних включають
ся питання збереження цілісності даних і управління доступу до
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даних. Щоб найбільше ефективно використати відпрацьовані на
практиці засобу захисту даних, їхнє включення необхідно передба
чати вже на ранніх стадіях проектування систем.
Одним з найбільш потужних засобів забезпечення конфіденцій
ності й контролю цілісності інформації є криптографія. У багатьох
відносинах вона займає центральне місце серед програмнотехніч
них регуляторів безпеки, будучи основою реалізації багатьох з них
і, у той же час, останнім захисним рубежем.
Криптографічні методи дозволяють надійно контролювати цілі
сність інформації. На відміну від традиційних методів контрольно
го підсумовування, здатних протистояти тільки випадковим
помилкам, криптографічна контрольна сума (імітовставка), обчи
слена із застосуванням секретного ключа, практично виключає всі
можливості непомітної зміни даних.
В моїй роботі ставилася мета провести системний аналіз роботи
криптографічних протоколів і створити математичні імовірнісні
моделі елементів криптографічних систем і самих протоколів
з метою формалізації оцінок стійкості криптопротоколів.
Розроблено пропозиції по формалізації завдання оцінки стійко
сті протоколів, заснованої на імовірнісних моделях, привів приклад
аналізу стійкості протоколу з нульовим розголошенням на основі
його імовірнісної моделі. Безпека криптографічної системи повин
на мати кількісну оцінку, яка зв’язує безпеку криптосистеми з виз
наченою задачею, що не вирішується. Стандартний спосіб доказу
високої стійкості системи передбачає вираження успіхів зловмис
ника при спробі злому криптографічної системи у вигляді величин,
які вимірюють, як часто і як швидко зловмиснику вдається виріши
ти одну із задач, що важко вирішуються.
На основі проведеного аналізу, на Delphi була створена програ
ма шифрування та дешифрування за методом Плейфера.
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СИНТЕЗАТОРИ МОВИ
М. А. Литвиненко,
V курс, група КС42М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
В. М. Бондаренко, д. т. н., наук. керівник

1. Історія синтезування мови
В кінці XVIII століття датський вчений Християн Кратцен
штейн, створив модель мовного тракту людини, здатну вимовляти
п’ять довгих голосних звуків (а, е, і, про, у).
З настанням XX століття почалася ера електричних машин, і
вчені дістали можливість використовувати генератори звукових
хвиль та на їх базі будувати алгоритмічні моделі.
У 1930х роках працівник Bell Labs Хомер Дадлі (Homer Dudley),
працюючи над проблемою пошуку шляхів для зниження пропу
скної спроможності необхідної в телефонії, щоб збільшити її здат
ність передачі, розробляє VOCODER
Перші системи синтезу мови, на базі обчислювальної техніки
стали з’являтися в кінці 1950х років, а перший синтезатор «текст
мова» був створений в 1968 році.
2. Способи синтезу мови
2.1. Параметричний синтез
Параметричний синтез мови є кінцевою операцією у вокодер
них системах, де мовний сигнал є набором невеликої кількості
параметрів, що безперервно змінюються.
2.2. Компіляційний синтез
Зводиться до складання повідомлення із заздалегідь записаного
словника початкових елементів синтезу.
2.3. Синтез за правилом
Повний синтез за правилом (або синтез по друкарському тексту)
забезпечує управління всіма параметрами мовного сигналу і, таким
чином, може генерувати мову по заздалегідь невідомому тексту.
3. Огляд комп’ютерних синтезаторів мови
ScanSoft Катерина, Speech Cube Elan v5.1, Сакрамент — Рассказ
чик, Сакрамент — Рассказчик, Сакрамент — Рассказчик 1, Иван —
Ivan, Magic Goody 2004, Оратор, Speaking Mouse, L&H 3000.
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4. Програми для роботи з синтезаторами мови
Говорилка
Краща безкоштовна програма, для читання текстів.
MP3book2005
Програма з великими можливостями. Програма має багато фор
матів для збереження звуку.
Max3Reader
Програма розроблена спеціально для користувачів з вадами зору.
5. Процес синтезу мови очами користувача
1. Перед початком синтезу програма, яка працює з синтезато
ром обробляє текст, тобто: замінює слова тексту на слова з наголо
сом.
2. Після перетворення початкового тексту, перетворений текст
потрапляє в програму — синтезатор.
3. Лише після обробки тексту, та придання йому емоційного
забарвлення текст синтезується в мову.
6. Користь від синтезування мови
— Перетворення тексту в звук для записів повідомлень на авто
відповідач
— Запис аудіо книг
— Дубляж фільму
— Допомога людям з вадами зору
Проблеми синтезатора української мови: Його не існує, але його
можна створити на базі синтезатора російської мови.
Література
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Форум користувачів звукових синтезаторів.
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=21985
Опис синтезаторів
http://jaws.tiflocomp.ru/synths/
Вільна енциклопедія — Синтез мови
http://ru.wikipedia.org/wiki/Синтез_речи
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ В INTERNET
ПО ICHУЮЧИХ МЕРЕЖАХ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Л. Ю. Михайлюченко,
V курс, група КС42М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
О. М. Тимошенко, к. фіз.мат. н., доцент, наук. керівник

Мережа Internet почала бурхливо розвиватися на початку 1990х
років.
Internet — це комп’ютерна мережа, що охоплює увесь світ і має
абонентів більш ніж у 150 країнах світу.
Ділові люди дуже швидко оцінили можливості нової інформацій
ної технології. Комп’ютерний ринок пережив наплив нового про
грамного та апаратного забезпечення, призначеного для Internet.
Можливості використання існуючих ліній зв’язку для передачі
цифрових сигналів обмежені, і це примушує провайдерів Internet
шукати нові шляхи до будинків своїх клієнтів. Якщо подивитися,
скільки кабелів підходить до кожної окремої квартири, то можна від
мітити, що їх зазвичай три: силовий (220 В), телефонний і телевізій
ний. Силову мережу використовувати важко. Можливості телефон
ної лінії поступово вичерпуються. Залишається телевізійний кабель.
Кабельне телебачення може бути хорошим середовищем для
передачі цифрової інформації. Ця ідея і лежить в основі технології
кабельних модемів.
Метою цієї роботи є дослідження технології доступу в Internet за
допомогою існуючих мереж кабельного телебачення, а так само плану3
вання мережі в окремо взятому мікрорайоні, на базі цієї технології.
Мета роботи припускає вирішення наступних завдань
— вивчення архітектури пристроїв, призначених для надання
подібного роду послуг, так званих, «Кабельних модемів»;
— вивчення стандартів цих пристроїв;
— аналіз характеристики модемів деяких виробників;
— аналіз компонентів, необхідних для створення мережі на базі
цієї технології;
— планування і настройка мережі в житловому мікрорайоні;
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— виділення переваг і недоліків цієї технології;
Використання програми для обліку графіка
Програма має наступні можливості:
— визначає — комп’ютер встановив зв’язок з інтернетом чи ні;
— розриває зв’язок з інтернетом;
— виводить інформацію про вхідний / витікаючий трафік, мере
жевий інтерфейс, швидкість порту, швидкість передачі даних;
— користувач має можливість вибирати і встановлювати вид
обмеження (за часом або по трафіку), а також об’єм обмеження
(кть вхідного трафіку або час проведення в інтернеті);
— програма зберігає у файл установки обмеження;
— користувач має можливість настроювати програму: виводити
повідомлення про закінчення ліміту або розривати зв’язок з інтер
нетом;
— зберігає у файл настройки програми;
— програма виводить в трей свій значок, при клацанні мишкою
по ньому вікно програми зникає, а при повторному клацанні по
ньому (значку в треї) — показує вікно програми;
— веде історію роботи програми: час запуску/завершення роботи
програми, час входу/виходу з інтернету, час проведений в інтернеті;
— зберігає історію роботи програми, а при повторному запуску
програми завантажує історію; — має розвинений інтерфейс;
— виводить деяку інформацію про користувача, програму;
— за бажанням користувача програма припиняє і відновлює роботу;
— програма працює в невидимому режимі для користувача.
У даній роботі вивчені основні проблеми забезпечення доступу
в мережу Інтернет за допомогою кабельних модемів. Кабельні модеми
розташовуються між кабельною мережею і комп’ютером, виконуючи
функції різних пристроїв: модему, шифратора — дешифратора інфор
мації, моста, маршрутизатора, мережевого адаптера, SNMPагента
і навіть концентратора Ethernet. У роботі вивчені наступні питання:
аналіз розробок, що існують на даний момент, в цій області; вивчення
архітектури пристроїв, призначених для надання подібного роду
послуг, так звані «Кабельні модеми»; вивчення стандартів цих пристро
їв; аналіз характеристики модемів; аналіз компонентів, необхідних для
створення мережі на базі цієї технології, а також методів просування
досліджуваної технології. В результаті була спроектована локальна
комп’ютерна мережа з доступом в Internet на основі існуючих мереж
кабельного телебачення і розроблена програма для обліку графіка.
Розглянута технологія несе в собі великі перспективи по розвитку
мережі Іnternet та інтеграції цієї мережі в домівках пересічних громадян.
– 250 –

і комп’ютерні технології

Секція ХI

ЛОКАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА
ПІДПРИЄМСТВА
Л. В. Османова,
V курс, група КС42М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
О.М. Тимошенко,
к. фіз.мат. н., доцент, наук. керівник

У роботі було розглянуто питання про організацію корпоратив
ної мережі. Ця тема має важливе значення для подальшого розвит
ку підприємства. На сьогоднішній день розробка й впровадження
локальних комп’ютерних систем — це одне з важливих і цікавих
питань. З’являється потреба в створенні нових технологій і переда
чі інформації. Все це полегшує роботу на підприємстві підвищує
продуктивність роботи дозволяє скоротити паперову документа
цію, укорочує час на обробку інформації.
Локальна комп’ютерна система на підприємстві повинна бути
спроектована так, щоб забезпечити ступінь захищеності даних, а це
означає, що потрібно розробити структурну схему системи підпри
ємства, вибрати апаратну й програмну конфігурацію сервера. Кож
ний комп’ютер, у системі повинен мати унікальне ім’я й ІPадресу.
Існують два основних підходи до забезпечення якості роботи
мережі. Перший, полягає в тому, що мережа гарантує користуваче
ві дотримання якості обслуговування. Деякі мережі (АТМ, frame)
можуть гарантувати рівень пропускної здатності.
Другий підхід — якісне обслуговування користувача, але при
цьому нічого не гарантує.
При побудові мереж ураховується надійність, безпека, тобто
здатність системи захистити дані система повинна працювати в
умовах відмови її елементів.
Провівши огляд існуючих класифікацій обчислювальних мереж
для даного підприємства обираємо комбіновану топологію зірка
шина.
Найпоширеніша топологія ЛВС — «Зірка». Перевага такої мере
жі в тім, що при ушкодженні кожного з кабелів мережа продовжує
функціонувати, хоча комп’ютер, підключений через ушкоджений
кабель, не має доступу до загальних ресурсів. Ще більш важливіша
перевага — можливість підвищення продуктивності мережі. За
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умови застосування якісного кабелю і його грамотної прокладки,
можна одержати більшу швидкість. Проаналізовано різні системи
побудови мереж, топології, маршрутизатори й протоколи.
В ході роботи була спроектована комп’ютерна мережа.
Виходячи із плану будинку, розташування приміщень і їхнього
призначення пропонується наступна логічна структура мережі. На
кожне робоче місце ставиться по комп’ютеру.
ПК співробітників будуть обладнані стандартною офісною конфі
гурацією. По одному web і файловому сервері необхідно встановити
у двох будинках підприємства, жорстко не прив’язаних до робочих
приміщень. Цим досягається розвантаження мережного трафіку в по
рівнянні з тим, якби в приміщенні був установлений єдиний сервер.
Реалізовано технологію Fast Ethernet 10/100 Base TX (якості
середовища передачі використовується неекранована кручена пара
категорії 5). Робочі станції у відділах підключаються до концентра
тора, що існує в цьому відділі. Організовані в такий спосіб сегмен
ти легше адмініструються, а ресурси, надавані мережею, можуть
бути оптимально настроєні на потреби співробітників відповідно
до їх профілю.
Особлива увага в локальній мережі займає Ethernet. Це ціле
сімейство технологій і у всех один метод — передачі даних. На
характеристики продуктивності мережі велике значення має заван
таженість. Важливим явищем у мережах Інтернет є те, що коли
2 станції одночасно намагаються передати кадр даних по загально
му середовищу. При побудові мереж застосовуються лінії зв’язку,
мідні коаксіальні кабелі, мідні, кручені пари....Коаксіальні кабелі
бувають «товсті» і «тонкі». Тонкі мають гірші якості, зате через свою
гнучкість зручний у монтажі.
Основним завданням протоколів канального рівня є доставка
кадру по призначенню по простої топології.
Від продуктивності мережних адаптерів залежить продуктивність
складної мережі, тому що дані проходять не тільки через комутатори
й маршрутизатори, але й через адаптери комп’ютерів. Розподілу
мережі на логічні сегменти підвищують продуктивність, надійність,
гнучкість побудови й керованість мережі. Логічні сегменти, побудо
вані на основі комутаторів, зустрічаються у великих мережах. Кому
татори — швидкодіючі сучасні комунікаційні пристрої.
У цілому, результатом даної роботи є:
— простота й легкість використання;
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— вартість технології;
— найбільш тверда політика стосовно безпеки;
— використаний більш широкий набір типів середовищ передач.

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ
А. В. Полив’яний,
VІ курс, група КС32М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
О.В. Лузан,
к. т. н., доцент, наук. керівник

За останні декілька років бездротові мережі набули широкого
поширення у всьому світі. І, якщо раніше мова йшла переважно
про використання бездротових мереж в офісах і хотспотах, то
тепер вони широко використовуються як в домашніх умовах, так
і для розгортання мобільних офісів (в умовах відряджень). Спе
ціально для домашніх користувачів і невеликих офісів продаються
точки бездротового доступу і бездротові маршрутизатори, а для
мобільних користувачів — кишенькові бездротові маршрутизатори.
Проте, ухвалюючи рішення про перехід до бездротової мережі, не
варто забувати, що на сьогоднішньому етапі їх розвитку вони мають
одне вразливе місце. Мова йде про безпеку бездротових мереж.
Безпека бездротової мережі включає два аспекти: це захист від
несанкціонованого доступу і шифрування передаваної інформації.
Відзначимо відразу, що вирішити їх сьогодні із стовідсотковою
гарантією неможливо, але забезпечити себе від всіляких «любите
лів» можна і потрібно. Адже бездротове устаткування і програмне
забезпечення за замовчанням містить в собі певні засоби захисту,
залишається тільки їх використовувати і правильно налаштувати.
Основоположним стандартом при побудові даного виду мереж
є стандарт 802.1. Цей стандарт для бездротових мереж передбачає
декілька механізмів забезпечення безпеки мережі. Серед них най
більш використовувані наступні:
— Wired Equivalent Protocol, або WEP, розроблених автором
стандарту 802.1. Основна функція WEP — шифрування даних при
передачі по радіо і запобігання неавторизованому доступу в бездро
тову мережу. За умовчанням WEP відключений, проте його можна
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легко включити і в такому разі він почне шифрувати кожен вихід
ний пакет. Для шифрування WEP використовує алгоритм Rc4.
— WEP 2 — представлений в 2001 році після виявлення безлічі
дірок в першій версії, WEP 2 має покращений механізм шифруван
ня і підтримку Cerberus V.
— Open System Authentication — система аутентифікації за умов
чанням, використовувана в протоколі 802.11. Власне системи як такої
немає — аутентифікацію проходить будьхто, хто запрошує. У разі
OSA не допомагає навіть WEP, оскільки в ході експериментів було з’я
совано, що пакет аутентифікації посилається незашифрованим.
— Access Control List — в протоколі не описується, але викори
стовується багатьма як доповнення до стандартних методів. Основа
такого методу — клієнтський Ethernet MAC, унікальний для кожної
картки. Точка доступу обмежує доступ до мережі відповідно до
свого списку MAC адрес, є клієнт в списку і доступ дозволений,
немає клієнта у списку, значить і доступу до мережі він не має.
— Closed Network Access Control — тут не набагато складніше:
або адміністратор дозволяє будьякому користувачеві приєднува
тися до мережі, або в неї може увійти тільки той, хто знає її ім’я,
SSID. Мережеве ім’я у такому разі служить секретним ключем.
До основних способів захисту мереж можна віднести наступні:
1. Фільтрація MAC адрес: в цьому випадку адміністратор складає
список MAC адрес мережевих карт клієнтів. У разі декількох AP
необхідно передбачити, щоб MAC адреса клієнта існувала на всіх,
щоб він міг безперешкодно переміщуватись між ними. Проте цей
метод дуже легко перемогти, так що тільки його використовувати
не рекомендується.
2. SSID (Network ID) — використання системи мережевих іден
тифікаторів. При спробі клієнта підключитися до АР на нього пере
дається семизначний алфавітноцифровий код; використовуючи
мітку SSID можна бути упевненим, що до мережі зможуть під’єдна
тися тільки клієнти, що знають його.
3. Firewall: доступ до мережі повинен здійснюватися за допомо
гою Ipsec, secure shell або VPN, брандмауер повинен бути налашто
ваний на роботу саме з цими мережевими з’єднаннями.
Література
1. Андрій Владимиров «Атакуємо клієнтські пристрої на WiFi
мережах», «Взлом та захист», 2006
2. «Wiфу бойові прийоми взлому та захисту бездротових мереж»
Владимирова А. А., Гавриленко В. К. та Михайловского А. А.
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ПОБУДОВА КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
Ю. М. Сергієнко,
V курс, група КС42М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
В. М. Бондаренко,
д. т. н., наук. керівник

У роботі розглядався спосіб проектування локальної комп’ю
терної мережі на підприємстві. Був запропонований детально про
ведений аналіз спосіб для вирішення поставленого завдання, де
ретельно вивчалася конфігурація приміщення для проектування
мережі.
У процесі виконання роботи створено віртуальні мережі (VLAN),
проведено обґрунтований вибір і налаштування віртуальної мережі.
Оформлення текстового й графічного матеріалу виконано від
повідно до вимог.
Таким чином, ми отримали реально працюючу інформаційну
мережу підприємства, побудовану на основі стандарту ISO, повні
стю задовольняючу поставленим завданням. При можливому
подальшому розвитку інформаційних технологій, не потребується
переробка локальної мережі. Це дасть надалі можливість переходи
ти на нові, потужніші програмні й апаратні засоби зв’язку і комуні
кації, які будуть розроблені у світі. Тобто дотриманий один із
основних принципів побудови мереж — масштабованість і збере
ження вкладених у розвиток мережної інфраструктури інвестицій.
На основі вхідних даних, отриманих з плану підприємства ми
вибрали одну з декількох топологій нашої мережі — це деревопо
дібна топологія з центром зірка та розгалуженнями також зірка.
У зв’язку з метою підвищення пропускної здатності мережі, вико
ристанням найбільш дешевих кабелів, а також працездатності
мережі у роботі ми використали різні стандарти Ethernet (Gigabit
Ethernet(1000 BaseLX, 1000 BaseTX), Fast Ethernet(100 BaseTX)),
а також різні типи кабелів: оптоволокно (одномодове, багатомодо
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ве), UTP 5ої категорії (2ох парна кручена пара, 4ох парна круче
на пара).
У процесі виконання роботи ми створили три віртуальних мере
жі (VLAN), розділених по функціональним обов’язках співробітни
ків. Так як створювалась досить статична інформаційна мережа
з невеликими змінами в подальшій роботі, ми вибрали спосіб ство
рення VLAN — на основі розбивки портів комутаторів по віртуаль
них мережах. Виконали налаштування комутаторів під наші вірту
альні мережі. У цих мережах, ми розрахували корисну пропускну
здатність, і ступінь використання каналу.
Також ми вибрали модель єдиного домену, під керівництвом — Win3
dows Server 2003 Standard Edition. Вибрали клас IP3адресації нашої
майбутньої мережі, це клас С, який може мати максимальну кількість
вузлів 254, а мереж 2097150. За цим класом вибрали ймовірні локаль3
ні адреси нашої мережі та комп’ютерам.

СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ (СКС) —
ОСНОВА ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Р. Ю. Соколовський,
VІ курс, група КС32М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
О. М. Тимошенко,
к. фіз.мат. н., доцент, наук. керівник

По оцінках Gartner Dataquest в світі більше 1 мільярда комп’ю
терів, і більше 90% з них об’єднані в різні інформаційнообчислю
вальні мережі, від малих локальних мереж в офісах, до глобальних
мереж типа Internet.
Всесвітня тенденція до об’єднання комп’ютерів в мережі зумо
влена рядом важливих причин, таких як прискорення передачі
інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інфор
мацією між користувачами, здобуття і передача повідомлень ( фак
сів, ЕМаil листів і іншого) не відходячи від робочого місця,
можливість миттєвого здобуття будьякої інформації з будьякої
точки земної кулі, а так само обмін інформацією між комп’ютера
ми різних фірм виробників, що працюють під різним програмним
забезпеченням.
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Ефективність і надійність роботи мережевого комплексу, будь то
корпоративна мережа підприємства або робочої групи, територі
альнорозподілена телекомунікаційна інфраструктура або система
дистанційного доступу, багато в чому визначається правильністю
вибору і вживання тієї або іншої технології передачі даних, кон
кретного обладнання і його конфігурації.
Одне з найбільш складних питань, яке виникає перед керівником
підприємства або організації, — це яка інформаційна система, здатна
вирішити існуючі і майбутні цілі і завдання компанії, а також відпові
дати потребам кожного співробітника відповідно до його посадових
обов’язків. Як побудувати таку інформаційну систему, яке необхідне
обладнання, яке програмне забезпечення і якими засобами здійснити
впровадження системи. Перед початком розробки конкретного
рішення фахівці проводять обстеження об’єкту і консультації.
Це повний цикл робіт, до яких відносяться:
— передпроектне обстеження;
— розробка архітектури корпоративної інформаційної системи
і при необхідності її моделювання;
— вибір продуктів, необхідних для її створення;
— створення планів для подальшого розвитку системи.
Також необхідно приділити особливу увагу апаратному забезпе
ченню ЛОМ — оскільки це фундамент, на якому будується вся
інформаційна інфраструктура підприємства. Вимоги, що пред’яв
ляються до сучасних інформаційних систем такі як надійність,
масштабованість, відмовостійка, доступність повною мірою реалі
зуються при створенні СКС.
Значний прорив в цій області стався після прийняття в 1991 р.
стандарту EIA/TIA568 і супутніх йому документів. У них отримали
віддзеркалення різні можливості СКС, і подальший розвиток стан
дартів направлений на визначення рекомендацій по розширенню
номенклатури проводки на мідних парах і волоконнооптичних
кабелях, інтелектуальній керованості структури і можливості здо
буття необхідної смуги пропускання середовища для мультимедій
них застосувань із швидкістю передачі даних в лініях аж до 10 Гбіт/с.
Поширення СКС — тенденція, що зробила помітний вплив на
практику інсталяцій кабельних систем. У СКС входять: концентра
тори, панелі перемикань, стійки, розетки і інші елементи, що
дозволяють побудувати цілісну мережу, і отримати чітку документа
цію, що спрощує управління, і тому скорочує час простою мережі,
а також реконфігурування (без переробки існуючої проводки).
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Прийняті принципи архітектурної організації структурованих
кабельних систем визначили їх універсальність, що відповідає най
вимогливішим вимогам. Широка номенклатура і висока якість
виробів зумовили високу популярність СКС. Вони використову
ються не лише при розводці модернізації внутрішньої телефонної
мережі, але і при побудові комунікацій систем автоматизації і упра
вління технологічним обладнанням, прокладці ліній охороннопо
жежної сигналізації, комп’ютерних мереж і інформаційних систем,
включаючи системи голосової і відео зв’язку, передачі комп’ютер
них даних, охоронного і промислового телебачення і так далі.
Література
1. http://www.osp.ru/lan/
2. http://www.icsbaltica.ru/
3. http://www.bytemag.ru/
4. http://www.ecolan.ru/
5. http://www.cnts.ru/
6. http://www.eiba.ru/
7. Международный стандарт ISO/TEC 11801:1995(E).
8. И.Г. Смирнов. «Структурированные кабельные системы». Мос
ква, 2006 г.

ІНТЕРНЕТBТЕЛЕФОНІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ВИД ЗВ’ЯЗКУ
О. А. Терещенко,
VІ курс, група КС32М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
Ж. П. Журавльов,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Інтернеттелефонія — це сучасний вид зв’язку, технологія, яка
використовує можливості Інтернету для передачі мовних сигналів.
Якщо говорити спрощеною мовою, наша голосова мова (слова, за
допомогою яких ми спілкуємося із співбесідниками) перетворяться
через спеціальні системи кодування в пакети даних. Ці пакети від
силаються через інтернет за призначенням з використанням прото
колу Інтернета TCP/IP адресатові, де розпаковуються і декодують
ся в звичайні голосові сигнали. Як адреси абонентів (т.е. по суті як
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телефонні номери) використовуються IPадреси (ххх.ххх.ххх.ххх).
При звичайних видах зв’язку, за допомогою простого телефону,
голосові сигнали передаються строго по виділених телефонних
лініях. Інтернеттелефонія надає можливість доставляти адресатові
стислі пакети кодованих сигналів по різних маршрутах. Т.е кожні
окремі пакети можуть йти по своєму маршруту, через абсолютно
разниє сервера, але у результаті потрапляють всі в одну точку приз
начення ( IPадреса), де групуються і розпаковуються.
Багато, кажучи про Інтернеттелефонію, часто користуються
терміном IPтелефонія. Це не зовсім вірно. Інтернеттелефонія як
канали передачі пакетів використовує всілякі канали Інтернету. IP
телефонія ж використовує спеціально виділені зарезервовані
цифрові канали.
Інтернеттелефонія набуває зараз широкого поширення по всьо
му світу. Існують прогнози, що в найближчі десятиліття, Інтернетте
лефонія повністю замінить собою звичайну традиційну телефонію.
Чим пояснюється така тенденція? Звичайні телефонні дзвінки вима
гають дуже високого ступеня розвитку системи комунікацій: теле
фонні станції, телефонні лінії, кабелю, супутники зв’язку і т.д. Все це
приводить до високої вартості міжміських дзвінків.
Сеанс телефонної розмови повністю займає виділену телефонну
лінію, в результаті задіюється зайва продуктивність, що приводить
до непотрібної надмірності.
Інтернеттелефонія, використовуючи існуючі телефонні лінії і
застосовуючи сучасні технології Інтернету, дозволяє передавати
пакети даних різних запитів через одну і ту ж лінію, повністю вико
ристовуючи її місткість. Тобто одна телефонна лінія може викори
стовуватися одночасно для декількох абонентів.
Інтернеттелефонія (завдяки тому, що переважна частина голо
сової мови абонентів проходить не по телефонному кабелю, а по
мережі Інтернет) дозволяє істотно понизити витрати на перегово
ри, тому як ви оплачуватимете лише послуги Інтернету згідно тари
фам вашого провайдера.
Тепер відтепер об’єднання двох технологій, традиційної телефо
нії і Інтернету, дозволило створити єдину комунікаційну мережу,
яка дозволяє поліпшити якість зв’язку, понизити вартість міжна
родних і міжміських переговорів, запропонувати своїм клієнтам
додатковий набір послуг.
Багато компаній вже почали виходити на ринок з пропозицією
послуг Інтернеттелефонії. Інтернеттелефонія стимулює найбіль
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ші компанії по всьому світу вести дослідження з метою ще більшо
го вивчення і розвитку технологій.
Література
1. http://www.bitdefender.com
2. http://www.eset.com
3. http://www.kaspersky.ru
4. http://uk.mcafee.com
5. http://www.drweb.com

ТРАНСЛЯЦІЯ IPBАДРЕС
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ NAT
О. М. Яремчук,
VІ курс, група КС32М, кафедра комп’ютерної інженерії,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»;
О. М. Тимошенко,
к. фіз.мат. н., доцент, наук. керівник

Області застосування.
NAT застосовується для вирішення наступних проблем і завдань:
1. При необхідності підключення до Інтернет, коли кількість
внутрішніх вузлів (хостів) мережі перевищує видану постачальни
ком послуг Інтернет кількість реальних адрес IP.
2. При необхідності зміни внутрішньої системи адрес.
3. При необхідності організації простого розділення трафіку на
основі портів TCP.
Як працює NAT.
1. Статична концепція трансляції адрес (Static Network Address
Translation).
За допомогою цього типу NAT ми можемо організувати трансля
цію між мережами однакового класу.
2. Динамічна концепція трансляції адрес (Dynamic Address Transla3
tion).
Динамічна трансляція необхідна у разі, коли кількість трансльо
ваних адрес (внутрішніх і зовнішніх) різна. Кількість взаємодіючих
хостів у будьякому випадку буде обмежена числом вільних
(доступних) на NATінтерфейсі адрес.
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У цій технології з’являється нове поняття — таблиця NAT (NAT
table), яка є таблицею відповідності внутрішніх адрес і адрес інтер
фейсу NAT.
3. Концепція «masquerading» (PAT).
Розглянемо функціонування «маскараду» на такому прикладі:
Є внутрішня мережа 191.167.0 і маршрутизатор з NATадресою
193.200.150.5. Хост із внутрішньої мережі з адресою 191.167.0.10
і витікаючим TCPпортом 1243 звертається до вебсервера
205.131.1.1. При проході через NATінтерфейс, витікаючий пакет
в загальному випадку зазнає наступні перетворення: у заголовку IP
замінюється адреса відправника і в заголовку TCP замінюється
витікаючий (source) порт — з 1243 на, наприклад, 62300. У NATта
блицю при цьому вноситься наступний запис:
Internal IPPortlocal NAT port
191.167.0.10124362300
Таким чином, при отриманні відповіді від вебсервера буде про
глянута NATтаблиця і пакет, адресований на порт 62300, буде від
повідним чином відкоректовано: у заголовку IP з’явиться внутріш
ня адреса, а в заголовку TCP — порт 1243, тепер вже як вхідний
(destination) порт.
Переваги і недоліки NAT.
Однією з найважливіших переваг NAT є те, що немає необхідно
сті вносити зміни в конфігурацію кінцевих вузлів і маршрутизато
рів внутрішньої мережі, за винятком тих пристроїв, на яких, влас
не, і виконуються ці функції. Слід зазначити, що функції NAT
приховують внутрішнє розташування вузлів, що залежно від кон
кретних умов може бути як перевагою, так і недоліком. Втім,
з практичної точки зору, це в більшості випадків перевага.
Як вже було сказано раніше, найбільше практичне застосування
NAT знаходить як рішення для, так званого, internet connection sharing —
тобто надання доступу користувачам локальної мережі до Інтернет за
наявності лише однієї реальної адреси.
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СЕКЦІЯ XІІ
ІННОВАЦІЙНІ ІНЖЕНЕРНІ
ТЕХНОЛОГІЇ: ПОШУК
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

12.1. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ
ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Є. В. Байковський,
IV курс, група ТХ52,
інженернотехнологій інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
Г. А. Бублик,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Кінцевою метою заготівельних підприємств є не все зростаючі
обсяги виробництва продукції, а реалізація її за найбільш вигідною
ціною. У зв’язку з цим, особливе значення мають проблеми, які пов’я
зані з обробкою, сортування, упакування, подовження терміну збері
гання продукції — все це дозволяє істотно підвищити конкурентоздат
ність продукції й одержати більший прибуток, особливо під час кризи.
Існує багато способів зберігання продукції.
Основні з них: сушіння, заморожування і зберігання при низьких
температурах в холодильниках з подальшим розморожуванням.
На сьогоднішній день існує кілька технологій сушіння: конвек
тивна, кондуктивна, вакуумносублімаційна, високочастотна,
сучасна екологічно чиста інфрачервона технологія.
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ІЧсушка заслуговує на особливу увагу, тому що ця технологія
зневоднювання дозволяє зберегти вітаміни й інші біологічно актив
ні речовини на 85–90% від вихідного продукту. При наступному
нетривалому замочуванні сушений продукт відновлює усі свої нату
ральні властивості: колір, природний аромат, форму, смак, при
цьому не містить консервантів, тому що висока щільність інфрачер
воного випромінювання знищує шкідливу мікрофлору в продукті,
завдяки чому він може зберігатися близько року без спеціальної
тари, в умовах, що виключають утворення конденсату. В герметич
ній тарі даний продукт ІЧсушіння може зберігатися до 2 років без
відчутної втрати своїх властивостей. У залежності від вихідної сиро
вини обсяг сушеного продукту зменшується в 3–4 рази, а маса
в 5–9 разів, що є позитивним чинником при необхідності складу
вання і транспортування.
Інший високоякісний спосіб сушіння — вакуумнесублімацій
не, інакше його називають ліофілізацією або сублімацією, це про
цес переходу речовини з твердого стану в газоподібний без рідкої
фази. Даний спосіб дозволяє зберегти до 95% поживних речовин,
вітамінів, ферментів, біологічно активних речовин. Якщо сублімо
вані продукти залити водою, то вони відновлюються протягом 2–3
хвилин. Важать вони в кілька разів менше, ніж свіжі, не вимагають
спеціальних умов зберігання і при температурі не вище +39°С
можуть зберігатися 2–5 років. Проте собівартість сублімованого
продукту може в 4 рази перевищувати аналогічну продукцію, вису
шену конвективним способом.
Для подовження терміну зберігання продуктів ІЧ та вакуумсу
блімаційного сушіння піддають заморожуванню та зберіганню
в низькотемпературних камерах.
Заморожування не тільки запобігає псуванню, але і надає кон
сервуючу дію. За рахунок швидкості заморожування (температура
зазвичай становить 30°С) та зберігання (18°С) скорочується
і період активності бактеріального середовища. Саме від динаміки
проникнення холоду всередину продукту залежать розміри і рівно
мірність розподілу в тканинах кристалів льоду, а від цього, у свою
чергу, — збереження цілісності природної структури тканин і сту
пінь відновлення початкового стану при розморожуванні.
Технологія заморожування і зберігання продуктів істотним
чином впливає на їх смакові і живильні якості при споживанні
після розморожування.
Існує кілька способів розморожування, при яких теплоносіями
є повітря, пароповітряне середовище, вода й розеол. Відомі також
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способи розморожування за допомогою ультразвуку, інфрачервоних
променів, електричного струму високої, надвисокої частоти й під
вакуумом. На відміну від нагріву, який проводять винятково в пові
трі з контрольованими параметрами, розморожування можливе в різ
них середовищах і при використанні різноманітних джерел тепла.
Світовий досвід засвідчує переваги НВЧрозморожування,
а саме: економія виробничих площ; точне регулювання кінцевої
температури усередині продукту; простота обслуговування уста
новки; зменшення трудових витрат завдяки розморожуванню хар
чових продуктів в упакуванні. Оцінка якості й санітарного стану
готової продукції показала, що НВЧрозморожування дозволяє
зменшити втрати білкових речовин і вітамінів, запобігти розвитку
мікрофлори. Відзначене також збільшення часу зберігання й стро
ку реалізації харчових продуктів із сировини, розмороженого за
допомогою НВЧенергії.

ВИКОРИСТАННЯ РОЗСІЛЬНИХ СИРІВ
У ВИГОТОВЛЕННІ СТРАВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
О. В. Бондарь
магістрант, Інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
В. О. Ромоданова
к. т. н., проф. каф. тех. харч., наук. керівник

Сири як джерело повноцінних білків, мінеральних солей, вітамінів
та інших активних компонентів корисні для усіх, особливо при висна
женні організму, зниженому імунітеті, порушеному обміні речовин, при
захворюваннях, що пов’язані із зменшенням вмісту в організму людини
солей кальцію, фосфору, магнію. Сири широко використовують не тіль
ки у вигляді бутербродів, але й при виготовленні різних страв.
Класичні розсільні сири складають особливу групу, визрівання
і зберігання яких відбувається в розсолі концентрацією 20–22%.
Характерною особливістю сирів є підвищений вміст повареної солі
4–7% та вологи 47–53%, що збільшує вихід продукту з одиниці сиро
вини. В умовах зменшення об’ємів молока, що направляється на
переробку, економічно доцільно збільшити виробництво розсільних
сирів та поширити їх використання у раціоні харчування людини.
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За технологією виготовлення сирів передбачено внесення заква
ски, до якої входять молочнокислі палички, стрептококи. В процесі
визрівання сирів відбувається зміни у кількості мікрофлори, але дяку
вати підвищеному вмісту вологи, в готовому продукті зберігається
достатня кількість молочнокислих бактерій, тому цей продукт можна
віднести до пробіотичних, що мають функціональні властивості.
Серед розсільних сирів найбільш поширені бринза та сулугуні.
Смак і аромат вони мають кисломолочний, консистенція досить
щільна, іноді крихка, вміст жиру у сухій речовині складає 45%.
Найбільш характерними вадами розсільних сирів є висока титро
вана кислотність та надмірна щільність консистенції, що обмежує
попит споживачів на ці види сирів. В нашій країні у стравах вони
використовуються головним чином у смаженому вигляді (напри
клад, сулугуні смажена у вершковому маслі), запіканки з бринзою,
для фарширування овочів.
Пошукові дослідження, проведені на кафедрі технології харчу
вання, довели доцільність більш широкого використання їх у за
кладах ресторанного господарства для виготовлення страв з овоча
ми, наприклад, з морквою.
Морква — один з улюблених і важливих у світі овочів, відріз
няється солодкістю, ароматом, яскравістю, цінується високим вмі
стом каротину, який в організмі людини перетворюється на вітамін
А. Морква — один з кращих продуктів для печінки, нирок, знищує
шкідливу мікрофлору в кишечнику людини. Дякувати вмісту вітамі
ну А, морква сприяє підвищенню імунітету, захисту організму від
інфекції, особливо корисна морква при лікуванні очей. Морква
також є джерелом вітамінів С, В, Д, Е, містить калій, кальцій, залізо,
фосфор, йод, ефірні масла, фізіологічно активні речовини, фермен
ти та інші сполуки, що потрібні організму. Морква є виключенням
з правил — в вареному вигляді цей овоч містить більше корисних
речовин в порівнянні з сирим. Як відмічають дослідники, після від
варювання моркви рівень антиоксидантів підвищується понад 30%,
навіть після місяця зберігання в вареній моркві корисних речовин
більше, ніж у сирій. Фахівці пояснюють це утворенням нових хіміч
них сполук з високими антиоксидантними властивостями.
Безвідходна технологія переробки моркви передбачає викори
стання м’якоті, яка утворюється при отриманні соку. Доведено,
що у морквяній масі (вичавках) залишається значна кількість біо
логічно активних речовин — моносахаридів (глюкози та фруктози),
сахарози, мінеральних речовин, понад 60% бетакаротину від
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загальної кількості, що міститься у моркві до переробки. Таким
чином вичавки є повноцінною вихідною сировиною для отриман
ня високоякісних каротиновмісних продуктів.
Нами запропонована технологія виготовлення салатів з викори
станням підготовленої морквяної маси разом з подрібненим розсіль
ним сиром (бринзою, чи сулугуні) у відповідних співвідношеннях.

ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
К. П. Висовень,
IIIкурс, гр. ТХ62, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
Н. П. Воробйова,
асистент кафедри, наук. керівник

У сучасному світі зростання кількості підприємств ресторанної
сфери потребує особливих правил ведення даного бізнесу. Будь
який ресторан перебуває в умовах жорсткої конкуренції, а тому за
кожного потенційного та існуючого споживача відбувається
постійна боротьба. Сьогодні привернути увагу споживачів можли
во за допомогою різноманітних способів, зокрема, використовую
чи картку постійного клієнта.
Як показав аналіз, в ресторанах України є досить розповсюдже
ною система знижок. Частіше за все використовують накопичу
вальні схеми, які здатні впливати на розмір отриманої знижки. На
сьогоднішній день існують дисконтні картки мереж ресторанів
(«Козырная Карта», «Мировая Карта» та ін.) та сумісні дисконтні
системи, як українські («Афиша», «Деловая столица») так і міжна
родні «ENT», а також дисконтні картки окремих ресторанів. Крім
того, існують номенклатурні знижки, які стимулюють купівлю тих
чи інших кулінарних страв або напоїв.
За даними досліджень, програми лояльності призводять до
зменшення текучості кількості відвідувачів ресторанів на 30% і до
збільшення товарообороту закладів на 10%. Досвідчені ресторатори
стверджують, що якщо зробити 5% клієнтів постійними, то через
деякий час це збільшить прибуток закладу на 25%.
Зауважимо, що для клієнтів наявність знижки в ресторані є важли
вим критерієм вибору даного закладу. Багато відомих ресторанів,
розуміючи це, підтримують відразу 2–3 дисконтні програми.
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В цьому випадку важливо, аби керівництво ресторану чітко оціню
вало свою цінову політику, адже наявність загальної кількості знач
них знижок може зменшити прибуток.
Проведені дослідження показали, що існує декілька програм
знижок: дисконтні і бонусні. Якщо розглядати дисконтні програ
ми, як фактор залучення клієнтів в новий ресторан, то в цьому
випадку активна роздача власних карток має сенс при знижці не
менш 10% та тиражу не менш тисячі екземплярів. Ресторатори
стверджують, що коли коло клієнтів закладу сформується, важливо
вчасно роздати картки вже з більшою знижкою постійним клієн
там. При цьому ресторан завжди повинен уважно відноситись до
своєї дисконтної програми, що є гарантом того, що клієнти даного
закладу відчувають себе особливими. Таким прикладом є прийнят
тя рішення про випуск карти почесного гостя, яка розповсюджу
ється серед самих лояльних клієнтів ресторану.
Проведений аналіз свідчить про те, що в західних країнах
дисконтні системи сьогодні замінюють бонусні програми, перевагу
яких розуміють також і українські ресторатори. В ресторанах мере
жі «Мировая Карта» застосовується більш сучасна заохочувальна
система «Мировой бонус», яка буде працювати паралельно з дію
чою дисконтною програмою і розрахована на тих, хто вже є волода
рем «Мировой Карты».
Підкреслимо, що для того аби стати її учасником достатньо
лише виявити своє бажання та перейти на бонусну програму. Про
грама гарантує 20%ву знижку в мережі ресторанів, замість 10%ої
запропонованої «Мировой Картой». Зауважимо, що це нестандарт
на грошова знижка: 20% від суми рахунка клієнта перераховується
на його власний рахунок, і таким чином він має можливість збира
ти бонусні бали, які потім може витратити в мережі ресторанів або
обміняти на цінні призи.
Таким чином, програми лояльності в підприємствах ресторанно
го господарства є ефективним маркетинговим інструментом, який
є вигідним як для операторів ресторанного бізнесу так і для спожи
вачів. Ресторани збільшують, з одного боку, кількість постійних клі
єнтів, розмір середнього чеку та кількість відвідувачів, а з іншого,
споживачі дійсно відчувають себе гостями даного закладу. Така
практика безумовно призводитиме до покращення ресторанної
культури, якісних змін в стосунках споживачів з ресторанним гос
подарством та сприятиме подальшому розвитку даної сфери.
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ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ
В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Р. І. Гайдак,
ІІІ курс, гр. ТХ61, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
Н. П. Воробйова,
асистент кафедри, наук. керівник

В сучасних умовах жорсткої конкуренції для існування і розвит
ку необхідно використовувати абсолютно всі маркетингові техно
логії, зокрема піар технології.
Остання, на жаль, не дуже поширена серед операторів ресторан
ного бізнесу лише із за їх необізнаності в цій справі. За статистич
ними даними понад 28% населення м. Києва має підключення до
мережі Інтернет і читає Інтернетсторінки частіше ніж періодичні
видання.
Тому, цей факт треба використовувати для завоювання уваги
більшої кількості потенціальних споживачів. Це пов’язано з тим,
що у багатьох користувачів під час переглядання Інтернетсторі
нок, виникають думки щодо місяця проведення обіду, можливого
святкування події, проведення дозвілля і т. д. Для цього і викори
стовуються рекламні банери з рекламою підприємств ресторанного
господарства. Вдале розміщення такого банера на сайті офісу сус
ідньої фірми вірогідніше всього додасть декілька постійних клієн
тів, а також відвідувачів від клієнтів фірми.
При розкрутці сайту через банерообмінні мережі його побачать
тисячі користувачів певної регіональної належності і зацікавлено
сті. Це призведе до запам’ятовування бренду, слогану тематики під
приємства, що з часом підвищує шанс на відвідування цим кори
стувачем даного закладу .
Банерна реклама має більшу ефективність в порівнянні з інши
ми засобами реклами в Інтернеті за рахунок того, що в баннерооб
мінних мережах дозволяється вибирати певну групу сайтів за тема
тикою, місцем розташування, в певний час і заданою інтенсивні
стю, а кількість цільової аудиторії, яка побачить даний банер,
є достатньо високою. Як показали дослідження, в залежності від
масштабів і тривалості піаркампанії банер побачать мінімум 30000
разів на місяць, при умові, що він добре виконаний и затримує
погляд користувачів, його запам’ятають не менше 15% відвідувачів.
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Банери, як і будьяку іншу рекламну інформацію, можна підроз
ділити на іміджеві і товарні. Іміджеві використовують в дизайні еле
менти рекламованого сайту: фірмові кольори і стилістику, логотип
і слоган. Такий банер направлений не стільки на те, аби відвідувач
клікнув по ньому, скільки на те, аби запам’ятатися користувачам
і зробити вашу марку або адресу сайту знайомою. Товарний банер,
навпаки, повинен забезпечити максимальну «клікабельність». Він
несе інформацію безпосередньо про ваші товари і послуги, ціни
і знижки.
Ефективний банер має бути добре виконаний художньо і техніч
но (неякісний дизайн відразу вказує про несерйозність, несолід
ність рекламованого підприємства). Він має бути оригінальним
(запам’ятовуватися), бути інтригуючим, але одночасно давати уяв
лення про характер рекламованого підприємства і створювати
позитивний імідж. «Сухий» банер з чітким текстовим викладом
вмісту сайту теж не є вірним рішенням — його ефективність зазви
чай украй низька. Він не запам’ятовується і не створює позитивно
го іміджу.
Тому для банерів найкраще використовувати технологію Flash
Shockwave, яка в корені змінила представлення і користувачів,
і рекламодавців відносно інтерактивного банера. Можливості тех
нології є надзвичайно широкими і дозволяють споживачеві взаємо
діяти з Flashбаннером так, як йому (споживачеві) було потрібно:
вставка форм введення і обробки інформації для подальшого її від
правлення рекламодавцеві, висока чутливість до маніпуляцій
мишею і клавішами клавіатури, можливість динамічної зміни гра
фічного і текстового вмісту банера.
Використання ефективного банера створеного на технології
Flash і баннерообмінних мереж призведе до значного зростання
клієнтів і впізнання символіки, бренду, слогану, що в свою чергу
збільшить конкурентоспроможність даного закладу, відчутно
покращить його імідж, формуватиме власну репутацію, а також
сприятиме розростанню мережі ресторанного господарства.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ МОРКВИ
Н. Г. Згура,
ІІІ курс, група ТХ62, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
О. В. Ромоданова ,
професор, к.т.н., наук. керівник

Продукти харчування є необхідною складовою нашого життя.
Значна увага приділяється продуктам рослинного походження віт
чизняного виробника, особливо моркві, через те, що вона багата
цукрами, білками, мінеральними речовинами, вітамінами, а також
великою кількістю βкаротину.
Моркву вживають у свіжому вигляді, використовують для запра
влення перших страв, для приготування холодних закусок і гарні
рів, а також при квашенні й маринуванні овочів. З неї одержують
сік і готують овочеві консерви.
Цей овоч має лікувальні властивості — сприятливо впливає на
обмін речовин в організмі, діяльність серцевосудинної системи, зору,
корисний при захворюванні дихальних органів, нирок і при молокрів’ї.
Хлібобулочні вироби широко використовуються в усьому світі,
в Україні є дуже широкий асортимент цих виробів солодких, солоних.
Наприклад з фруктами, овочами, сиром, горіхами та багато інших.
Хліб майже на половину задовольняє потребу людини у вуглево
дах, на третину — в білках, більш ніж на половину — у вітамінах
групи В, в солях фосфору, заліза. Але хімічний склад хлібних виро
бів недосконалий і потребує збільшення кількості та ступеню зал
ежності найважливіших нутрієнтів.
В наш час проводиться широка розробка технології вироблення
хлібобулочних виробів додаванням корисних для здоров’я речовин
особливо рослинно — вітчизняного походження, таких як, буряк,
морква, яблука тощо.
В моркві є велика відмінність від інших овочів, тому що, в моркві
міститься більше корисних речовин, після теплової обробки в порів
нянні з сирою, і зберігаються вони краще в вареній моркві. Збільшен
ня вмісту бетакаротину під час термообробки відбувається внаслідок
переходу частини його молекул зі зв’язного біополімерами стану
у вільний, який кількісно фіксується хімічними методами досліджень.
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Відомо, що бетакаротин у коренеплодах моркви перебуває як
у вільному кристалічному, так і у зв’язному з біополімерами (зокрема
крохмалем) стані. Під час бланшування моркви та теплової обробки
пюре відбувається гідрогенізація крохмалю, його набрякання, клей
стерізація та відщеплювання таких низькомолекулярних сполук, як
бетакаротин, внаслідок чого кількість бетакаротину, який перебуває
у вільному стані, збільшується, що фіксується хімічними методами.
Нами проведені дослідження, щодо можливості використання
морквяного соку, як основу для виготовлення хлібобулочних виро
бів (булочок) для покращення зовнішнього вигляду, смакових яко
стей, та підвищення їхньої біологічної цінності.
Були виготовлені чотири види булочок, в трьох з яких викори
стовувався морквяний сік двох сортів («Голландська», «Весіння
радість». Приготування цих булочок відбувалося за однакових
умов, та за однією рецептурою.
Перший зразок був виготовлений без додавання соку (кон
троль), 2й повністю з заміною рідини на сік, 3й 50% соку з сорту
«Весіння радість», 4й 50% соку з сорту «Голландська».
На підставі органолептичних досліджень було виявлено, що
найкращий зразок був зразок з морквою сорту «Голандська» (50%
соку) в якого був приємний колір, м’який смак, м’якушка м’яка,
пориста на відміну від контролю та інших зразків.
У зв’язку з вмістом у моркві великої кількості цукрів, в булочки
можна додавати меншу кількість цукру.
На основі досліджень можливе впровадження нової рецептури виго
товлення борошняних виробів з певним вмістом соку моркви, і запро
понування до впровадження в заклади ресторанного господарства.

ФІТОФРУКТОВА СИРОВИНА ЯК ЗАСІБ
ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ
М. В. Коваленко,
ІІІ курс, TX61, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
О. К. Хлопяк,
старший викладач, наук. керівник

Правильне харчування має важливе значення для життєдіяльно
сті здорового організму. Особливого значення воно набуває для
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людей з особливими потребами. Використання тільки медикамен
тів не дає належного ефекту, якщо воно не поєднується з відповід
ним лікувальним харчуванням. Це дає нам привід задуматися над
тим, що продукти харчування є могутньою зброєю у боротьбі з зах
ворюваннями. Одним з таких шляхів є вживання фіто — фруктової
сировини в якості продукції харчування.
Здавна відомо, що всі продукти містять різні поживні речовини,
а також і біологічно активні речовини які вкрай важливі для оздоров
чого харчування. Це і було поштовхом для дослідження як відому
фруктову сировину так і фіто сировину яка досить часто використо
вується як засіб профілактики та лікування ряду захворювань. Але
ми можемо вживати і фіто фруктову сировину одночасно.
Наше дослідження було направлено на збір та обробку інформації
і використання фіто сировини та фруктової сировини для виготовлення
харчової продукції з лікувальнопрофілактичними властивостями.
В нашій роботі показали широкий спектр фітофруктової сировини,
яка може ефективно використовуватися як продукція харчування і мати
позитивний вплив на організм. Ми досліджували фруктову сировину як
основу для приготування кулінарної продукції i як її складову частину.
Лікувальна цінність плодів абрикоса зумовлена високим вмістом
у них пектину, вітамінів, мікро та макроелементів, цукрів, тіаміну
,заліза тощо. В склад абрикосів входять речовини які допомагають
в профілактиці лікування раку. Бетакаротин і вітамін С є натураль
ними антиканцерогенами та антиоксидантами які нейтралізують
процес окислення, який перетворює нормальні клітини в ракові.
Свіжі абрикоси корисно вживати при анемії, захворюванням
шкіри, при серцевосудинних захворюваннях, що супроводжується
набряками. Він також укріплює імунну систему, і попереджує вари
козне розширення вен.
При дослідженні властивостей груші ми виявили, що вона бага
та на пектин, що знижує рівень холестерину в крові тим самим зни
жуючи тиск і серцеві захворювання, містить мало жирів і є хоро
шим джерелом клітковини.
Досліди науки стверджують, що падіння рівня холестерину на
1% знижує ризик серцевих захворювань на 2%. Бор, який містить
ся в грушах затримує кальцій в організмі тим самим попереджує
стоншування кісток.
Наші досліди показали, що при додаванні груші в киселі або відва
ри вони збагатили їх вітамінами А, Р, РР, С, каротином, азотистими та
дубильними речовинами. При проведенні практичного досліджен
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ня в грушу варену та печену, яка рекомендована при бронхітах,
додавали душицю що застосовується як заспокійливий засіб на
центральну нервову систему, усилює секрецію травних і бронхіаль
них залоз. При доданні її в пудинг, покращуються не тільки смако
ві властивості, а за допомогою дубильних речовин допомагають при
спазмах у шлунку, жовтусі, нервових розладах.
Лимонник китайський використовується при лікуванні нерво
вої системи, гіпотонії, невростинії, жовчогінне, знижує вміст цукру
в крові. Наші дослідження показали,що при додаванні лимоннику
в киселі він збагатився ефірними маслами, дубильними речовина
ми, вітаміном Е.
З наведених прикладів видно, що ця сировина може ефективно
використовуватися для покращення і оздоровлення здоров’я люди
ни, а також підтверджують доцільність в подальшому роботи
в цьому напрямку.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ
БОРОШНЯНОBКОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБіВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПОРОШКІВ
ІЗ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
О. Б. Любенок,
фахівець І категорії,
С. В. Швед , О. О. Галушка,
магістранти VI курсу,
інженернотехнологічний інститут
спеціальність «Технологія харчування»;
М. М. Калакура
проф. к.т.н., наук. керівник

Забезпечення населення вітамінами та іншими необхідними
речовинами полягає в збільшенні виробництва і споживання фрук
тів та овочів, які містять необхідні нутрієнти. Але харчова цінність
фруктів та овочів неоднакова, при зберіганні знижується. Спожи
вання свіжих фруктів та овочів носить сезонний характер, тому
більшу частину року їх вживають у консервованому виді.
Технології, які використовуються в консервній промисловості,
відрізняються відносно жорсткими режимами обробки, які викли
кають порушення більшої частини вітамінів та інших біологічно
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активних речовин. Суттєвим недоліком сучасних способів пере
робки плодів та овочів є також високий рівень відходів.
Особливої уваги заслуговують фруктові або овочеві порошки, як
цінні рослинні добавки. Вони значно відрізняються від іншої кон
сервованої сировини. До переваг порошків можна віднести: мають
малу масу, застосування при пакуванні недефіцитної тари, високою
транспортабельність, здатністю тривалого зберігання та перевезен
ня без застосування холоду тощо.
До позитивних властивостей порошків слід також віднести про
стоту і невисоку енергоємність їх виробництва, значну економію
витрат на транспортування і зберігання. Фруктові та овочеві
порошки — їх можна використовувати як концентровану біодобав
ку в різних комбінаціях, що забезпечує одержання кінцевого про
дукту із властивостями, які відповідають сучасним вимогам опти
мізації калорійності та підвищенню біологічної цінності харчових
композицій.
В зв’язку з тим виникає потреба розглянути особливості впливу
існуючих технологій одержання фруктових порошків на хімічний
склад, фізикохімічні, технологічні і, особливо, лікувальнопрофі
лактичні властивості окремих компонентів фруктових порошків.
Виробництво порошків передбачає гідротермічний, термічний
та хімічний метод обробки сировини, в процесі якого в ній відбува
ються складні фізичні, фізикохімічні, структурні та біологічні про
цеси, в результаті яких утворюється якісно новий продукт.
Відомо, що фруктові та овочеві порошки містять також 7–15%
пектинів, 2–4% азотистих речовин, 40–60% цукрів, що дозволяє
використовувати в якості замінників цукру при виробництві хлібо
булочних і борошняних кондитерських виробів. Вивчена можливість
і доцільність використання плодоовочевих порошків при виробниц
тві хлібобулочних виробів, розроблені технології дієтичних хлібобу
лочних виробів з використанням плодоовочевих порошків. При
цьому показано, що при додаванні в тісто порошків їх компоненти
(цукрі, органічні кислоти, пектинові, мінеральні, дубильні речови
ни) значно впливають на біохімічні, колоїдні, мікробіологічні проце
си приготування хліба. В таких умовах для отримання продукції
високої якості особливе значення має вибір оптимальною дозування
порошку, способу приготування тіста, технологічної стадії внесення
порошку, оптимальних параметрів технологічного процесу.
Таким чином наведені дані численних досліджень вітчизняних
і закордонних вчених свідчать про актуальність і широкі можливості
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застосування порошків у розробці різних видів борошняних конди
терських виробів. Проте, питання про ефективність застосування
з цією метою овочевих порошків з гарбуза вимагає додаткового
вивчення.

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОФЛАВОНОЇДІВ
«ВИН — ВІТА» У ВИРОБНИЦТВІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
О. Г. Оліферчук,
магістр, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
Н. І. Яценко,
ст. викладач, наук. керівник

Сьогодення людства характеризується надзвичайно високим
ризиком: інтенсивність темпів життєдіяльності людини та стресів,
їжа, наповнена консервантами, високий рівень забруднення, руй
нування озонового шару і, як наслідок, — посилена дія космічного
випромінювання, смог у містах. Серцевосудинні та онкозахворю
вання досягли небувало високих розмірів, з’являються невідомі
хвороби. На фоні такої невтішної картини постає питання: як
людина й досі жива при постійних стресах не лише зовнішнього,
а й внутрішнього середовища людського організму?
Пояснюється стійкість людського організму тим, що існують
системи, що забезпечують гомеостаз організму, тобто, зберігають
динамічність рівноваги внутрішнього середовища і здоров’я люди
ни. Прикладом є найпотужніші захисні системи — антиоксидантна
система (АОС), що захищає від шкідливої дії кисню та капілярна
система (КС), що постачає клітини організму киснем та поживними
елементами, а також видаляє із клітин зайві продукти переробки.
З роками відбуваються процеси, що знижують надійність і стій
кість цих систем і все частіше настає їх порушення. Це є причиною
багатьох захворювань. Грубе порушення гомеостазу взагалі несуміс
не з життям. На сьогоднішній день одним із найпотужніших при
родних імуномодуляторів є комплекс біофлавоноїдів «Вин — Віта».
Сировиною для отримання препарату є шкірочки та кісточки
темних європейських сортів винограду типу «Каберне». Біологічно
активна добавка (БАД) «Вин — Віта» не містить цукру, спирту
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і консервантів. Цей препарат відновлює імунну систему та запускає
механізми саморегуляції організму.
Комплекс біофлавоноїдів «Вин — Віта» — це потужний природ
ний антиоксидант. В результаті проведених протягом 15 років ме
дично — біологічних досліджень та клінічних спостережень за дією
БАД «Вин — Віта» на організм людини, визначено такі функціо
нальні властивості препарату: ефективно укріплює стінки капілярів;
посилює дію вітаміну С; знижує вміст холестерину; має клітковин
ну мембранопротекторну дію а також радіо, гепато, нейрорадіо,
кордиопротекторну дії; підвищує вміст гемоглобіну та нормалізує
формулу крові; сприяє покращенню зорових функцій і гемодинамі
ку очей при патологіях сітчатки та зорового нерву; сповільнює про
цес старіння; проявляє косметичний ефект по відношенню до
шкіри; подовжує тривалість і якість активного періоду життя;
покращує сон; нервово — психічні функції; знижує стреси та пох
мільний синдром.
Такий широкий спектр дії препарату спонукає нас до проведен
ня досліджень використання комплексу біофлавоноїдів не лише як
лікувального препарату, а й з метою профілактики людського орга
нізму в екологічно несприятливих умовах довкілля. Дію препарату
апробовано та рекомендовано не лише для дорослих, а й для дітей
віком від 2 до 5 років.
Нами розроблено технологію приготування желейних виробів та
напоїв із додаванням біологічно активної добавки «Вин — Віта».
В ході проведення досліджень було встановлено: хімічний склад
нових продуктів характеризується збагаченим вмістом олігомерних
і мономерних біофлавоноїдів, переважно, антоціанів, а також,
зростає вміст танинів — на 20%, катехінів — на 5–8%, інших рос
линних поліфенолів — на 4–6%. Відмічено також збільшення вмі
сту: пектинів, органічних кислот (винної, лимонної, яблучної,
янтарної), вітамінів С, В5, В2, В3, В, Р та мінеральних речовин.
Калорійність нових продуктів практично не змінюється, а рези
стентність організму при споживанні продуктів харчування із дода
ванням БАД «Вин — Віта» підвищується.
Отже, можна зробити висновок про доцільність використання
БАД «Вин — Віта» у продуктах харчування, як потужного антиок
сиданта, з метою надання їм лікувально — профілактичної дії, що
зменшить ризик серцево — судинних та нервових захворювань
і поліпшить загальний імунний стан організму людини.
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ПІДВИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
СОЛОДКИХ ЖЕЛЮЮЧИХ СТРАВ
К. В. Пірієнко,
магістрант, Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»;
В. О. Ромоданова,
к. т. н. професор, кафедра технології харчування, наук. керівник,

Киселі відносять до солодких страв, які виготовляють із свіжих,
сушених, свіжозаморожених, консервованих ягід та фруктів, також
використовують молочну сировину, головним чином незбиране
молоко.
Обов’язковою складовою рецептури продукту є крохмаль, при
родний загущувач, що отримують з картоплі або кукурудзи. Вста
новлено, що поєднання молочних білків з крохмалевмісною сиро
виною веде до підвищення біологічної цінності продукту за раху
нок компліментарності по лімітуючим амінокислотам.
Серед ресурсів вторинної молочної сировини заслуговує уваги
сироватка, яку отримують при виробництві сирів твердого або
кисломолочного. Молочна сироватка містить лактозу, сироваткові
білки, що за природою близькі до білків крові. Сироваткові білки
мають оптимальний набір і збалансованість сірковмісних та інших
життєво необхідних амінокислот, особливо цистину, метіоніну,
лізину. Загальна кількість вільних амінокислот в молочній сироват
ці в 10 разів більше, ніж у молоці. У сироватку переходять водо та
жиророзчинні вітаміни, вміст рибофлавіну у сироватці вищий, ніж
у молоці, що обумовлено життєдіяльністю молочнокислих бакте
рій. Цінність сироватки також обумовлена певною кількістю та які
стю корисної мікрофлори в ній залежно від способу отримання.
Недоліком молочної сироватки як сировини для виготовлення
страв є відсутність термостабільності. При тепловій обробці сиро
ваткові білки денатурують, утворюють агрегати з казеїном, що
погіршує загальний вигляд продукту, сприяє його розшаруванню.
Наші дослідження довели, що введення пектину (буряковий,
яблучний) дозволяє стабілізувати систему «сироваткові білкипек
тин». Внесення пектину 1–2% від загального об’єму молочної сиро
ватки дозволяє провести теплову обробку при температурі до 90°С
без осадження денатурованих сироваткових білків, що дозволяє
використовувати не тільки сироватку після сиру твердого, але й зпід
сиру кисломолочного з вихідною титрованою кислотністю 60°Т.
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В основі стабілізуючого ефекту пектину лежить явище адсорбції пек
тину на поверхні білкових частинок молочної сироватки. Пектин добре
гідратується у воді, утворює гідратні оболонки навколо комплексів
(білокпектин), що приводить до підвищення стійкості колоїдної
системи. Наявність пектину в продукті підвищує в’язкісні характери
стики продукту. Додавання крохмалю у кількості 1,5% забезпечує відпо
відну консистенцію, яка характерна для киселю. Введення пектинових
речовин покращує зовнішній вигляд продукту, є гарантією мікробіоло
гічної безпеки. В основі бактерицидної дії лежить денатурація білків
мікробної клітини під впливом Дгалактуронової кислоти, яка є складо
вою частиною молекули пектину. Крім того, додавання пектину збага
чує продукт вітамінами — аскорбіновою, нікотиновою кислотами.

НАУКОВОBЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ УКРАЇНИ
І. М. Скрипка,
V курс, група ТХ41С,
інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
М. М. Калакура,
к. т. н., професор, наук. керівник

Оскільки окремі українські території були довгий час роз’єднані,
загальноукраїнська кухня створювалася вкрай повільно. На початку
XIX ст., коли сформувалася в основному територія України, велика
частина української нації одержала можливість консолідуватися
в одній державі. Це значно полегшило створення і поширення
характерних рис загальноукраїнських страв, хоча розходження між
стравами Чернігівщини і Галичини, Полтавщини і Волині, Букови
ни і Харківщини, Поділля і Закарпаття збереглися і до наших днів.
Поступове формування української кухні обумовило низку її
особливостей.
Поперше, вона була створена на базі вже сформованих у кож
ній з регіональних частин України елементів кулінарної культури.
Подруге, ці елементи були дуже різнорідні, бо величезна тери
торія України розкинулася від Карпат до Приазов’я, від Прип’яті до
Чорного моря. Природні умови та історичний розвиток окремих
частин відрізняються. В Україні безліч народів (росіяни, білоруси,
татари, нагайці, угорці, німці, молдовани, турки, греки). Однак,
– 278 –

пошук та перспективи

Секція ХIІ

українська кухня виявилася на рідкість цілісною, навіть трохи
однобічною як по добору характерної національної харчової сиро
вини, так і за принципами її кулінарної обробки.
Національна українська кухня не ввібрала традицій давньорусь
кої кухні, зв’язок з якими було втрачено після монголотатарської
навали. Це відрізняє українську кухню від російської і білоруської,
де древні традиції, хоча і видозмінювалися, але, проте, зберігалися
протягом багатьох століть.
Разом з тим українська кухня сприйняла деякі технологічні при
йоми не тільки німецької й угорської кухні, але і татарської
й турецької, хоч і набули ці прийоми мінливого характеру. Так,
обсмажування продуктів у перегрітій олії, властива тюркським кух
ням, було перетворене в українське «смаження». Страва турецької
кухні «дюшвара» перетворилося в українські вареники, а потім
у вареники з характерними національними наповнювачами —
вишнями, сиром, цибулею, шкварками. З німецької кухні було
запозичене дроблення продуктів, що знайшло конкретне виражен
ня в різних українських «січениках».
Що ж стосується харчової сировини, то вона добиралася для
української кухні за контрастами до східних кухонь. Так, напри
клад, у піку «басурман» українське козацтво стало культивувати
в XVІ–XVІІІ ст. вживання свинячого сала. У той же час вживання
яловичини, розповсюджене серед російського населення, було
порівняно незначним в українців, тому що воли на Україні являли
собою не продукт харчування, а робітників, тяглову худобу, і їхнє
м’ясо було не тільки менш смачним і більш твердим у порівнянні зі
свинячим, але у певній мірі вважалося й не цілком чистим.
Одночасно одержали поширення деякі іноземні продукти,
наприклад, олія. Вона вважалася більш цінною ніж коров’яче
масла, оскільки походила із Греції, країни, з якою українські землі
були зв’язані релігійними вузами. У той же час баклажани, що вжи
валися в турецькій кухні й прекрасно визрівали в умовах півдня
України, не знаходили місця в українських національних стравах.
Цей відбір харчової сировини, загальний для всіх українців
в XVІІXІ ст. незалежно від місць їхнього розселення, зробили укра
їнську кухню в підсумку разюче однаковою й разом з тим неповтор
ною, своєрідною. Однак, як і всяка кухня з багатим історичним
минулим, українська кухня є в значній мірі регіональною. Так,
західноукраїнська кухня помітно відрізняється від східноукраїнсь
кої; вплив турецької кухні на буковинську, угорської на гуцульську
і російської на кухню Слобідської України не підлягає сумніву.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ
ЯК ЕЛЕМЕНТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
А. С. Тимошенко,
V курс, група ТХ41(С), інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
О. К. Хлопяк,
ст. викладач, наук. керівник

Харчування є необхідною умовою нормальної роботи людсько
го організму, а продукти харчування є будівельним матеріалом
нашого організму. І те, що ми споживаємо, в остаточному підсумку,
буде складати його. Первісне значення харчування — підтримка
життя. Але поступово людина, перетворила їжу в один з видів задо
волень. І, потураючи своїм бажанням , людина стала харчуватися
неправильно, руйнуючи своє тіло, свій храм душі.
У харчуванні є три основних моменти. Перше — це хороша
якість продуктів харчування. Їжа повинна містити всі необхідні
елементи для людського організму.
Другий момент. Їжа повинна містити вірні пропорції елементів.
Повинна бути правильна кількість їжі. Якщо її приймати занадто
мало, то це приведе до недостатності харчування, а якщо занадто
багато, те це перевантажить різні системи організму.
І, нарешті, третя важлива умова. Спосіб прийому їжі. Якщо
навіть, наприклад, вихідні матеріали для їжі досконалі й бездоган
ні, то після теплової обробки можна звести нанівець їхні поживні
властивості.
Всі три моменти є досить важливими у харчуванні ,але зупинімо
свою увагу на третьому моменті. При тепловій обробці продукти
харчування втрачають певну кількість поживних речовин та біоло
гічно активних речовин , що є недосить добре беручи до уваги стан
навколишнього середовища і надзвичайно складну ситуацію з різ
номанітними захворюваннями.
Тому важливим завданням є збагачення продуктів харчування
додатковими біологічно активними речовинами, але також при
цьому дуже важливим залишається питання надання продуктам
харчування високих органолептичних властивостей.
Одним із шляхів підвищення якості продуктів харчування
та збагачення їх необхідними речовинами є застосування природ
– 280 –

пошук та перспективи

Секція ХIІ

них ароматизаторів, які мають лікувально — профілактичні власти
вості.
Але перед тим як привести приклади природних ароматизаторів
та їх використання в різноманітних стравах необхідно з’ясувати для
чого взагалі використовують ароматизатори. Отже, ароматизатори
додаються до харчових продуктів з метою:
— відновлення смаку й аромату, втрачених у процесі переробки
або зберігання;
— посилення натуральності смаку й аромату продуктів, що поси
лює апетит, а отже відбувається покращення перетравлення їжі;
— додання аромату й смакової розмаїтості однотипним продук
там;
— пом’якшення окремих небажаних складових смаку й аромату.
У нашій роботі проводилось ряд досліджень щодо органолептич
них показників продуктів харчування до яких були додані таки при
родні ароматизатори як цикорій, м’ята, шавлія, імбир тощо. При
виборі ароматизаторів враховувались їхній хімічний склад та ліку
вальнопрофілактичні властивості. Наприклад, імбир має антибак
теріальні, бактерицидні властивості, поліпшує процес травлення.
У харчуванні використовується для ароматизації борошняних виро
бів, а китайські кулінари використовують його при виготовленні
пельменів, народи Європи та Азії додають імбир до чаю. Цикорій
використовується при виготовленні салатів, а також при вигото
вленні кавового напою, сухих корінь додають у суміш трав’яних
чаїв. Цикорій містить вітаміни С, В, і каротин.
При проведенні досліджень природні ароматизатори додавались
до різних страв, але особливу увагу ми приділили борошняним
виробам. Було проведено порівняльні характеристики виробів тра
диційного приготування та виробів з додаванням ароматизаторів.
Було встановлено що при додаванні природних ароматизаторів до
продукції харчування ми отримуємо кулінарні вироби з високими
органолептичними показниками та з лікувальнопрофілактичними
властивостями, що є важливим для людей, в тому числі для людей з
особливими потребами.
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ВИКОРИСТАННЯ ЙОДОВМІСНИХ ПРОДУКТІВ
У ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ХАРЧУВАННІ
О. А Тимченко,
ІV курс, група ТХ51, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
А. І. Юліна,
к.т.н., доцент, наук. керівник

Прагнення до здорового способу життя набирає силу. Населен
ня високорозвинених індустріальних країн особливо відкрито до
всього, що робить людей здоровими. На цій хвилі харчова індустрія
починає переорієнтуватися на виробництво продуктів харчування
з новими якостями, що поліпшують здоров’я.
Сучасні продукти функціонального харчування повинні не тіль
ки як можна довше зберігатися, але й швидко приготуватися
й засвоюватися. Одночасно вони повинні або служити збереженню
здоров’я, або його відновленню.
Функціональна їжа це продукти харчування (не капсули, таблет
ки або порошки), у виробництві яких використані речовини при
родного походження.
Функціональні продукти харчування можуть і повинні бути
частиною щоденного раціону.
Продукти функціонального харчування впливають на організм,
наприклад: поліпшують функції імунного захисту, попереджають
різні захворювання, контролюють фізичні й психічні недуги.
Корисні речовини з рослин у продуктах функціонального харчу
вання.
Якісний склад продуктів харчування на початку третього тисячо
ліття значною мірою пов’язаний з різким погіршенням екологічної
ситуації у всьому світі, обумовленим інтенсивними викидами в нав
колишнє середовище продуктів техногенної діяльності людини.
Морські водорості — єдине природне джерело йоду та його орга
нічних сполук. Особливо важливе те, що йод міститься у вигляді
йодорганічних речовин, що сприяє його більш легкому та безпеч
ному засвоєнню порівняно з неорганічним йодом.
Морські водорості які використовуюються в дослідженнях бага
ті йодом.
Дуже важливо те, що серед їхніх органічних сполук присутні
рослинні аналоги гормону щитовидної залози — тиреоидина.
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У складі ламінарії багато білків і солі альгиновой кислоти, віта
міни А, В1, В2, В12, С и D, а також полисахарид маннит. Маннит
і альгинова кислота виступають як сорбенти й беруть участь в очи
щенні організму від шлаків.
Добову потребу в йоді можуть забезпечити: одне куряче яйце,
100 г морської риби, 300 г овочів, 500 мл молока. Що стосується
ендемічних щодо зоба територій, то тут основним профілактичним
заходом забезпечення населення достатньою кількістю йоду є вжи
вання йодованої солі.
Для українців дуже важливо споживати більше йодованих про
дуктів, в зв’язку з аварією на ЧАЕС.
Робота спрямована на збагачення йодом виробів з картоплі.
Страви з картоплі готуємо в двох зразках. Один з додаванням
морської капусти, а інший (контрольний) по звичайній технології.
В результаті дослідження виявилось, що оптимальна кількість ламі
нарії в виробі має бути 15% до маси виробів. Пояснюється це тим,
що більша кількість морських водоростів погіршує органолептич
ні показники продуктів. Досліджуваний продукт містить 30% йоду
від денної норми споживання.
Органолептичні показники цих двох зразків майже не відрізня
ються. Зразок з ламінарією має золистий колір кірочки,консистен
ція пружна,смакові якості навіть кращі, ніж в контрольному зразку.
Дослідження показали, що ламінарія добре поєднується з ре
цептурними компонентами.
Щоб збагатити організм йодом не потрібно вживати різні ліку
вальні препарати. Краще за все використовувати в харчуванні мор
ську капусту, яка чудово гармонує з багатьма продуктами харчуван
ня, в тому числі з картопляними виробами.

СОЄПРОДУКТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОВНОЦІННОГО
РОСЛИННОГО БІЛКУ В РАЦІОНІ ХАРЧУВАННЯ
О. Г. Шабан,
магістрант, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
В. О. Ромоданова
к. т. н. проф., наук. керівник

Основним направленням науковотехнічного прогресу у вироб
ництві харчової продукції в останні роки є інтенсифікація процесів
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приготування їжі з одночасним наданням їй комплексу властиво
стей, які відбивають вимоги науки щодо здорового харчування.
Нові харчові виробництва в якості пріоритетних включають техно
логії отримання білкових продуктів.
Відомо, що основою усього живого на землі є білок. Різні форми білку
приймають участь в усіх процесах, що відбуваються в живих організмах.
На даний час існує дефіцит білку в раціоні харчування сучасної людини.
Недостача білку в раціоні харчування викликає затримку розвитку дітей,
їх інтелекту, зниження імунітету, тобто зниженню якості життя.
Однією з реальних можливостей ліквідувати дефіцит білку
є вживання в їжу соєвих продуктів. Винятковий склад та лікуваль
ні властивості сої дозволяють рекомендувати її використання
в багатьох галузях дієтології та шукати нові перспективи розробки
технології продуктів на її основі. Виявлено, що соєві боби містять
біля 35% білку, 9% вуглеводів, 17 % жирів. Засвоюваність організ
мом білків сої складає 77–100%, жирів — 94–100%, вуглеводів —
біля 80%. Соєвий білок має високу харчову цінність, тому що
містить вісім незамінних амінокислот в співвідношенні, оптималь
ному для людини. Амінокислотний склад і повноцінність білку сої
можна порівняти з ідеальними білками (альбумін яйця, білок жіно
чого молока). Поряд з білками, жирами в значній кількості у сої
знаходиться клітковина — сховище речовин, що володіють ліку
вальнопрофілактичним ефектом при багатьох хворобах. В соєпро
дуктах містяться речовини, що знижують рівень холестерину
у сироватці крові, покращують засвоєння кальцію, знижують
ризик розвитку гормонально залежних злоякісних пухлин, значний
вміст лецитину попереджає розвиток атеросклерозу судин серця.
Слід звернути увагу на вміст вітамінів групи В, Д, Е, які відносять
до вітамінів антистаріння і довголіття, макро та мікроелементів,
серед яких — залізо, калій, фосфор у біозасвоюваній формі.
Серед продуктів, що виготовлені на основі сої, заслуговують
уваги такі, як соєве молоко та сир тофу. Соєве молоко при низькій
калорійності (40 ккал на 100г) містить білки, які легко засвоюють
ся організмом людини: 3,8 г/100 г проти 3,1 у коров’ячому молоці.
В цьому продукті присутні усі необхідні амінокислоти, в тому числі
метіонін, немає лактози. Ліпіди представлені ненасиченими жир
ними кислотами, також присутні мінеральні солі — залізо, магній
в достатній кількості, але недостатньо кальцію. Соєве молоко, що
збагачене кальцієм, рівноцінне коров’ячому молоку.
Сир тофу виготовляють з соєвого молока шляхом осадження білку
та пресуванням. Продукт має консистенцію м’якого сиру, майже без
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запаху, ніжний на смак, кремоватого кольору, характеризується вмі
стом повноцінного рослинного білку, який порівнюють з білком
м’яса, відноситься до універсальних та економних білкових виробів.
В тофу міститься значна кількість амінокислот, які відсутні в інших
продуктах. Як і кисломолочний сир тофу містить значну кількість
кальцію, але смак невиражений. Дякувати нейтральному смаку тофу
легко всмоктує запахи спецій, овочів, з якими його поєднують, тому
це чудова білкова добавка до багатьох страв. Крім того, тофу можна
зберігати тривалий час у холодильнику, за ціною цей продукт нижче
від молочних. Існує багато рецептів страв з використанням соєвого
сиру, але недостатньо уваги приділено цьому продукту у розробці тех
нологій комбінованих молочнорослинних виробів. Сир кисломо
лочний добре визнаний дієтичний продукт, що користується постій
ним попитом у споживачів, і не потребує додаткової реклами.
Останнім часом ізза особливостей збору молочної сировини
в сучасних ринкових умовах та зменшенню її об’єму значно поча
стішали випадки, коли цей продукт не відповідає в повній мірі
вимогам нормативної документації (підвищена титрована кислот
ність), тому поєднання сирів тваринного та рослинного походжен
ня в певних співвідношеннях при виготовленні страв доцільно
і буде сприяти розширенню асортименту та покращенню якості
білкової продукції у ресторанному господарстві.

КАЛЬЦЕВМІСНІ ДОБАВКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Н. М. Шовтюк,
ІV курс, група ТХ 51, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «технологія харчування»;
А. І. Юліна,
к. т. н, доцент, наук. керівник

Концепція функціонального харчування вперше була сформу
льована в Японії в 1984 році. Саме цього року в Японії був даний
старт Національному Проектові Функціонального Харчування
і введений термін — «функціональний продукт». По задуму творців,
новий дизайн продуктів повинний стати рецептом поліпшення здо
ров’я людства і способом зниження економічних втрат національ
них бюджетів на охорону здоров’я. Зростаючий інтерес до цієї
проблеми в Європі і США привів до появи зовсім нових «функціо
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нальних» продуктів, а підсумком небувалого змагання, що розгорну
лося між харчовою промисловістю і фармацевтичною індустрією ста
ло підвищення рівня життя мільйонів жителів трьох континентів [1].
У процесі вивчення дефіциту мікронутрієнтів в Інституті педіат
рії, акушерства та гінекології АМН України визначено, що харчу
вання майже 80% здорових дітей є недостатньо збалансованим
і з вираженим дефіцитом кальцію та вітаміну D3.
Останнім часом у регуляції фізіологічних процесів в організмі
велику увагу приділяють ролі вітаміну D3 та катіону кальцію.
В організмі новонародженого загальна кількість кальцію становить
близько 25 г, а після досягання скелетом зрілості — до 1000–1200 г.
Із загальної кількості кальцію, наявної в організмі, 98,9% міститься
в кістках, 0,51% — зубах, 0,51% — м’яких тканинах, 0,08% — плаз
мі крові та екстрацелюлярній рідині. Отже, очевидною є значущість
достатнього надходження кальцію з самого раннього віку для росту
кісток та підтримання «запасу» кальцію у кістковій тканині протя
гом усього життя.
Доведено, що саме кальцію належить значна роль у здійсненні
процесів життєдіяльності завдяки його участі в низці важливих біо
хімічних функцій. Іонізований кальцій бере участь у регуляції
транспорту речовин у мембрані клітини, нервового збудження,
м’язового скорочення. Він має зв’язок із секрецією та вивільнен
ням нейромедіаторів. За участю іонів кальцію відбувається актива
ція ферментів систем згортання крові, глікогенолізу, глюконеоге
незу та ін. Зменшення вмісту кальцію асоціюється з погіршенням
міжклітинної адгезії. Крім того, молекули кальцію є інформаційни
ми для багатьох процесів, відіграючи роль біологічного сигналіза
тора. В останні роки отримано дані щодо участі кальцію у процесах
вільнорадикального окислення (Crompton et al., 1999; Shimizu et al.,
1999). Встановлено, що збільшення внутрішньомітохондріальної
концентрації Са2+ стимулює генерацію вільних радикалів і запускає
активацію циклофіліну D [2].
Мета даної наукової роботи полягає в дослідженні впливу доба
вок кальцевіту на якість продуктів функціонального призначення.
Для дослідів взяті страви із макаронних виробів.
В якості контрольних зразків були взяті локшина домашня та
кльоцки, які готувалися за традиційною технологією, а дослідних —
з додаванням кальцевіту.
Вироби, які готувалися відповідно до збірнику рецептур блюд
і кулінарних виробів містять 0,09% (кльоцики) і 0,26% (локшина
домашня) кальцію. Під час досліджень до макаронних виробів
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додавалася різна кількість кальцевіту. Оптимальний вміст кальцію
у досліджуваних зразках становить у кльоциках 0,45%, а в локшині
домашній — 1,2%.
Готові вироби з додаванням кальцевіту не мали дефектів, а орга
нолептичні показники відповідали контрольним зразкам. При спо
живанні кльоцків та локшини домашньої кальцевіт (яєчна шкаралу
па) не відчувався. Співвідношення кальцію і фосфору в дослідних
зразках становило 1:1,що є оптимальним.
Ця наукова робота в експеременті довела, що введення кальце
віту дозволяє отримати функціональний продукт харчування збага
чений кальцієм.
Література
1. www.nestle.ua/ua/article.php?Id=171&ep=191
2. www.healthua.com/articles/2098.html

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
С. Ю. Багінська,
магістрант,
О. М. Безуглов,
магістрант, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Технологія харчування»;
О. В. Щирська,
асистент,
М. М. Калакура,
к. т. н., професор, наук. керівник

Формування асортименту борошняних кондитерських виробів
(БКВ) в сучасних умовах оцінюється з точки зору соціальноеконо
мічного; медикобіологічного; та технологічного аспектів.
Соціальноекономічний аспект створення БКВ полягає насам
перед у задоволенні потреб населення високоякісними виробами
з метою збереження здоров’я, економії сировинних ресурсів, зде
шевлення продукції, розширення асортименту.
З медикобіологічної точки зору необхідними умовами є ство
рення продуктів харчування збалансованих за калорійністю та
основними харчовими речовинами, сприянню профілактиці захво
рювань, зміцненню імунної системи, підвищенню опірності орга
нізму людини негативному впливу навколишнього середовища.
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Однак, аналіз хімічного складу БКВ свідчить про їх низьку
фізіологічну цінність, незначний вміст біологічно активних речо
вин, високу калорійність. У зв’язку з цим БКВ потребують значно
го корегування їх хімічного складу, спрямованого на підвищення
вітамінної і мінеральної цінності при одночасному зниженні енер
гетичної цінності, з врахуванням сучасних уявлень медицини про
позитивну дію мікро і макронутрієнтів, харчових волокон та інших
біологічно активних речовин в харчуванні людини. З врахуванням
вищезазначеного і створюються новітні технології.
Аналіз закономірностей зміни структурнореологічних власти
востей під час безпосереднього приготування кондитерських мас —
основна умова удосконалення технології виробництва БКВ із зада
ними властивостями. Суттєво вплинути та удосконалити структур
нореологічні характеристики БКВ може нетрадиційна сировина.
Збагачення БКВ шляхом введення добавок нетрадиційної сиро
вини вимагає науково обґрунтованого підходу до створення рецеп
тур, при якому ці добавки не повинні негативно впливати на харчо
ву цінність і якість готових виробів. Використання нетрадиційної
сировини у рецептурах БКВ визначає необхідність оцінки її хімічно
го складу, фізіологічної ефективності у складі виробів, визначення
взаємодії з іншими компонентами тіста з метою розробки оптималь
них технологій її використання, створення нових видів продукції
з певними цілеспрямованими якостями.
Нами проведені дослідження по використанню гарбузового
порошку у виробництві заварного тіста та виробів із нього. Поро
шок із гарбуза виготовлений в лабораторії Інституті технічної
теплофізики НАНУ. Хімічний склад його такий: вміст сухих речо
вин 94 %, білку 9,8 %, вуглеводів 54,8 % (клітковини 12,70 %, пек
тину 6,8 %), мінеральних речовин 5,3% (кальцію 203 мг%, фосфору
238 мг %), βкаротину 13,2%. Білки цього порошку містять неза
мінні амінокислоти. Виходячи з вищезазначеного, нами прийнято
рішення про використання порошку з гарбуза як біологічно актив
ної добавки.
Експериментально встановлено, що в харчові композиції поро
шок можна вносити як у сухому, так і в гідратованому стані. Відно
влення (гідратацію) гарбузового порошку проводили при гідромо
дулі 1:14:1:22, тривалості 1030 хв., температурі 40°С. Встановлено,
що оптимальними технологічними параметрами є: гідромодуль
1:18, температура 40°С, термін гідратації 20 хв. У своїх дослідженнях
ми використовували сухий та гідратований порошок. Контролем
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слугувало заварне тісто (класичне). Заварні тістечка випечені
з тіста, в рецептуру якого входив гідратований порошок, мали біль
ший вихід на 11%, об’ємний вихід на 10,2% більший, ніж контроль.
Дослідні зразки отримали і кращі органолептичні оцінки. Нами
визначена також мікробіологічна надійність нових тістечок. Виро
би зберігалися тривалий час, санітарномікробіологічні показники
визначалися через кожні 12 годин. Встановлено, що небажані зміни
санітарномікробіологічних показників починаються при терміні
зберігання більшому, ніж 72 години, тобто термін зберігання можна
рекомендувати 72 години.
На основі проведених досліджень можна зробити висновок про
доцільність розробки новітньої технології БКВ з використанням
гарбузового порошку для підвищення харчової та біологічної цін
ності борошняних кондитерських виробів.

12.2. СУЧАСНІ РАДІОЕЛЕКТРОННІ
ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
В КОМП’ЮТЕРНІЙ СИСТЕМІ
Я. Ю. Білокриницький,
IV курс, група ЕА72/3, інститут інженерних технологій,
спеціальність «Електронна побудова апаратура»;
М. В. Горчакова,
викладач Київського коледжу зв’язку,
В. В. Горчаков,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Сучасне навчання в школах, середніх та вищих навчальних за
кладів не може не використовувати досягнення інформаційних
комп’ютерних технологій.
Комп’ютерна техніка стала обов’язковою в навчальних закладах.
Але ефективність її використання в навчальному процесі над то
низька. Причиною цього є відсутність вдало розроблених методів
навчання з використанням комп’ютерних можливостей та елек
тронних інформаційних навчальних матеріалів. В роботі зроблена
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спроба розробки інформаційного середовища для вивчення однієї
з тем предмету «Основи інформатики», а саме «представлення та
обробка інформації в комп’ютерній системі». В актуальності такої
розробки немає сумніву. Вона може бути використана на всіх рівнях
навчання , де вивчається комп’ютерна техніка . суттєвою відміною
такого інформаційного середовища є можливість навчатись в інте
рактивному режимі. Тобто вести навчальний діалог з комп’ютером
в процесі якого здійснюється більш ефективне навчання чим при
користуванні звичайними друкованими засобами інформації у ви
гляді підручників, методичок та інше. Здійснюється також об’єк
тивна оцінка знань учня чи студента без участі викладача. Це дозво
ляє реалізувати заочний чи дистанційний спосіб навчання а також
вдосконалити самостійну роботу студентів стаціонарного навчання.
Виходячи з вище сказаного було розроблено інформаційне інтерак
тивне середовище для вивчення однієї с тем предмета «Основи інфор
матики», а саме «Представлення та обробка інформації в комп’ютерній
системі». В склад середовища входять наступні частини:
— зручне для роботи меню у вигляді WEB сторінки;
— підбірка теоретичного матеріалу та оформлення і впорядку
вання його в зручний для користування в навчальному процесі
вигляд;
— вдале включення в склад середовища існуючих навчальних
програмних засобів та розробка нових більш досконалих засобів;
— розробка навчальноконтролюючих комп’ютерних засобів за
допомогою яких користувач зміг би виявити «білі плями» свого
навчання та ліквідувати їх; розробка інформаційних матеріалів,
з допомогою яких відпрацьовуються навички практичного викори
стання теоретичних знань;
— створення інформаційної бази середовища для самостійної
творчої праці, підготовки до олімпіад та конкурсів;
Всі ці складові реалізовані в методично цілісному комплексі так,
щоб продукт можна було включити як складову в інші розробки, як
наприклад електронний інтерактивний підручник. Найбільш
прийнятним є вигляд WEB сайта, що добре вписується в сучасну
інформаційну технологію з використанням Internet.
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ТОНКОПЛІВКОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
НА ОСНОВІ ОКСИДУ ВАНАДІЮ
ТА ПРИЛАДИ НА НИХ
В. В. Бойченко,
V курс, група ЕА63М, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
В. Д. Сташук,
к. т. н., проф. наук. керівник

Існують речовини, які мають перехід діелектрикметал лише під
дією температури, але не змінюють при цьому свого агрегатного
стану. При певній температурі, що називається температурою фазо
вого переходу Тфп , різко змінюється величина і характер електро
провідності. Нижче температури фазового переходу вона змінюється
по експоненціальному закону, як у напівпровідників та діелектри
ків, а вище Тфп спостерігається слабке її зниження із зростанням
температури, що характерно для металів. На сьогоднішній день
відомо багато матеріалів володіючих фазовим переходом метална
півпровідник (ФПМНп)це окиси рідкоземельних та перехідних
металів (VO2, VnO2n1 n=2…8, Ti2O3, Ti3O5,Ti4O7), окиси цирконію,
сульфіди металів.
Важливою обставиною, що обумовила ріст інтересу до дослі
дження ФПМНп, являється те, що за останні роки з’явилися реаль
ні сфери практичного застосування цього явища. Насамперед слід
терморезистори, що спрацьовують при температурі ФПМНп.
Інтерес для дослідження представляе двуокис ванадію VO2, який
має фазовий перехід напівпровідникметал при температурі близь
ко 68°С, в низькотемпературній фазі VO2 має напівпровідникові
властивості: рv=104 Ом·см, від’ємний ТКС. В високотемпературній
фазі VO2 має кристалічну структуру рутилу (тетрагональна),
pv=102 Ом·см і позитивний ТКС.
Можливі області застосування малоінерційних тонкоплівкових
елементів на VO2 комутаційні схеми, що використовують Sхарак
теристики: стабілізатори, запам’ятовуючі та багатофункціональні
пристрої, високочутливі термістори (ТКС = 90%), активні плівкові
елементи із Sхарактеристиками.
Перевага пристроїв із застосуванням плівок двуокису ванадію
в тому, що ці пристрої більш надійні, більш стійкі до перевантаженнь,
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простіші у виготовленні, не мають pn переходів і цим вигідно відріз
няються від напівпровідникових приладів аналогічного призначення.
Поведінка плівкових елементів на VO2 в статичному режимі вже
добре вивчена. Проте докладні експерементальні дослідження
роботи перемикачів на VO2 відсутні.
В даній роботі проведенно дослідження імпульсного режиму
роботи плівок оксиду ванадію. Отримані результати приводять до
висновків:
1) Змінюючи тривалість імпульсу струму чи напруги на зразку
плівки VO2, можна змінювати значення напруги і струму, при яких
проходить ФПМНп в плівці. Теж саме відбувається і при зміні швид
кості нарощування струму чи напруги в пилкоподібному імпульсі.
2) Для широких плівок більш характерним є ефект критичної
температури, особливо при великих швидкостях нарощування
струму. Це пов’язано із тим, що при малій ширині плівки та повіль
ному прирості струму підігрівання відбувається швидше.
3) Застосування зовнішнього підігріву дозволяє отримати керо
вані перемикаючі елементи із Sподібної ВАХ. Вони більш надійні,
довговічні та стійкі до перевантажень, ніж аналогічні напівпровід
никові пристрої із pnpn–структурою, так як елементи на VO2 не
мають pn–переходів.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РУХУ ОБ’ЄКТА
НА СУПУТНИКОВОМУ ПРИЙМАЧІ ПОЛОЖЕННЯ
В. О. Бонар,
V курс, група ЕА63(М), інженернотехнологічний інститут,
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
О. М. Бондаренко,
к. т. н., старший викладач, наук. керівник

У сферу телекомунікацій в даний час інвестовано 450 млрд. $
США. За фармацевтичною і енергетичною промисловістю зв’язок
займає третє місце в світовій шкалі інвестицій, випереджаючи хімію
і автомобілебудування. Можливо, одним з найбільш вражаючих по
своїх масштабах підсумків діяльності людства в 20 сторіччі стало
створення глобальних космічних систем. Зокрема створення систем
радіомісцевизначення і телекомунікації. Глобальні навігаційні
системи GPS і ГЛОНАСС були не тільки розгорнені, але і випробу
вані в цивільному і бойовому застосуванні, функціонує цілий ряд
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систем супутникового зв’язку що використовують, як геостаціо
нарні, так і низьколетючі супутники. З технічної точки зору створе
ні системи радіомісцевизначення ГЛОНАСС і GPS є унікальними
науковотехнічними комплексами, що забезпечують в даний час
найбільшу точність глобальної тимчасової і координатної прив’яз
ки абонентів. Проте це стало можливим завдяки застосуванню
в бортових радіотехнічних комплексах ШСЗ найбільш передових
досягнень в області квантових стандартів частоти і створенню від
повідних систем балістичного забезпечення. Вживані в даний час
в цих системах радіосигнали забезпечують необхідний рівень гра
ничної точності проведення вимірювань координат.
Одним з найбільш важливих пристроїв, що забезпечує роботу
системи моніторингу, є багатофункціональний пульт керування
і індикації. Багатофункціональний пульт керування і індикації
призначений для виконання наступних завдань:
1) введення, зберігання і використання бази даних аеронавіга
ційної інформації. База даних вводиться з портативного персональ
ного комп’ютера по каналах Еthernet (USB) або RS232;
2) введення і зберігання бази даних електронної карти (плану
ється надалі);
3) індикація графічної інформації на екранах БПКІ;
4) керування радіотехнічними засобами літака з будьякого
з двох пультів в автоматичному і ручному режимах роботи;
5) робота з російською і англійськими базами даних;
6) діагностичний бортовий контроль і забезпечення технічного
обслуговування;
7) запис польотної інформації і вивантаження її на зовнішній носій;
8) оперативний аналіз стану пілотажнонавігаційного устатку
вання з індикацією на екранах БПКІ;
9) зберігання бібліотеки технічної документації на ПНУ.
Загалом супутникова навігація знаходить широке використання
в транспортному секторі, системи GPS і ГЛОНАСС можуть в реально
му часі спостерігати за рухом нескінченної кількості поїздів, пароходів
та літаків. Повітряний рух у громадській авіації стає все більш інтен
сивним, і тут GPS і ГЛОНАСС стануть незамінними помічниками.
Стануть вони в пригоді і в компаніях які займаються дальніми грузо
перевезеннями, адже можна буде розрахувати оптимальний маршрут,
який дозволить зекономити час, паливо та ін. Вже сьогодні ми бачи
мо, що навігація починає застосовуватися в громадському транспорті.
Отже можна сміливо стверджувати що займатися навігацією вигідно!
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ШПРИЦBРУЧКА З ПРИЗНАЧЕННЯМ ДЛЯ ОСІБ,
ЩО ХВОРІЮТЬ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
В. Ю. Візерський,
група ЗЕА41,
кафедра «Побутова електронна апаратура»;
А. А. Троц,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Згідно вимог міжнародних медичних організації останніх десяти
річ основною проблемою є проблема захисту хворих при викори
станні препаратів внутрішніх ін’єкцій від ненередбачуваних випадків
занесення в організм небезпечних вірусів. Особливе місце тут займає
медичний інструмент і обладнання персонального використання.
Запропоновано технічний проект шприцручки, призначеної
для багаторозового введення інсуліну із стандартного змінного
пенфілу, як персонального засобу. Виріб розроблено у відповідності
з технікомедичними вимогами і рекомендовано особам, що страж
дають захворюванням діабет.
Основні технічні характеристики:
— технічні характеристики відповідають міжнародним стандартам;
— шприцручка характеризується надійністю і захищена гаран
тіями виробника;
— шприцручка має автоматичний взвід і точний механізм пода
чі штокав пенфіл;
— пенфіл, що використовується повинен відповідати міжнарод
ним стандартам;
— шприцручка призначена для використання стандартної
голки для ін’єкцій, що використовується у виробах такого типу;
— шприцручка оснащена точним годинниковим механізмом,
механізмом звукової та візуальної сигналізації;
— шприцручка оснащена рідкокристалічним мінідисплеєм, що
програмуєтьсяперепрограмується в режимі оперативного втручання;
— шприцручка має пріорітет національного виробника;
— шприцручка зберігається у футлярі з комплектом запасних
голок і заправленого пенфіла;
— шприцручка призначена для експлуатації в температурному
режимі від 40 до +40°С;
— шприцручка призначена для виключно персонального вико
ристання.
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Основною перевагою запропонованого проекту є покращення
наступних технічних характеристик виробу у порівнянні з аналогами:
— збільшення кількості поділок шкали з 40 до 110 при загальній
кількості одиниць — 300;
— збільшення кількості сигнальних одиниць з 2 до 4;
— забезпечення точності подачі штока / задачі дози ін’єкції/ на
рівні 0,002 мм;
— суттєве підвищення комфортності використання.
Людський зір як основний «споживач» інформації, що виро
бляється індикаторними приладами, відрізняється винятковою
своєрідністю. Видима область складає дуже малу частину оптично
го діапазону довжин хвиль; чутливість ока максимальна в центрі
цієї області і різко спадає до її країв. Це властивість зору відбита
у функції видності, що представляє усереднену спектральну харак
теристику ока як фотоприйомника.
Рідкі кристали є достатньо зручною основою для створення
інформаційних табло підвищеної інформаційної місткості й екра
нів малокадрового відображення інформації.
В роботі рекомендовано в якості додаткового каналу візуальної
сигналізації, а також в якості додаткового сервісного обслуговуван
ня користувача, використати програмовані рідкокристалічні інди
катори інформації.

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ АЦП
У ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДАХ
В. О. Гаврилов,
VI курс, факультет інженерних технологій,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
А. А. Троц,
канд. техн. наук, наук. керівник

При побудові точних цифрових вимірювальних приладів, що
працюють із низькочастотними сигналами, використовуються пре
цизійні аналоговоцифрові перетворювачі (АЦП). Під час проекту
вання приладу слід приділити особливу увагу вибору АЦП певного
типу а також конструктивному виконанню блоку АЦП разом із
ланцюгами живлення, опорних напруг і тактовим генератором. На
сьогодні в вимірювальній апаратурі найчастіше застосовуються
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АЦП таких типів: АЦП диференціального кодування, АЦП бага
тостадійного інтегрування, АЦП системи дельтасігма.
Всі АЦП під час перетворення аналогового сигналу в цифровий
код вносять певні похибки. Деякі похибки, такі як похибка повної
шкали та похика зсуву нуля, шуми живлення і опорних напруг можуть
бути зведені до мінімуму простими апаратними методами конструю
вання а також калібровкою і підстройкою блоку АЦП. Однак в точній
апаратурі значну роль в спотворенні сигналу грають також специфічні
похибки, характерні суто для процессу дискретизації аналогового сиг
налу: це шум квантування, шум перетворення, апертурна похибка,
похибки нелінійності, явище аліасінгу. Мінімізація цих спотворень є
важливою інженерною задачею при конструюванні приладу, відтак
конструктор повинен мати глибокі знання як щодо джерел цих похи
бок, так і специфічних алгоритмів їх зменшення.
Шум квантування є найзначнішою складовою похибки АЦП.
Математично його можна представити як

e(nT ) = F [d (nT )]− d (nT ) ,

(1)

де F [ ] — передавальна функція квантувателя, d (nT ) — вхідний сиг
нал, n і T відповідно — кількість тактових імпульсів та період імпульсу.
Відтак, зменшення шуму квантуваня досягається шляхом підмі
шування псевдовипадкового сигналу до вхідного сигналу АЦП.
Амплітуда псевдошумового сигналу вибирається у половину
молодшого значущого розряду (МЗР) АЦП. Таким чином, шумо
подібна похибка квантування усереднюється за декілька сусідніх
відліків, відповідно, її вплив на точність оцифровки зменшується.
Шум перетворення є апаратною властивістю АЦП і може бути
істотно зменшений тільки шляхом вибору АЦП із найменшим
шумом перетворення, а також дещо мінімізований загальними
конструктивними заходами: стабілізацією живлення і опорних
напруг, РЧекрануванням блоку АЦП тощо.
Зменшення апертурної похибки, або джіттершуму, здійснюється
шляхом максимальної стабілізації тактового генератору, використанню
якогомога нижчих частот дискретизації (наприклад, рівній або нез
начно вищій за частоту Котєльнікова). Для зменшення апертурної
похибки E ap ≤ x ′(t )∆t ≤ 2 Aπf 0 ∆t встановлюють вимогу до стабільності
1
, де ∆t – девіація часу надход
2qπf 0
ження фронту, с. Апертурна похибка також накладає обмеження на

фронту тактового імпульсу ∆t <
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використання високоточних АЦП для оцифровки високочастотних
сигналів, оскільки джіттершум в цьому випадку більший за шум
квантування.
Похибки нелінійності неможливо усунути за означенням нелі
нійного процесу дискретизації неперервного сигналу, проте для
вузькосмугових сигналів ці похибки можна суттєво зменшити за
допомогою калібровки конкретного блоку АЦП а також специфіч
них алгоритмів обробки інформації, отриманої від блоку АЦП.
Слід застосовувати АЦП з великою ефективною розрядністю
і гарантованим невтрачанням кодів.
Явище аліасінгу усувається за допомогою антиаліасінгового
фільтру на вході блоку АЦП із частотою зрізу, удвічі меншою за
частоту Котєльнікова. Бажано використання активних багатопо
люсних фільтрів нижніх частот.
Отже, для ефективного використання прецизійних АЦП у вимі
рювальній апаратурі слід приділяти значну увагу конструктивному
виконанню блоку АЦП, правильному вибору типу АЦП, схем
живлення і генерації тактових імпульсів і опорних напруг.
Література
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАДЧУТЛИВИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
В. О. Гаврилов,
VI курс, факультет інженерних технологій.
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Жовнір,
канд. техн. наук., доцент, наук. керівник

До високочутливих підсилювачів, що використовуються у точ
ній вимірювальній апаратурі, яка працює з низькочастотними сиг
налами, покладемо наступні вимоги:
– 298 –

пошук та перспективи

Секція ХIІ

– коефіцієнт підсилення по напрузі 60 дБ;
– вхідний опір постійному струму не менше 20 МОм;
– вхідна ємність не більше 5 пФ;
– нелінійні спотворення не більше 0,01%;
– точність коефіцієнту підсилення не менше 0,1%;
– можливість підстройки напруги зміщення до нульової;
– дрейф нуля не більший за 20 нВ на градус Цельсія;
– енергія власного шуму не більше від 0,5 нВ на корінь з герца;
– максимально можлива температурна стабільність коефіцієнту
підсилення та АЧХ;
– абсолютна стійкість до самозбудження у всій робочій смузі
частот, враховуючі температурні девіації параметрів елементів.
Порівнюючи параметри деяких інтегральних інструментальних
підсилювачів провідних світових виробників електроніки та врахо
вуючі їх вартість, складемо таблицю:
Порівняємо: коефіцієнт підсилення із ЗЗ, точність коеф. підс.,
дрейф нуля і зміщення, нелінійні спотворення, вхідний опір
(струм), вхідна ємність, смуга частот, енергія власного шуму.
Отже, на сьогодні маємо достатньо широкий вибір інструмен
тальних підсилювачів у інтегральному виконанні, проте наведеним
вище вимогам задовільняє лише обмежена кількість мікросхем. До
того ж, інтегральний підсилювач виключає можливість точної під
стройки і калібровки, що конче необхідно в деяких приладах. Тому
для використання в точній апаратурі слід віддати перевагу інстру
ментальному підсилювачу в дискретному виконанні, відповідно
конструктивно оформленому.
На сьогодні інструментальні підсилювачі бідіуються на основі
диференціального каскаду. Для надчутливого дискретного підси
лювача побудуємо вхідний диференціальний каскад на біполярних
транзисторах високої подібності параметрів МАТ04 фірми Analog
Devices. В склад диференціального каскаду введемо також високо
стабільні генератори струмів, а в «хвіст» каскаду — спеціалізовану
схему підтримання потенціалу, яка в той же час дозволяє введення
від’ємного зворотного зв’язку та забезпечує високий вхідний опір
каскаду. Диференціальний сигнал з вхідного каскаду в подальшому
підсилюється по напрузі точним операційним підсилювачем.
Смугу пропускання на рівні 3дБ підсилювача приймемо у 200 кГц.
Враховуючи використання в низькочастотній апаратурі, слід уважно
підходити до узгодження диференціального входу підсилювача і вхід
ного датчика. Надчутливий підсилювач повинен працювати при
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забезпеченні узгодження з високоомними та низькоомними датчи
ками на, відповідно, високоомне ємнісне навантаження (вхід блоку
АЦП). Підсилювач повинен бути охоплений зворотним зв’язком
для забезпечення точного дотримання коефіцієнта підсилення
у всій смузі частот. Зворотний зв’язок слід уважно прорахувати,
приймаючи до уваги питання стійкості підсилювача до самозбу
дження. Також для забезпечення точності передачі вхідного сигна
лу сигнал зворотного зв’язку не слід подавати безпосередньо на
входи підсилювача.
Таким чином, надчутливий підсилювач постійного струму в дис
кретному виконанні має ряд переваг перед інтегральними інстру
ментальними підсилювачами, але потребує точних інженерних
розрахунків всіх складових, а також відповідної конструктивної
проробки.
Література
1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Пер. с
англ. — М.: Мир, 1982. — 512 с.
2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3х томах: Т.
2. Пер. с англ.— 4е изд., перераб. и доп.— М.: Мир, 1993.—371 с.,
ил. ISBN 5030023380.
3. Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg, Analog Circuit Design. ISBN
019511644
4. Технічна документація на операційні підсилювачі, надана фір
мамивиробниками Analog Devices (www.analog.com) Maxim
(www.maximic.com) National Semiconductor (www.national.com).

НАДВИСОКОЧАСТОТНИЙ ПРИСТРІЙ
ПАСТЕРИЗАЦІЇ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ
РіДКИХ РЕЧОВИН
Ю. М. Герасименко,
V курс, група ЕА74, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
Ю. К.Сидорук,
старщий викладач, наук. керівник

Вступ. Постановка задачі.
Незважаючи на суб’єктивні причини, через які НВЧ пастериза
ція (стерилізація) не набула широкого застосування, зацікавленість
в розвитку даного напрямку досліджень не зникає. Пояснюється це
– 300 –

пошук та перспективи

Секція ХIІ

можливістю створити в НВЧ пристроях енергетичний режим, який
неможливий в традиційних теплових пастеризаторах, тобто забез
печити високу концентрацію енергії в малих об’ємах і надзвичайно
короткий час дії на об’єкт. Крім того, вплив НВЧ енергії на мікро
організми має особливу специфіку, яка полягає в розігріванні мікро
організму з середини і одночасній силовій дії на клітинні мембрани
і на весь організм, що, в підсумку, приводить до його швидкого руй
нування. Чим вища концентрація енергії, тим швидше руйнуються
і гинуть мікроорганізми. Важливо відмітити, що існує нижня межа
щільності енергії в активній зоні, при які згаданий вище процес реа
лізується. Ця межа становить 680 — 700 Вт/см3.
Порівняння процесів пастеризації в теплових і НВЧ пастеризаторах.
В молоці, що надходить безпосередньо з ферм, в більшості
випадків, налічується біля 500 000 бактерій в 1 мл. Традиційною
тепловою пастеризацією ( в трубчатих, пластинчатих пастеризато
рах ) знищується до 90% бактерій. Залишається в молоці приблиз
но 50 000 бактерій в 1 мл. Для високоякісного молока, особливо
того, що призначено для дитячого харчування, залишкова кількість
мікроорганізмів не повинна перевищувати 100200 в 1 мл. Швид
кість нагрівання рідини, в згаданих вище пастеризаторах, не пере
вищує 14° в секунду. Щоб знищити більше 90% бактерій при такій
швидкості нагрівання, необхідна тривала, декілька хвилин,
витримка при температурі рідини близько 100°(зазвичай 9496°.
Такий режим негативно впливає на споживчі характеристики про
дукту, так як при цьому руйнується більша частина важливих біоло
гічно активних ферментів, збільшуються розміри жирових шари
ків, тощо.
В активній зоні НВЧ пастеризатора, завдяки високій концен
трації енергії, 8001000 Вт/см3, електромагнітного поля темп нагрі
вання становить 200400° в секунду і більше, достатній час витрим
ки становить 0,050,08 секунди, при цьому середня температура
рідини не перевищує 65° Як згадувалося раніше, цей режим забез
печує 99,9% знищення бактерій і іншої мікрофлори, залишаючи
неушкодженими важливі компоненти продукту.
Концепція побудови пристрою пастеризації електромагнітним
полем НВЧ.
Варіант пристрою, що досліджується в даній роботі, приведено
на рис. 1. Основою НВЧ частини пристрою є відрізок прямокутно
го хвилеводу 2 з розмірами поперечного перетину 90 х 45, закороче
ного з обох сторін. На кінцях хвилеводу розташовані два магнетро
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ни 1 та 5 потужністю 2000 Вт НВЧ енергії кожен і узгоджені з ним
шляхом підбору положення стінки, що утворює коротке замикан
ня. Для підвищення щільності енергії і, відповідно, напруженості
електричного поля в активній зоні використано металеву вставку
3 та металеву пластинку 6, що перетворюють прямокутний хви
левод на два П — подібні хвилеводи. В зоні розташування радіо
прозорих трубок 4, по яких рухається рідина, що пастеризується,
концентрація енергії підвищується в декілька раз в залежності від
розмірів с та l металевої вставки. Кінці металевої вставки мають
в перехідній частині клиновидну або ступінчату форму. Довжина
переходу вибирається так, щоб в межах ±2% від середньої частоти
КСХ вставки не перевищувало 1,1. Радіо прозорі трубки 4 розташо
вані під кутом α до подовжньої осі хвилевода на відстані Λ хв/4 одна від
одної, де Λ хв — довжина хвилі в хвилеводі. Кут α=arctgd/L і розрахо
вується з умови мінімального значення КСХ. При малих внутріш
ніх діаметрах трубок D≤1 см, L≈Λ хв/4; тоді α=arctg2(c+b)/Λ хв.
Таким чином, якщо відстань між металевою вставкою і широ
кою стінкою хвилеводу, що визначається як (b — c)/2, дорівнює
1 см і внутрішній діаметр радіо прозорих кварцевих трубок небіль
ше 1см, а l =(3–4) см, то при потужності магнетрона 2кВ, концен
трація енергії в зоні першої трубки досягає 1000Вт/см3, тобто
умови, необхідні для ефективної пастеризації будуть виконуватися,
якщо система трубок з рідиною узгоджена так, що КСХ не переви
щує 1,2.

Рис.1.
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Магнетрони, що випускаються для промислового використан
ня, мають розбіжності генерованого сигналу по частоті в межах
50 МГц (±1%), то НВЧ пристрій має бути узгоджений в дещо шир
шій смузі ±50МГц, або ±2%.
Висновок: Для реалізації ефективної пастеризації (стерилізації)
рідини, необхідно створити в активній зоні пастеризатора щіль
ність енергії, що перевищує 680–700 Вт/см3.

ЗАСТОСУВАННЯ ОПТОВОЛОКОННИХ
ВИМІРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ У МЕДИЦИНІ
А. П. Головня,
IV курс, група ЕА83(Е), інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електроннопобутова апаратура»;
М. Ф. Богомолов,
доцент, наук. керівник

Оптоволоконні сенсори мають виключну роль в медицині для
аналізу та вимірювання температури. Вони виглядають дійсно без
печними та біосумісними для використання всередині людського
тіла. Чутливі до змін рН барвники, такі як бромотімол синій та бро
мокрезол зелений, були імобілізовані у поєднанні з відповідними
ферментами на прозорих мембранах, які використовувалися на
твердофазних оптоелектронних сенсорах.
Чутливість може бути підвищена, якщо дослідити зміни, які
мають місце з боку оптоволокна чи світловоду і підвищити площу
поверхні, що придатна для біологічного компоненту біосенсора.
Світло передається по світловоду через велику кількість внутрішніх
відбивань. При кожному відбитті частина світла (зникаюча хвиля)
виходить до оточуючого середовища навколо провідника. Зникаю
ча хвиля забирає тільки фракцію з хвилі світла на поверхню, а потім
знову повертається до провідника. Зміни в оптичних якостях
поверхні світловода можуть певним чином вплинути на світло, що
проходить по ньому. Зникаюча хвиля відчуває вплив тільки на дуже
маленькій дистанції від світловода і тому на неї не впливає оточую
че середовище. Це допомагає подолати деякі проблеми з аналізом
непрозорих та забарвлених розчинів, які часто не можливо виміря
ти в клінічному аналізі, через проблеми зі спектрофотометрією.
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Імуноглобулін людини (IgG) було виміряно приєднанням антиси
роватки до поверхні світловода та завдяки його здатності реагувати
з антигеном (IgG). Підвищення кількості комплексів антисироват
каантиген викликає зміни в складі світла, що визначається фото
детектором під певним кутом до напрямку світла, що проходить
крізь світловод.
Властивості оптоволоконного датчика:
— пасивний і нейтральний на ділянці, не робить впливу на тем
пературне поле;
— компактний, мала вага, гнучкий, нескладний у монтажі ;
— установка також у місцях, до яких згодом не буде доступу ;
— нечутливий до електромагнітних перешкод ;
— відсутня можливість пробою потенціалу (на корпус), ланцюга
повернення струму через землю й т.д. ;
— можливість експлуатації у вибухонебезпечних установках ;
— комбінація зі сталевою трубкою: високий ступінь механічно
го захисту;
— можливість застосування в умовах високого тиску ;
— різні покриття, наприклад, не утримуючих галогенів матеріа
ли зі зниженою горючістю, відсутність корозії.
Переваги методу оптоволоконного виміру
— прямий вимір температури по шкалі Кельвіна ;
— вимір, що розподіляє локально, температури стосовно до ді
лянки, поверхні або обсягу ;
— точна локалізація найбільш нагрітих місць ;
— комп’ютерний аналіз, а також візуалізація (граничних зна
чень, функцій повідомлення й сигналізації) і передача даннях;
— оцінка тимчасової й локальної зміни температури ;
— незначні витрати на технічне обслуговування: системне само
тестування.
Література
1. www.mirknig.com
2. www.powere.ru
3. www.cnews.ru
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СЕНСОРНІ ІНТЕРФЕЙСИ
О. В. Гудков,
V курс, група ЕА63м, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Жовнір,
к. т. н., доцент, наук. керівник

В роботі приведено обґрунтування принципів побудови проек
ційного сенсорного інтерфейсу, та його переваги щодо інших типів
сенсорних інтерфейсів.
Стрімко набирає популярність технологія, що дозволяє таким
пристроям як сенсорні панелі та екрани розпізнавати кілька доти
ків одночасно. Цю технологію вважають технологією майбутнього,
що виведе людиномашинний інтерфейс на якісно новий рівень
взаємодії.
Взаємодія між користувачами і комп’ютерами, відбувається
в інтерфейсі користувача, що включає в себе як програмне забезпе
чення та апаратні засоби (комп’ютерна периферія).
Проекційний сенсорний інтерфейс з повним внутрішнім від
биттям.
Цей підхід, вельми перспективний до створення сенсорних
поверхонь великої площі. На акриловий екран проектується зобра
ження, за допомогою проекторів, розташованих з протилежного до
користувача боку. Коли до поверхні торкається якийнебудь об’єкт,
світло випромінюване інфрачервоними світло діодами з довжиною
хвилі 850 нм, які розміщені по периметру екрану відбиваєтся
в точці дотику і потрапляє на оптичні датчики (камери), за допомо
гою яких, програмними методами розраховується місце розташу
вання точки дотику.
Інфрачервоний світло поширюється всередині акрилу, не вихо
дячи назовні, але якщо палець торкаєтся поверхні, світло відби
ваєтся від нього і потрапляє на сенсори. Використання гнучкого
матеріалу для покриття екрана дозволить вимірювати силу нати
скання, стежачи за зміною характеру розсіювання променів.
Перевага цієї технології в тому, що вона дозволяє використову
вати довільні об’єкти, для використання в якості пристроїв введен
ня. Наприклад, використовувати звичайний пензлик для створен
ня цифрового живопису. Це стало можливим завдяки тому, що при
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використанні камер для введення, система не залежить від власти
востей, необхідних для звичайних сенсорних панелей, таких, як
ємність, електричний опір або температура.
Інші технології: Резистивна технологія, сенсорна поверхня скла
дається фактично з двох частин: гнучкого шару зверху (тонка полі
ефірна плівка і т. п.), і нижнього жорсткого шару (як правило скло),
обидва шару є провідниками, і мають електричний опір. Вони роз
ділені повітрям або іншим діелектриком. Палець торкаючись верх
нього шару, прогинається його так, що той контактує з нижньої під
кладкою. Напруга в точці контакту вимірюється і обчислюються
координати дотику. Ємнісні технологія: Взаємна ємність. Сенсорна
поверхня наноситься подібно звичайним друкованим платам. Вона
складається з верхнього ізоляційного шару і сітки доріжокпровід
ників під ним. Коли палець торкаеться поверхні, він змінює елек
тричну ємність між сусідніми доріжками, виходячи з чого можливо
обчислити його стан і площа дотику. Власна ємність: Технологія
подібна до попередньої, але замість двох окремих шарів провідни
ків, використовується один шар електродів, під’єднаних до ємнісно
чутливого ланцюга. Технологія може мати більш високу точність
в порівнянні зі взаємноємнісною, але вона менш прийнятна для
пристроїв з великою площею сенсорної поверхні через високу чут
ливість до паразитних ємностей, що з’являються на самих електро
дах. Дисперсія сигналу: Точка дотику обчислюється датчиками по
вібрації і деформації у склі. Заявляється, що ця технологія стійка до
пилу, бруду та подряпин. Також, через малу кількості додаткових
елементів, вона може бути застосована на звичайному склі (вікнах,
столах, дзеркалах і т. п.). Але оскільки відслідковуються механічні
вібрації, ця система не може розпізнавати нерухомі об’єкти.
Піксельсенсорні дисплеї. Компанія Sharp анонсувала надчут
ливі сенсорні екрани. Суть новації в тому, що кожен піксель екрану
включає в себе оптичний сенсор. Таким чином немає потреби в
додатковому покритті поверхні екрана, і можна домогтися чистого
зображення, у порівнянні з іншими сенсорними дисплеями. Такий
екран може відслідковувати дотики, пересування, а також викори
стовуватися в якості сканера.
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ
ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Я. В. Давиденко, Є. Ю. Нечипоренко,
V курс, група ЕА74, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
Ю. К. Сидорук,
старший викладач, наук. керівник

Вступ. Постановка задачі.
При проведенні хірургічних операцій і при розтині судин
з метою зупинення кровотечі, необхідно заварювати судини в місці
їх розтину шляхом коагуляції. Останнім часом набула широкого
застосування високочастотна електрокоагуляція, сутність якої
полягає в тому, що під дією високочастотного струму (вище
400 кГц), що протікає через тканину, яка має підлягати коагуляції,
білки цієї тканини стають аморфними (коагулюють). Але для надій
ного заварювання судини ВЧ струм необхідно в заданий момент
перервати. Охолоджуючись білки стають пружними і утворюють
надійне заварювання. Якщо струм вчасно не перервати, в тканинах
судини розвивається термонекроз (обвуглення), що приводить до
руйнування тканини і кровотеча відновлюється. Для вчасного пере
ривання струму вручну оператором (хірургом), останній повинен
мати великий досвід роботи з даним приладом, але і це не гарантує
стовідсотковий успіх. Очевидно, що ця проблема може бути надійно
розв’язана лише технічним щляхом, щляхом удосконалення самого
пристрою.
Шляхи вдосконалення високочастотних хірургічних коагуляторів.
Детальний аналіз шляхів вдосконалення сучасних високоча
стотних хірургічних коагуляторів свідчить, що доцільними є два
напрями розв’язання даної проблеми:
1. Пошук такого способу передачі активної потужності ткани
нам судини, при яких можлива мінімізація термонікрозу при мак
симальному ефекті коагуляції.
2. Дослідження можливості автоматичного визначення моменту
коагуляції.
Більшість розробників ідуть першим шляхом, який полягає в то
му, що високочастотний сигнал, частота якого знаходиться в межах
440–1760 кГц, модулюється низькочастотним 20–60 кГц, і який
може мати різну форму. Від форми модулюючого сигналу а також
від відношення пікового значення напруги до середнього значення
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залежить мінімізація термонікрозу при максимальному ефекті коа
гуляції. Як один з варіантів може бути модулюючий сигнал, що має
форму прямокутних імпульсів з ступінчатою зміною частоти 20, 40
та 60 кГц. Це, фактично, імперичний спосіб вирішення проблеми,
який має багато недоліків. Він поліпшує ситуацію, але не вирішує
основної проблеми, автоматизації підбору режимів оптимальної
коагуляції.
Наступний крок зв’язаний з спектром високочастотного стру
му. Щоб його проаналізувати необхідно ввести термін спектральної
чутливості тканини при коагуляції (СЧК) та спектральної чутливо
сті термонікрозу (обуглення) (СЧТ), як залежності інтенсивності
процесу коагуляції та термонікрозу відповідно від частоти моду
люючого сигналу. Для побудови характеристик СЧК та СЧТ було
створено експериментальний макет. В складі макету були: збу
джуючий високочастотний генератор (ЗВГ) частота генерованого
сигналу 1760 кГц; підсилювач високочастотного сигналу (ВП); Збу
джуючий генератор низької частоти (ЗНГ), який генерує прямокут
ні імпульси, частота яких знаходиться в межах 20 — 60 кГц; модуля
тор (М); таймер (Т), що визначає час дії високочастотної енергії на
об’єкт; комутатор (К), який припиняє дію високочастотної енергії
на об’єкт; електроди (Е) та сам об’єкт (О).

Рис. 1

Аналіз препаратів після дії високочастотного модульованого
струму показав, що морфологічна картинка при енергетичній дії,
яка не приводить до обвуглення визначається коагуляційним кіль
цем навколо електродів, що утворюється гемогенізованою ткани
ною з структурою, яка відрізняється від звичайної, яка переходить
в зону дифузійних змін, а потім в нормальну тканину стінки судин.
Морфологічні зміни в більшості випадків мають зворотний харак
тер. При підвищенні рівня дії описана морфологічна картинка
доповнюється кільцем тканини, яка обвуглилась, зміни в якій
носять незворотний характер.
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Якісні експерименти, що проводились на білковому гелі, який
моделює тканину організму, дали можливість встановити наступне:
1. Спектр поглинання високочастотної електричної енергії тка
ниною визначається СЧК або СЧТ залежно від домінування відпо
відного процесу, при цьому СЧК та СЧТ можна вважати достатньо
стабільними.
2. Максимально ефективна коагуляція при мінімальному термо
нікрозі досягається в тому випадку, коли вона утворюється стру
мом, спектральний склад якого має максимуми в СЧК і мінімуми
в СЧТ.
Перехід спектра поглинання від СЧК до СЧТ можна вважати
признаком початку інтенсивного термонікрозу і, відповідно, сиг
налом для припинення подачі напруги на електроди.
Висновок. Дослідження характеристик спектральної чутливості
тканин принципово відкриває можливість вирішити проблеми, як
підбору оптимального енергетичного спектру в режимі коагуляції,
так і автоматичного відключення високочастотного струму при
досягненні необхідної якості коагуляції.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОПТОЕЛЕКТРОННІ
ПРИСТРОЇ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
П. А. Дідик,
ІІІ курс, група ЕА61, інженернотехнологічний інститут,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Ураїна» (м. Київ),
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
С. М. Білан,
кандидат технічних наук, доцент, наук. керівник

Сучасний стрімкий розвиток науково–технічного прогресу харак
теризується широким впровадженням у людську діяльність електрон
но — побутової апаратури та комп’ютерної техніки. В залежності від
функціонального призначення електронна апаратура містить при
строї відображення інформації, які призначені для контролю стану
пристрою та відображення результатів виконання функцій.
В сучасних електронних приладах використовуються для своєї по
будови різні фізичні властивості. Найбільш розповсюдженими є при
строї відображення на основі рідинних кристалів, електроннопро
меневих трубок, світло діодів та інші. Крім того, застосовуються
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різні форми відображення інформації. До них належать точкові
індикатори, шкальні індикатори, матричні екрани та пристрої
відображення колективного користування.
Широке розповсюдження отримали світлодіодні індикатори як
шкального так і матричного типу, які характеризуються звичайним
поданням характеристик і форм сигналів, тобто виконують тільки
одну функцію. Конструкція світлодіодних індикаторів дещо склад
ніша. Звичайно, при використовуванні спеціальної мікросхеми
управління її можна спростити до межі. Більшість таких мікросхем
розвиває на виході струм не більш 10 мА і яскравість світлодіодів
в багатьох умовах може виявитися недостатньою. Крім того, най
більш поширені мікросхеми з виходами на 5 світлодіодів, а це тіль
ки «програмамінімум». Тому для наших умов схема на дискретних
елементах бажаніша, її можна розширювати без особливих зусиль.
Якщо параметри сигналів змінюються з великою швидкістю, то
індикатори, що відображають десяткові цифри в таких випадках не
завжди підходять. Найбільш вдалими є шкальні та панорамні засоби
відображення інформації. Шкальна форма подання полягає у подан
ні рівня сигналу довжиною світлової лінійки. Найбільш інформатив
ними засобами відображення сигналів є оптоелектронні матричні
екрани з функціями запам’ятовування, обробки та відображення
інформації. Такі засоби складаються з оптоелектронного матричного
екрану, блоку синхронізації та шкального перетворювача інформації.
В даній роботі пропонуються пристрої відображення інформа
ції, які побудовані на основі схемотехнічно реалізованих оптоелек
тронних пристроїв індикації з шкальною та матричною формами
подання. Вони дають можливість здійснювати функції зберігання,
обробки та відображення інформації.
Кожний світлодіодний багатофункціональний індикатор при
його побудові потребує спеціалізованої схемотехнічної реалізації.
Індикатори, що пропонуються, характеризуються однорідністю
структури, багато кольоровістю відображення та широким спектром
аналогових сигналів, величини яких відображаються індикатором.
Багатофункціональність таких індикаторів характеризується
також можливістю обробки, записаної в них інформації у цифрово
му режимі. Тобто отримана форма відображення може бути зсунута
або перетворена в іншу форму.
Розроблені пристрої відображення є однорідними, багатофунк
ціональними та мають підвищену швидкодію обробки інформації
в реальному часі.
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АНАЛІЗАТОР КИСНЮ
Є. О. Іваницький,
група ЗЕА41, кафедра «Побутова електронна апаратура»;
А .А. Троц,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Проблема аналізу вмісту кисню поширюється, крім спеціальних
технологічних процесів, ще й на побутовий рівень споживача і пов
ністю відповідає межам дисципліни побутові електронні апарати.
Найбільш поширеним методом контролю вмісту кисню є електро
хімічний метод, який базується на використанні в якості чутливих
елементів твердих оксидних електролітів.
Процес виміру вмісту кисню на базі твердих електролітів в поєд
нанні з передовими технологіями полягає в оперативному визна
ченні величини е.р.с. електрохімічної чарунки в процесі доступу до
її активної електрохімічної частини молекул кисню вимірювально
го середовища.
Метою вимірювання є отримання інформації на дисплеї вто
ринного приладу у цифровому вигляді, що є адекватною інформа
цією чутливого елементу.
Вторинний прилад являє собою закінчений інформаційнооб
числювальний блок з можливістю цифрової індикації, який відтво
рює сигнал, що поступає на його вхід, від попередньо перетворено
го інформативного сигналу, що надходить від чутливого елементу.
Таким чином прилад складається з: голівки чутливого елементу;
вторинного блоку обробки інформації і перехідного мініблоку кон
тролера.
Метою доповіді є постановка задачі досліджень по створенню
універсального блоку перетворення аналогового сигналу з параме
трами: по струму 00,3А; по напрузі 01,9В, в кодований цифровий
сигнал, який надходить у вторинний обчислюючий блок, що являє
собою типовий науковий калькулятор.
Багатофункціональний контролер вводу/виводу аналогових
і дискретних сигналів з інтерфейсом RS485/RS232, далі по тексту
контролери, призначені для збирання та обробки даних, форму
вання керуючих аналогових і дискретних сигналів.
Контролер має аналогові виходи для виміру як нормованих, так
і ненормованих сигналів постійної і змінної напруги або струму, для
підключення датчиків термоопору, твердоелектролітних датчиків. На
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аналогових виходах контролера й формуються нормовані сигнали
постійного струму або напруги. Дискретні виходи «відкритий кон
тролер» або «релейний вихід» призначені для управління зовнішнім
дискретнокерованими пристроями. Видача команд управління і
зчитування результатів виміру здійснюється через цифровий інтер
фейс передачі даних RS485 або RS232.
В залежності від вимог програмне забезпечення контролеру
дозволить йому виконувати достатньо широкий спектр функцій,
а саме: перетворення та масштабування вихідних сигналів в задано
му діапазоні; зчитування імпульсів і вимір частоти наслідування
імпульсів; логіка, що задається програмою, роботи дискретних
виходів (більше макс., менше мін., між мін. і макс., поза зоною мін.
і макс.); вимірювачарегулятора по ПВД закону.
Останні розробки в цьому напрямку проводяться всебічно
з метою формалізації вхідних параметрів для забезпечення наукової
оснащеності подальших досліджень

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ПАРАЛЕЛЬНОГО
МНОЖЕННЯ ДВОХ ЧАСОВИХ ОПЕРАНДІВ
О. І. Кирилюк,
ІІІ курс, група ЕА61, інженернотехнологічний інститут,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Ураїна» (м. Київ),
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
С. М. Білан,
кандидат технічних наук, доцент, наук. керівник

Базовою операцією арифметики сучасних ЦОМ є операція скла
дання, а системою счислення — двійкова, або інші системи, побудо
вані на базі двійкових (наприклад, шістнадцяткова, двійководесят
кова і ін.). При цьому операція віднімання представляється як опе
рація складання в зворотних або додаткових кодах. Операції вищої
складності, такі як множення, ділення, зведення до ступіня і т.п.
виражаються в основному через операцію складання над проміж
ними сумами, представленими двійковими кодами.
До справжнього моменту рішення задачі реалізації операції мно
ження двох чисел вимагало великих витрат часу. Використовувався
загальновідомий метод, який заснований на послідовному зсуві
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і складанні проміжних сум. При цьому потрібні також витрати часу
і на реалізацію перенесення в розрядах при складанні.
Спроба підвищення швидкодії при множенні двох чисел, пред
ставлених кодами, поки не дає особливого виграшу при її реалізації
і є мало ефективною. Дослідження в цій області дозволяють ствер
джувати, що представлення операндів у вигляді часових тривало
стей, дає можливість проводити різні математичні операції пара
лельно над їх цілими групами. Це відноситься також і до операції
множення.
У роботі розглядаються методи проведення арифметичних опе
рацій над часовими операндами і їх технічна реалізація із застос
уванням відомої елементної бази. Описаний алгоритм паралельно
го множення двох тривалостей імпульсів, а також синтез пристрою,
що реалізовує представлений алгоритм.
При аналізі часових операцій розподілу і множення стає оче
видним, що в їх основі лежить операція порівняння, реалізована
через часову затримку і зсув. Операція множення реалізується через
проміжну операцію стиснення множника, операцію формування
функції періодичності fn(T2) і накопичення. Математично це вира
жається таким чином
f1(T1,)f2(T2,1) = f3(T1,2),
де 2 = 1/ N;
N — кількість елементів дискретизації j що вклалися у відрізок Т2
існування другого аргументу.
Якщо відомий аргумент множника Т2, або обидва аргументи, то
множення виконується за тривалість Т1 першого аргументу (мно
женого). Міняється тільки рівень дискретизації j.
При невідомих відрізках існування аргументів множення вико
нується за час, рівний сумам тривалостей обох множників Т1 + Т2.
Основна вимога до таких пристроїв полягає в тому, щоб обчислен
ня в них виконувалися з урахуванням часових затримок всіх блоків.
Труднощі полягають в реалізації блоку затримки і обчислення 2.
Подання операндів у формах часових інтервалів (тривалості
імпульсів) дозволило реалізувати операцію паралельного множен
ня двох чисел без великих апаратурних витрат.
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МІКРОЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА
І. П. Коряко,
V курс, група ДЕ41, факультет електроніки НТУУ «КПІ»,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»;
Б. В. Абрамович,
V курс, група ЕА74Е, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Жовнір,
к.т.н., доцент, наук. керівник

В роботі показано перспективність пристроїв освітлення на базі
світлодіодів.
Свічення в світлодіодах виникає при рекомбінації електронів
і дірок в області p&nпереходу. Для цього приконтактні шари напів
провідникового кристалу легують різними домішками: по одну сто
рону акцепторними, по іншу — донорними. Ширина забороненої
зони в активній області світлодіоду має бути близька до енергії кван
тів світла видимого діапазону. Подруге, вірогідність випромінюван
ня при рекомбінації електроннодіркових пар має бути високою, для
чого напівпровідниковий кристал повинен містити мало дефектів,
ізза яких рекомбінація відбувається без випромінювання [1].
Існує три способи створення білого світла від світлодіодів. Пер
ший — змішування кольорів за технологією RGB. На одній матри
ці щільно розміщуються червоні, блакитні і зелені світлодіоди,
випромінювання яких змішується за допомогою оптичної системи,
наприклад лінзи. В результаті випромінюється біле світло.
Другий спосіб полягає в тому, що на поверхню світлодіоду,
випромінюючого в ультрафіолетовому діапазоні, наноситься три
люмінофори, випромінюючих, відповідно, блакитне, зелене і чер
воне світло. Це схоже на те, як світить люмінесцентна лампа.
І нарешті в третьому способі жовтозелений або зелений плюс
червоний люмінофор наносяться на блакитний світлодіод, так що
два або три випромінювання змішуються, утворюючи білий або
близький до білого світло.
В кожного способу є свої достоїнства і недоліки. Технологія RGB
в принципі дозволяє не лише отримати білий колір, але і переміща
тися по колірній діаграмі при зміні струму через різні світлодіоди.
Цим процесом можна керувати вручну або за допомогою програми,
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можна також отримувати різні колірні температури. Тому RGBма
триці широко використовуються в світлодинамічних системах.
В робочих режимах струм експоненціально залежить від напру
ги і незначні зміни напруги приводять до великих змін струму.
Оскільки світловий потік прямо пропорційний струму, то і яскра
вість світлодіода виявляється нестабільною. Тому струм необхідно
стабілізувати. Крім того, якщо струм перевищить допустиму гра
ницю, то перегрів світлодіода може привести до його прискорено
го старіння.
Сучасні світлодіоди, що застосовуються в екранах мають
наступні довжини хвиль: синій 460…480 нм, зелений 515…530 нм,
червоний 620…650 нм. Розробка синього світлодіода дозволила
створювати повнокольорові світлодіодні екрани. А розробка зеле
ного світлодіода з коротшою довжиною хвилі (раніше використо
вувалися діоди з довжиною хвилі 570 нм) дозволила значно поліп
шити колірні характеристики зображення [1, 2].
Вихідна діаграма спрямованості світлового потоку формується
як формою рефлектора, так і формою корпусу світлодіода. Можли
ве створення діаграм спрямованості з різною шириною по вертика
лі і горизонталі, наприклад, 120° по горизонталі і 60° по вертикалі.
В той час, як звичайні лампи розжарювання мають ефективність
10…15 лм/Вт, стандартною величиною ефективності світлодіодів
кілька років тому була ефективність приблизно 30 лм/Вт, а на цей
час світлодіоди відомих виробників вже досягли ефективності
100…150 лм/Вт. Термін служби світлодіодів досягає до 100000 го
дин, що в десятки раз більше тривалості функціонування ламп роз
жарювання.
Література
1. Игнатов А.Н. Оптоэлектронные приборы и устройства. — М.:
ЭкоТрендз, — 2006. — 272 с.
2. Фриман Р. Волоконнооптические системы связи. — М.: Тех
носфера, — 2006. — 496 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ФЕРИТІВ
І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЇХ ОСНОВІ
В. П. Кукла,
V курс, група ЕА63(м), інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електрона побутова апаратура»;
В. Д. Сташук,
доцент наук. керівник

Одним з найбільших перспективних методів розв’язання про
блеми зменшення кількості елементів складних схем є метод функ
ціональних приладів і елементів. Цей метод більш обґрунтований
теоретично ніж, практично.
У діапазоні інфранизьких і низьких частот проблема мініатюри
зації кіл має істотні технологічні труднощі.
За останні кілька років вийшов ряд експериментальних праць, що
пояснюють релаксаційні процеси в деяких іонних кристалах перехо
дами електронів. Ці процеси велику сталу часу релаксації і спостеріга
ються в діапазоні відносно низьких частот змінного електромагнітно
го поля. Електронні релаксаційні процеси спостерігаються в деяких
діелектриках і напівпровідниках, переважно в окислах металів змінної
валентності, до яких належать, зокрема, ферити.
Ми мали мету обґрунтувати можливість використання релакса
ційних процесів у твердому тілі для створення функціональних еле
ментів та кіл.
Пропонуються два класи функціональних кіл: RLкола для
діапазону інфранизьких частот, основані на тепловій релаксації,
яка визначає характер залежності провідності напівпровідників від
температури, і RCкола — для більш широкого діапазону частот,
основані на електронній релаксації, властивій провідним гетеро
генним середовищам, яких рух носіїв струму гальмується межами
зерен з бар’єрними шарами. При дослідженні частотної дисперсії
діелектричної проникності ε і питомого опору р феритових матері
алів особлива увага зверталась на ділянку інфранизьких частот, яка
досі практично не досліджена. Разом з тим створення функціональ
них кіл на інфранизьких частотах дуже важливе з погляду мініатю
ризації великих номіналів параметрів L і C.
Наше дослідження представляє спробу технічного використан
ня релаксаційних явищ для створення функціональних електрич
них кіл.
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Отримані результати показують, що розробка функціональних
RC&елементів у широкому діапазоні частот потребує феритових
матеріалів з різноманітними електричними властивостями, які
можна варіювати у процесі виготовлення феритів, змінюючи пара
метри технологічного режиму.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ХАРТЛІ
В ОРІЄНТОВАНОМУ БАЗИСІ
ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЗГОРТКИ
Д. В. Лазарєв,
V курс, група ЕА63м, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна».
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
Т. О. Терещенко,
д. т. н., професор наук. керівник

Згортка — одна з основних операцій, що виконується при вирі
шенні задач теорії цифрових систем, розробці цифрових систем
керування та зв’язку [1]. Розрізняють лінійну та періодичну згорт
ку. Лінійна згортка використовується для обчислення перехідних
процесів, а циклічна — для встановлених.
Одним із методів обчислення згортки є використання спек
тральних перетворень Фур’є та Хартлі. Згідно з теоремою про
згортку, добуток дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) двох
функцій дорівнює ДПФ циклічної згортки цих послідовностей.
Дискретне перетворення Хартлі (ДПХ) сформульовано Хартлі
в 1942 р [2]. ДПХ оперує з дійсними числами, а не комплексними
на відміну від ДПФ. Існує простий алгоритм переходу від спектру
Хартлі до спектру Фур’є. Перетворення Хартлі має властивість
симетрії прямого і оберненого перетворення. Алгоритм швидкого
перетворення Хартлі введено Р. Брейсуелом. Перетворення Хартлі
та згортка в області Хартлі виконується швидше, оскільки оперує
з дійсними числами.
Перетворення Хартлі в орієнтованому базисі (ОБХартлі) є узагаль
ненням перетворення Хартлі. Властивості перетворення, а також
теореми досліджені в роботі [3]. ОБХартлі не має властивості симе
трії (неоднакові матриці прямого і оберненого перетворення).
Проведений аналіз довів, що згортка за допомогою перетворення
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з орієнтованим базисом має вищу точність розрахунків: середньо
квадратична похибка дорівнює приблизно одному молодшому роз
ряду. Показано, що кількість різних значень елементів матриці
перетворення близько на 50% менша, ніж у класичного ДПХ, якщо
кількість точок для перетворення не дорівнює N = 2n. Кут орієнта
ції базису потрібно вибирати в залежності від довжини перетворен
ня. При кількості точок, рівній N = 2n, оптимальний кут осі пере
творення складає 45°, що відповідає традиційному перетворенню
Хартлі.
Трудомісткість комплексного швидкого перетворення Фур’є
складає 2Nlog2N операцій множення та 3Nlog2N операцій додаван
ня. Швидкий алгоритм розрахунку перетворення Фур’є для дій
сних чисел потребує (2Nlog2N+N)/2 операцій множення та
(3Nlog2N+2N)/2 операцій додавання. Множення двох комплексних
чисел для отримання спектру згортки в області перетворення Фур’є
потребує 2 операції додавання та 4 операції множення для однієї
точки. Отримання спектру згортки в області перетворення Хартлі
потребує 3 операції додавання та 2 операції множення.
Таким чином, перетворення Хартлі дозволяє виконувати згортку
швидше, ніж перетворення Фур’є. Властивість однакового алгорит
му прямого та оберненого перетворення Хартлі дозволяє спростити
обробку даних. При орієнтації базису Хартлі можна спростити алго
ритм розрахунку, а також підвищити точність розрахунків та змен
шити їх трудомісткість.
Література
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КОНТРОЛЕР ПЕРЕНОСНОГО
АНАЛІЗАТОРУ КИСНЮ
П. П. Лобов,
група зЕА41, кафедра «Побутова електронна апаратура»;
А. А. Троц,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Проблема аналізу вмісту кисню поширюється, крім спеціальних
технологічних процесів, ще й на побутовий рівень споживача і пов
ністю відповідає межам дисципліни побутові електронні апарати.
Найбільш поширеним методом контролю вмісту кисню є електро
хімічний метод, який базується на використанні в якості чутливих
елементів твердих оксидних електролітів.
Процес виміру вмісту кисню на базі твердих електролітів в поєднан
ні з передовими технологіями полягає в оперативному визначенні вели
чини е.р.с. електрохімічної чарунки в процесі доступу до її активної
електрохімічної частини молекул кисню вимірювального середовища.
Метою вимірювання є отримання інформації на дисплеї вто
ринного приладу у цифровому вигляді, що є адекватною інформа
цією чутливого елементу.
Вторинний прилад являє собою закінчений інформаційнооб
числювальний блок з можливістю цифрової індикації, який відтво
рює сигнал, що поступає на його вхід, від попередньо перетвореного
інформативного сигналу, що надходить від чутливого елементу.
Таким чином прилад складається з: голівки чутливого елементу; вто
ринного блоку обробки інформації і перехідного мініблоку контролера.
Метою доповіді є постановка задачі досліджень по створенню
універсального блоку перетворення аналогового сигналу з параме
трами: по струму 0–0,3А; по напрузі 0–1,9В, в кодований цифро
вий сигнал, який надходить у вторинний обчислюючий блок, що
являє собою типовий науковий калькулятор.
Багатофункціональний контролер вводу/виводу аналогових
і дискретних сигналів з інтерфейсом RS485/RS232, далі по тексту
контролери, призначені для збирання та обробки даних, форму
вання керуючих аналогових і дискретних сигналів.
Контролер має аналогові виходи для виміру як нормованих, так
і ненормованих сигналів постійної і змінної напруги або струму,
для підключення датчиків термоопору, твердоелектролітних датчи
ків. На аналогових виходах контролера й формуються нормовані
сигнали постійного струму або напруги. Дискретні виходи «відкри
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тий контролер» або «релейний вихід» призначені для управління
зовнішнім дискретнокерованими пристроями. Видача команд
управління і зчитування результатів виміру здійснюється через
цифровий інтерфейс передачі даних RS–485 або RS–232.
В залежності від вимог програмне забезпечення контролеру
дозволить йому виконувати достатньо широкий спектр функцій,
а саме: перетворення та масштабування вихідних сигналів в задано
му діапазоні; зчитування імпульсів і вимір частоти наслідування
імпульсів; логіка, що задається програмою, роботи дискретних
виходів (більше макс., менше мін., між мін. і макс., поза зоною мін.
і макс.); вимірювачарегулятора по ПВД закону.
Останні розробки в цьому напрямку проводяться всебічно
з метою формалізації вхідних параметрів для забезпечення наукової
оснащеності подальших досліджень
Таким чином вимірювання кисню в умовах широкого користувача
є вивіреною проблемою, поряд з вимірюванням інших важливих компо
нент, в умовах сучасного науковотехнічного прогресу, на базі типових
стаціонарних блоків, що дозволяють розширити їх можливості впрова
дження в апаратурі портативного призначення для потреб побуту.
Тенденцією приладобудування є комплексна конфігурація
типових систем в оптимально побудованих аналітичнообчислю
вальних мінікомплексах з можливістю подальшої інформаційно
технічної обробки.

БЕЗЕЛЕКТРОДНІ НВЧBРОЗРЯДНІ
ДЖЕРЕЛА СВІТЛА
М. Г. Ломачко,
V курс, група ДЕ41, факультет електроніки НТУУ «КПІ»,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»;
А. В.Рудик,
IV курс, група ЕА83Е, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Жовнір,
к. т. н., доцент, наук. керівник

В роботі показано перспективність використання безелектрод
них НВЧрозрядних джерел світла. Це прожектори і світильники,
джерела світла для оптичних систем порожнистих світловодів, які
використовуються для освітлення вибухо й пожежонебезпечних
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приміщень. Також використовується оптичне випромінювання
безелектродного НВЧрозряду й в лікувальнопрофілактичних
цілях. НВЧсвітлові прилади будуть впливати не тільки на розви
ток майбутніх освітлювальних систем, але й на архітектуру будівель
й споруд, їх інтер’єрів, комунікаційних засобів [1, 2].
Спрощено принцип, що лежить в основі роботи лампи, може бути
описаний у такий спосіб: сірка (або селен) і аргон, укладені в невели
ку безелектродну скляну колбу, перетворюються в плазму під впли
вом мікрохвильової НВЧенергії частотою 2,45 МГц, яка генерується
магнетроном. Фізичні властивості збуджених атомів сірки такі, що
більша частина мікрохвильової енергії перетвориться у світло і лише
незначна її частина випромінюється у вигляді ультрафіолетового
і інфрачервоного випромінювання. Системи освітлення на базі
безелектродних НВЧрозрядних джерел світла є перспективними
у зв’язку з тим, що спектр випромінювання близький до сонячного
і тому не являється шкідливим для людського здоров’я, а також енер
гозберігаючі властивості систем дуже високі, світлова віддача досягає
130 лм/Вт при коефіцієнті корисної дії 70… 80% .
Основними недоліками НВЧсвітлових пристроїв є: складність
конструкції, висока температура колби та відносно висока вартість.
Але вони мають ряд переваг, до яких відносяться підвищена світлова
віддача, суцільний квазісонячний спектр оптичного випромінюван
ня з різко зниженим рівнем ультрафіолетового та інфрачервоного
випромінювання, неспотворена передача кольору, довговічність
лампи, екологічність.
Можливість досягнення багатьох цілей при збереженні основних
переваг визначає перспективність НВЧсвітлових приладів і обумо
влює розвиток нової «ідеології» проектування не тільки освітлюваль
них пристроїв і систем, але й архітектури будівель, споруджень, їхніх
інтер’єрів, функціональних приміщень, енергетичних комунікацій.
Можливо прогнозувати й деяке реформування ідеології побудови
установок освітлення вулиць, площ, тунелів й інших об’єктів місько
го господарства, архітектурних пам’ятників і т.п.
На різних етапах конструювання та використання пристроїв
оптичного випромінювання необхідно вирішувати проблеми, які
відносяться суто до лампи; системи НВЧнакачки; формувача
потоку оптичного випромінювання; системи живлення, керуван
ня; специфіки експлуатації; світлорозподільчої системи. Цим пере
ліком далеко не вичерпується весь комплекс проблемних питань,
що постають при створенні пристроїв, що використовують
безелектродні газорозрядні лампи із НВЧнакачкою.
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Для вирішення згаданих проблем необхідно прийняття компро
місних рішень.
Так, наприклад, для оптимізації роботи самої лампи (досягнен
ня рівномірного розподілу температури і рівномірного випроміню
вання по поверхні колби) використовуються такі види електромаг
нітного коливання, при яких немає потреби в обертанні колби. Для
освітлення великих об’єктів, у тому числі на вибухо і пожежоне
безпечних виробництвах, найбільш доцільно застосовувати НВЧ
світлові прилади у сполученні з оптичною системою порожнистих
світловодів, а для освітлення значних площ, доцільно використову
вати автономні НВЧсвітлові прилади з тілом, що світиться (зокре
ма, з тороїдальною колбою).
Література
1. Диденко А. Н., Зверев Б. В. СВЧэнергетика. М.: Наука, 2000.
— 264 с.
2. Рохлин Г.Н. О характеристиках новых безэлектродных микро
волновых серных ламп //Светотехника, 1997, № 4. — С. 19–23.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРИСТРОЇВ
ЛАЗЕРНОГО ЗАПИСУ ІНФОРМАЦІЇ
(CD, DVD, BLUBRAY) У МЕДИЦИНІ
С. Д. Мудрак,
IV курс, група ЕА83(Е), інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електроннопобутова апаратура»;
М. Ф. Богомолов,
доцент, наук. керівник

ХХІ століття — вік передових технологій, у якому панують
«цифри». Чим би не займалася людина, результатом її праці стає
електронна інформація. У зв’язку з цим виникає питання: де збе
рігати цю інформацію? Дуже важливо, щоб вона була захищена,
особливо це стосується медицини, де від достовірності даних зале
жить здоров’я та життя людей.
На початку 80х років голландська фірма «Phіlіps» оголосила про
зроблене нею технологічне відкриття, яке стало революційним. Її
інженери придумали те, що нині користується величезною попу
лярністю — це лазерні диски й програвачі.
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Типовий привід складається із плати електроніки, шпиндельно
го двигуна, системи оптичної головки, що зчитує, і системи заван
таження диска. На платі електроніки розміщені всі керуючі схеми
приводу, інтерфейс із контролером комп’ютера, рознімання інтер
фейсу й виходу звукового сигналу. Більшість приводів використо
вує одну плату електроніки, однак у деяких моделях окремі схеми
виносяться на допоміжні невеликі плати.
Система оптичної головки складається із самої головки й системи її
переміщення. У головці розміщені лазерний випромінювач, на основі
інфрачервоного лазерного світлодіоду, система фокусування, фото
приймач і попередній підсилювач. Система фокусування являє собою
рухливу лінзу, що приводиться в рух електромагнітною системою voіce
coіl (звукова котушка), зробленої за аналогією з рухливою системою
гучномовця. Зміна напруженості магнітного поля викликають перемі
щення лінзи й перефокусування лазерного променя. Стандартний
диск складається із трьох шарів: підложка з полікарбонату, на якій від
штампований рельєф диска, намилене на неї покриття, що відбиває,
з алюмінію, золота, срібла або іншого сплаву, і більш тонкий захисний
шар полікарбонату або лаку, на який наносяться написи й малюнки.
Зчитування інформації з диска відбувається за рахунок реєстра
ції змін інтенсивності відбитого від алюмінієвого шару випроміню
вання малопотужного лазера. Приймач або фотодатчик визначає,
чи відбився промінь від гладкої поверхні, чи був він розсіяний або
поглинений. Розсіювання або поглинання променя відбувається
в місцях, де в процесі запису були нанесені поглиблення (штрихи
глибиною 0,12 мкм). Сильне відбиття променя відбувається там, де
цих поглиблень немає. Фотодатчик, розміщений у накопичувачі,
сприймає розсіяний промінь, відбитий від поверхні диска. Потім
ця інформація у вигляді електричних сигналів надходить на мікро
процесор, що перетворить ці сигнали у двійкові дані.
На сьогодні відомо 3 основних систем лазерного запису та збері
гання інформації. Це CD, DVD та BLURAY.
У DVD у порівнянні з CD зменшено розміри поглиблень і кроку
спіральної доріжки, що сприяло збільшенню ємності дисків майже
в сім разів: від 632 Mb у компактдисках до 4.7 GB в DVD. Пам’я
таючи про постійно зростаючі вимоги до пристроїв масової пам’я
ті, компанії — виробники DVD (серед яких особливо варто виділи
ти Phіlіps, Sony, Toshіba і Matsushіta) пішли ще далі: вони пропону
ють двошарові й двосторонні диски.
BluRay Dіsk — у перекладі означає блакитний промінь і диск. За
основу технології було взято зчитування інформації синім лазером
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(от звідки взята назва формату), хоча сам фізичний процес передба
чався проводитися за принципом роботи з CD і DVD накопичу
вачами. Але природно, багато що в BluRay змінилося в порівнянні
з попередніми форматами.
У новій технології з’явилися кардинальні зміни в логічній струк
турі диска. Довжина хвилі синього лазера вкоротилася до 405 нм,
що дозволило позиціонувати промінь набагато точніше, а отже,
і розміщати дані на диску з більшою щільністю. Для приклада, дов
жина хвилі променя, що застосовувається в CD, дорівнює 780 нм,
в DVD — 650 і 635 нм. Застосування синього (насправді синьофіо
летового) лазера дозволило зменшити відстань між доріжками
майже у два рази, до 0.32 мкм, а також мінімальну довжину «піта»
до 0,138 мкм. До того ж розроблювачам BluRay вдалося застосува
ти лінзи з апертурою 0,85 і максимально наблизити інформаційний
шар до лазера. У порівнянні з DVD, у якого товщина захисного
шару дорівнює 0,6 мкм, в BluRay вона зменшилася до 0,1 мкм. Всі
ці нововведення збільшили ємність шару до 27 Гб (прийнято кори
стуватися середнім значенням, рівним 25 Гб). При двошаровому
диску виходить 50 Гб. При чотирьохшаровому — 100 Гб.
Література
4. www.disc.ru.
5. www.sources.ru.
6. www.plastikprint.ru.

МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ФІЛЬТРІВ НА ПАХ
Т. Ю. Орловська,
VI курс, група ДЕм31, факультет електроніки НТУУ «КПІ»,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»;
О. С. Сахно,
V курс, група зЕА62, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Жовнір, к. т. н.,
доцент, наук. керівник

Смугові фільтри на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ)
широко використовуються в сучасних системах зв’язку завдяки
своїй мініатюрності, надійності, термостабільності та здатності
реалізувати частотні характеристики.
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В роботі розглянуто деякі методи оптимізації топології фільтрів,
які дозволяють суттєво спростити розробку нових ПАХфільтрів.
1. Метод трансляції топології ЗШП
Метод трансляції топології зустрічноштирового перетворювача
(ЗШП) базується на фізичних принципах розповсюдження ПАХ і
полягає в масштабуванні вихідної топології пропорційно зміні
частоти [1]. Як відомо, частота обернено пропорційна довжині
хвилі λ = V0 / f 0 , де V0 — швидкість розповсюдження ПАХ в криста
лі, f 0 — центральна частота.
Довжина ПАХ відповідає періоду ЗШП. Тому частота f 0 зв’яза
на з періодом λ p виразом f 0 = V0 / λ p . Отже, масштабуючи розміри
топології фільтра, спроектованого на частоту f1 в k раз, ми одержи
мо фільтр з центральною частотою f 2 = f1 ⋅ k , який має схожу АЧХ
на пропорційно змінених частотах. Абсолютна смуга пропускання
∆f 2 тако фільтра змінюється пропорційно зміні частоти: ∆f 2 = ∆f1 ⋅ k ,
де ∆f1 — абсолютна смуга пропускання вихідного фільтра.
Однак даний метод не дозволяє змінити відносну смугу пропу
скання. Також при такому масштабуванні у відповідне число раз
зменшується і відстань між вхідним та вихідним ЗШП, що призво
дить до погіршення придушення сигналу за смугою, а також підви
щуються вимоги до роздільної здатності фотолітографічного устат
кування.
В багатьох випадках метод трансляції топології дозволяє одер
жати хороший, передбачуваний результат і значно зменшити тру
домісткість при розробці фільтра на ПАХ. Однак потрібно врахува
ти описані обмеження методу.
2. Метод екстраполяції квазівіялоподібних ЗШП
За допомогою метода екстраполяції квазівіялоподібних ЗШП
вдалося змінити відносну смугу пропускання ПАХфільтрів [2].
В квазівіялоподібній структурі електроди ЗШП розташовані під
малим кутом по відношенню один до одного. Вони розбиваються
на секції, що обумовлено особливостями фотолітографічного
устаткування. Кожний ряд таких секцій умовно називають субка
налом, який розрахований на певну довжину ПАХ λn , яка відпові
дає певній частоті f n . Кожний субканал крім періоду електродів
(довжини хвилі) характеризується власною апертурою An , яка виз
начає ширину випромінюваного ним акустичного потоку.
Проведені експерименти підтвердили придатність цього методу.
Для збільшення відносної смуги пропускання фільтра на 20% були
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побудовані додаткові субканали в врахуванням закону їх зміни від
носно уже існуючих. Відносна смуга пропускання фільтра
∆F2 = ∆F1 ⋅ (n2 / n1 ) , де ∆F1 — відносна смуга пропускання вихідного
фільтра, ∆F2 — відносна смуга пропускання модифікованого філь
тра, n1 і n2 — вихідна і кінцева кількість субканалів.
Після модифікації вихідної топології модифікований фільтр був
реалізований на базі ніобата літію LiNbO3 зрізу YZ — так, як і вихід
ний фільтр [2]. Смуга пропускання одержаного фільтра збільши
лась на 20,6% на рівні 1 дБ та на 19,8% на рівні 3 дБ. Інші параме
три практично не змінилися.
Література

1. Орлов В. С., Бондаренко В. С. Фильтры на поверхностных аку
стических волнах. — М.: Радио и свіязь, 1984. — 272 с.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗА ТОЧНІСТЮ
ДВОКАНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
НУЛЬОВОЇ АКТИВНОЇ ШВИДКОСТІ
А. А. Петренко,
IV курс, група ЕА72/3, інститут інженерних технологій,
спеціальність «Електронна побудова апаратура»;
М. В. Горчакова,
викладач Київського коледжу зв’язку;
В. В. Горчаков,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Двоканальною системою нульової активної швидкості (ДС
НАШ) називається система автоматичного керування, в якій
у випадку відсутності вхідного сигналу вихідна координата дорів
нює нулю при відмінних від нуля значеннях вихідних координат
обох каналів, які складають систему, що досягається за рахунок виз
наченого вибору структури взаємних зв’язків та(або) параметрів
окремих каналів.
Необхідність в такого роду системах виникає в тих практичних
випадках, коли виявляється потрібним одночасно з підвищенням
динамічної точності, що досягається використанням принципу дво
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канальності, отримати надширокий діапазон зміни вихідної коорди
нати, яка включає її нульове значення, наприклад, при розробці
високоточних систем приводу антени РЛС траєкторних вимірів.
В якості складової частини таких систем може бути використаний
безконтактний диференціальний виконавчий механізм (БДВМ), що
поєднує в собі функції двигунів, редукторів та диференціалу. Динамі
ка БДВМ як електромеханічної системи з двома ступенями свободи
описується системою диференціальних рівнями:
(1)

або в векторноматричній формі:
(2)
де Т11, Т12, γλ — параметри диференціального виконавчого при
строю.
Відомі методи синтезу багатоканальних взаємозв’язаних систем
використовують, в основному, для синтезу систем стабілізації та
в вкрай рідкісних випадках — слідкуючих систем. Особливості
функціонального призначення зв’язків, що характерезують взаєм
ний вплив каналів в ДС НАШ на основі БДВМ, роблять ці методи
непридатними для рішення задач синтезу високоточних слідкую
чих ДС НАШ.
Опис динаміки ДС НАШ з позиції простору стапів та викори
стання для розширеного векторноматричного рівняння системи
метода динамічного програмквання дозволяє з високим ступенем
точності визначити структуру та параметри оптимальної за мініму
мом СКО САУ. Для того щоб знайти закон оптимального керуван
ня, що забезпечує мінімум квадратичного функціоналу

при наявності обмежень, що накладаються на змінні складові
х є Х та керування u є U у відповідності з рівнянням стану виду (2),
необхідно знайти рішення рівняння Беллмана для задачі Лагранжа
(3), які визначаються у вигляді квадратичної форми V = xTSx, де S —
функція Беллмана. Оптимальне рівняння має вигляд:
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де ВТ(t) = Н1ВТS(t) — матриця зворотніх зв’язків за змінними
стану, а S(t) визначається з рівняння Ріккаті:

яке, як правило, не має аналітичного рішення, тому для знаходжен
ня u(t) використовується ЦОМ. Використання останньої пропонує
представлення об’єкта керування (2), критерія якості (3), а також
(4) та (5) в дискретному вигляді, а обчислювальний алгоритм виз
начення матриці BT(N — j) являє собою багатокрокову процедуру в
напрямку від моменту N(tf) до O(t0).

Аналіз результатів дослідження ДС НАШ відображає, що синте
зована з використанням запропонованної методики система має
високі точнісні та динамічні показники, зокрема, середнє значення
квадрату помилки при реалізації зв’язку лише за першою похідною
задаючого впливу
не перевищує 109 (рад)2 на проміжку часу від 1 до 5 с, де а0 = 1,5;
а1 = 0; а2 = 0,18 та а3 = 0,036 параметрами системи:

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОФІЗИЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КРОВІ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
В. В. Слива,
V курс, група ЕА63М, інженернотехнологічний інститут,
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Богомолов,
к. т. н., доц., наук. керівник

Ця робота пов’зана з підвищеним рівнем захворювання на цукро
вий діабет,необхідно своєчасно вимірювати зміст цукру в крові щоб
попередити критичний стан(діабетичну кому), тому актуальним
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є розробка сучасних портативних приладів для експрес аналізу вмі
сту цукру у побутових умовах при захворюванні на цукровий діабет.
Цукровий діабет — важке захворювання й численні наукові екс
периментальні й клінічні дослідження спрямовані не тільки на
з’ясування причин і механізму розвитку цукрового діабету, але й на
можливість попередження його виникнення. Відомо, що клінічної
маніфестації цукрового діабету передує тривалий період, що проті
кає при повному стані здоров’я, але в цей час в організмі вже відбу
ваються зміна й порушення, які надалі приводять до появи клініч
них ознак захворювання (підвищений апетит, спрага, поліурія,
зниження маси тіла, сверблячка в області промежини, запальні
й гнойнічкові захворювання шкіри й ін.).
На жаль, профілактики цукрового діабету в повному змісті цього
слова не існує, але в цей час успішно розробляється імунологічні
діагностикуми, за допомогою яких можна виявити можливість
розвитку цукрового діабету на самих ранніх стадіях на тлі ще пов
ного здоров’я.
У своїй роботі я розглянула життєву проблему — проблему людей,
що мають цукровий діабет, таким людям необхідно чи не щодня
користуватися приладом для вимірювання рівня цукру в крові. Про
вівши дослідження, я дійшла до висновків, що таким людям варто
дотримуватися наступних порад:
— Контролюйте свій рівень цукру крові й сили за допомогою
лікаря поліклініки або стаціонару. Лікар допоможе вам оцінити
результати, отримані в домашніх умовах за допомогою глюкометрів —
кишенькових приладів для виміру цукру в краплі крові, отриманої
з пальця.
— Відразу після встановлення діагнозу інсуліннезалежного діа
бету ознайомтеся з дієтою.
— Якщо у вас надлишкова вага, необхідно позбутися від нього,
тому що ожиріння може викликати розвиток діабету або збільшити
його плин.
— Обговорите свій раціон із кваліфікованим і досвідченим дієто
логом. Їжте якнайменше жирів і вуглеводів, уникайте рафінованого
цукру, борошняних виробів, консервантів і всіляких хімічних доба
вок. У деяких людей з генетично підвищеною чутливістю до коров’я
чого молока розвитку діабету можуть сприяти молочні продукти.
— Обговорите зі своїм дієтологом необхідна добова кількість хрому,
цинку, магнію й інших мінеральних речовин, які відіграють важливу
роль у вуглеводному обміні й підтримці нормального рівня цукру.
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— Якщо зберігається стабільний рівень цукру (вірогідно доведе
но, що стабільність не менш важлива, чим сама концентрація),
приймайте більші дози антиоксидантів і виконуйте рекомендації,
щоб запобігти утворенню тромбів в артеріях.
— Щодня приймайте добову дозу, що рекомендується, гаммалі
ноленової кислоти риб’ячого жиру омега 3 і омега 6.
— Уникайте стресових ситуацій. Стрес приводить до викиду ряду
гормонів, таких, як адреналін і кортизол, які підвищують цукор
крові. У той же час доведено, що деякі методики, наприклад медита
ція, навпаки, сприяють зниженню цукру крові й поліпшенню кон
тролю діабету.

СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ З НАНОКРИСТАЛАМИ
Ч. Р. Станковіч,
VI курс, група ДЕм31,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ»;
А. О. Грищенко,
IV курс, група ЕА51, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Жовнір,
к. т. н., доцент, наук. керівник

На ринку сонячних батарей зараз домінують прилади, створені
на основі кристалічного кремнію (cSi), проте висока вартість
останнього приводить до швидкого розвитку технологій, які вико
ристовують аморфний кремній (aSi). Крім зниження собівартості
пристроїв, використання аморфного кремнію дозволяє зменшити
товщину сонячних батарей, їх вагу і витрату матеріалів за рахунок
його вищої поглинаючої здатності. Проте, ефективність батарей на
аморфному кремнії залишається достатньо низькою (~9%) у порів
нянні з кристалічним (~25%).
Створена сонячна батарея на базі нанокристалів CdSe і PbS
(рис.1), стабілізованих піридином, і аморфного кремнію. На скло,
покрите 200 нм шаром легованого оксиду індію (ITO), спочатку
наносився проміжний шар полі (3,4етилендіокситіофена), легова
ного полістиролсульфонатом PEDOTPSS, а потім плівку, яка
містить нанокристали (100…150 нм). Шар аморфного кремнію тов
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щиною 100 нм наносився магнетронним напиленням, після чого до
нанесених через маску алюмінієвих або золотих електродів срібною
пастою приклеювалися мідні дроти, і пристрій герметизували про
зорою смолою.

Рис.1 — Схема пристрою в розрізі (ліворуч) та вигляд зверху (праворуч)

Застосування вузькощілинних нанокристалів PbS дозволило
значно поліпшити поглинаючу здатність матеріалу у довгохвильо
вій області і підвищити концентрацію носіїв заряду за рахунок
дірок, які формуються у кремнії. Використання в якості органічно
го стабілізатора молекули піридину дозволило значно збільшити
рухливість носіїв заряду у матеріалі. Отримані пристрої демонстру
вали значення зовнішнього квантового виходу до 50% у видимій
області спектру.
Література
1. Baoquan Sun, Alp T. Findikoglu (2009) Hybrid Photovoltaics
Based on Semiconductor Nanocrystals and Amorphous Silicon. Nano
Lett. 9(3):1235–1241.
2. IvanChristophe Robin, Regis Andre (2006) Elastic and surface
energies: Two key parameters for CdSe quantum dot formation. Appl.
Phys. Lett. 88:192–196.
3. R. Bernard, G. Comtet (2005) Imaging and spectroscopy of indivi
dual CdSe nanocrystals on atomically resolved surfaces. Appl. Phys.
Lett. 87: 154–157.
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НАНОСОТИ ДЛЯ ЛІТІЄВИХ БАТАРЕЙ
Ч. Р. Станковіч
VI курс, група ДЕм31, факультет електроніки НТУУ «КПІ»,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
О. Ю. Продан,
IV курс, група ЕА83Е, інженернотехнологічний інститут
спеціальність «Електронна побутова апаратура»,
Університет «Україна»;
М. Ф. Жовнір,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Можливість використання наноматеріалів відкриває широкі
перспективи для створення приладів нового покоління, вирішуючи
проблеми високого споживання енергії, низької ефективності і еко
логічної небезпеки виробництва. Так літієві електроди на основі
наноматеріалів розглядаються як потенційна заміна традиційних.
Розроблена нова енергоакумулююча система електродів на
основі одновимірних наностуктур, яка є набором вертикальних
нанострижнів з покритим золотом ядром і оболонкою з V2O5. Як
матриця використовувався анодний оксид алюмінію, отриманий
двохстадійним анодуванням алюмінієвої фольги. Піролізом ацети
лену усередині шпарин матриці були вирощені нанотрубки, потім
проведене їх іонне травлення і зняття вуглецевого шару, на яких
потім напиленням були нанесені шари золота і оксиду ванадію.
В якості негативної пластини застосовується графіт. В якості
позитивної пластини застосовують сплави літію з ванадієм.
При заряді літійіонних акумуляторів протікають наступні реакції:
— на позитивних пластинах: LixV2O5 > V2O5 + xLi+ + xe
— на негативних пластинах: С + xLi+ + xe > CLix
При розряді протікають зворотні реакції.
За даними скануючої електронної мікроскопії діаметр нанонит
ки складає близько 100 нм, з них 15 припадає на оболонку з оксиду
ванадію і 70 на покрите золотом ядро.
Запропонована система електродів, яка містить просторово
ізольовані, але електрично зв’язані нанострижні, відрізняється
великою енергоємністю і вихідною потужністю, яка пояснюється
більшою площею поверхні електродів, ефективністю процесу
перенесення заряду і підвищенням стабільності в умовах механіч
ної дії.
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Рис. 1. — Схематична ілюстрація синтезу:
a) матриця із анодного оксиду алюмінія b) вирощування нанотрубок;
c) іонне травлення нанотрубок; d) зняття вуглецевого шару;
e) покриття нанострижнів золотом; f) напилення оксиду ванадія

Батарея з наноелектродами показала відмінну довговічність при
циклічному навантаженні (близько 1000 циклів заряд/розряд до
втрати ємності на 80%) і низький саморозряд. Однак, практичне
використання наноелектродів можна очікувати через 10…15 років.
Література
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2. YounSu Kim, HyoJin Ahn (2008) Honeycomb pattern array of
vertically standing coreshell nanorods: Its application to Li energy elec
trodes. Appl. Phys. Lett. 93:10555.
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ТВЕРДОТІЛЬНІ КВАНТОВІ КОМП’ЮТЕРИ
Д. В. Черненко,
VI курс, група ДЕм31, факультет електроніки НТУУ «КПІ»,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»;
С. В. Смірнов,
IV курс, група ЕА83Е, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Жовнір,
к. т. н., доцент, наук. керівник

В останні роки спостерігається зростання інтересу до того, що
називають «квантовим комп’ютером». Ідея використання можли
востей квантової механіки при організації обчислень виглядає все
більш привабливою. З кожним роком збільшується кількість публі
кацій, розробляються нові квантові алгоритми, розпочато експери
ментальні роботи в цій області.
Досить давно було виявлено, що класичні цифрові комп’ютері
не можуть ефективно впоратись із деякими важливими завдання
ми. Прикладами таких завдань є пошук у неструктурованій базі
даних, моделювання еволюції квантових систем і розкладання на
прості множники великих чисел (факторизація) [1]. Вже зараз ство
рені квантові алгоритми, що дозволяють розв’язувати ці задачі на
якісно новому рівні. Проте створені моделі квантових комп’ютерів
не дозволяють реалізувати всі ці переваги. Розробка нових схем
реалізації залишається доволі актуальним завданням.
Кожен стан квантової системи на відміну від класичної може
перебувати в стані суперпозиції. У термінах класичного комп’юте
ра квантовий біт (quantum bit = кубіт) відповідно до законів кванто
вої механіки може перебувати одночасно в стані «0» та «1».
Елементарний крок при квантових обчисленнях — унітарна
операція над m — кубітовою суперпозицією станів регістра з m
кубітів — виконується так, що відразу всі 2m комплексні амплітуди
обробляються паралельно.
Особлива властивість квантових станів, що принципово відрізняє їх
від класичних — заплутування (entanglement), коли взаємодія між кубі
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тами породжує таку когерентну суперпозицію квантових станів декіль
кох елементів, що не зводиться до добутку станів окремих кубітів.
Першочерговою задачею є розгляд різноманітних фізичних реа
лізацій квантових комп’ютерів (на ядерних або електронних спінах,
рівнях енергії іонів, зарядових станах куперівських пар та інші).
Для реалізації твердотільного (напівпровідникового) квантового
комп’ютера на електронних (ядерних) спінах необхідно:
— наявність ансамблю (регістра) кубітів;
— наявність постійного магнітного поля, що знімає виродження
по спіну;
— низькі температури, що приводять перед початком роботи всі
кубіти в нижній (основний) стан (робить всі електронні спіни —
поляризованими) і попереджує неконтрольовані переходи з нижніх
рівнів на верхні;
— можливість проведення індивідуалізації кубітів за допомогою
напруги на спеціальних операційних затворах одноелектронних
транзисторів;
— можливість подачі імпульсів високочастотного електромаг
нітного випромінювання різної тривалості та фази для повороту
спіну на заданий кут;
— реалізація нанометрових (~100…1000 А) відстаней між кубіта
ми для організації взаємодії між ними;
— можливість проведення однокубітних і двохкубітних логічних
операцій за допомогою затвора зв’язку між кубітами.
Особливо увагу привертає конструкція квантового комп’ютера,
запропонована Б.Кейном [2]. Закладений в ній принцип побудови
дозволить в майбутньому створювати комп’ютери з майже необме
женою кількістю кубітів.
Проведений аналіз різноманітних конструкцій квантових
комп’ютерів дає змогу сформулювати другорядні задачі: вибір кон
кретної схеми побудови для реалізації необхідного квантового
алгоритму, що лежить в основі роботи пристрою.
Література
1. P.W. Shor, «Polynomialtime algorithms for prime factorization
and discrete logarithms on a quantum computer,» SIAM Journal of com
puting, 1997, vol. 26, p.1484
2. П. Шор // Квантовый компьютер и квантовые вычисления,
т. II, Ижевск, 1999, 200 с.
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РОБОТИ СУЧАСНИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ
ОПТИЧНОBЕЛЕКТРОННИХ МОДУЛІВ
ДЛЯ МЕДИЦИНИ
Є. М. Шаврицький
IV курс, група ЕА 83(Е), інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Богомолов,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Світлолікування (синонім фототерапія) — використання світло
вого випромінювання (видимого, інфрачервоного, ультрафіолето
вого) з лікувальною і профілактичною метою; метод фізіотерапії.
Фізіологічна дія світлового випромінювання залежить від довжини
хвилі (тобто виду випромінювання) і енергії поглинених квантів
випромінювання. Енергія інфрачервоного випромінювання погли
нається тканинами на глибину від 3 мм до 4 см.
Енергія інфрачервоного (830 нм) і видимого (червоного 685 нм)
випромінювання при поглинанні тканинами переходить в основ
ному в теплоту, викликаючи посилення кровообігу, випоту і обміну
речовин в тканинах, що сприяє розсмоктуванню запальних вогнищ
і зменшенню інтенсивності больового синдрому не тільки в місці
безпосередньої дії на шкіру, але і у внутрішніх органах.
Лазерний промінь здатний руйнувати матеріали і речовини.
Проте, контрольований лазерний промінь низкою, не вище 500 мВт
потужності дуже мало або трохи впливаючи на живі організми і тка
нини, може надавати значну стимулюючу дію. Найбільш широко
застосовується проміння з довжиною хвилі червоного світла. З про
никненням на 2–3 мм в живу тканину, їх інтенсивність знижується
наполовину. Це зумовлює застосування випромінювання червоних
лазерів для лікування захворювань слизистих оболонок і шкіри.
З огляду на те, що випромінювання поглинається дуже невеликою
колонкою тканини, цілком придатні пристрої з вихідною потужні
стю 50 мВт і нижче.
Інтенсивність випромінювання інфрачервоних лазерів знижу
ється наполовину з проникненням на 2–3 см в тканину. Ці лазери
використовуються для лікування глибоких структур (суглобів,
м’язів, зв’язок). З огляду на те, що енергія випромінювання по
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глинається всією колонкою тканини а ми хочемо забезпечити
достатньо інтенсивне опромінювання мети, розташованої глибоко
в тканинах, рекомендується застосовувати пристрої з вихідною
потужністю не менше 50 мВт.
Ефект лазерного променя в акупунктурі абсолютно своєрідний.
Дія лазерного променя на тканину в певному відношенні повністю
зіставно з ефектом введеної голки — але без болю і ускладнень,
пов’язаних з введенням голки. Шкіра над акупунктурною крапкою
грає роль світловода для лазерного променя.
Основні фізичні характеристики:
— довжина хвилі — один з основних параметрів завжди монох
роматичного лазерного променя. Єдина довжина хвилі, що вимі
рюється в нанометрах;
— вихідна потужність — звичайно вимірюється в мілліваттах.
Використовування оптичної насадки або світловоду приводить до
приблизно 10% втрати вихідної потужності.
За джерелом випромінювання лазери діляться на : твердотільні
лазери (рубіновий лазер); рідинні лазери ; газові лазери — гелий
неонові і аргонові лазери ;
напівпровідникові (GaAs, GaAlAs) — найважливіший вид суча
сних неінвазивних лазерів.
За режимами роботи бувають: імпульсні лазери — дуже короткі
(сотні наносекунд) імпульси з амплітудою в декілька ватів або
декілька десятків ватів;
безперервні лазери ; лазери з модульованим випромінюванням
— тривалість імпульсу залежить від частоти і речовини, що викори
стовується. Амплітуда імпульсів — від одиниць до сотень мілліватт.
Використання :
прості лазери типу «ручка» — звичайно характеризуються вель
ми обмеженим вибором частот. Основна перевага — ідеальна точ
ність;
кишенькові лазери — поміщаються в кишеню халата лікаря;
зонд дротом сполучений з корпусом. Саме такі лазери знайшли
найширше застосування. Зонди таких лазерів можуть мати вихідну
потужність в декілька десятків мілліватт.
настільні пристрої — звичайно з мережним електроживленням
(зонд дротом сполучений з корпусом). Основна перевага — широ
кий вибір частот і можливість установки різних інших параметрів.
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В роботі приведено обґрунтування принципів побудови при
строїв запису інформації, що можуть бути реалізовані на вуглеце
вих нанотрубках.
Вуглецева нанотрубка — це нова форма вуглецю, що представляє
собою згорнуті в пустотілу трубочку з діаметром у кілька нанометрів
і довжиною в десятки мікрометрів «сіточки», що складаються з ато
мів вуглецю. Сіточки утворюються структурами, що нагадують пла
стинчасті молекули графіту. Ці структури, що представляють собою
порошок чорного кольору, дуже схожий на сажу, цікаві не тільки
своїми розмірами і незвичною формою, а, насамперед, особливими
властивостями [1]. Структура нанотрубок визначає її електронні
властивості: вони можуть бути металами, напівпровідниками.
Перша комірка пам’яті на нанотрубках, розроблена в компанії
NEC, являла собою мережу перехресних у просторі вуглецевих тру
бок, частина з них переходили в зіткнення одна з одною, змінюю
чи опір ланцюга. Програмування стану, тобто запис даних, прохо
дило шляхом подачі електричного струму до визначеної ділянки,
зчитування — порівнянням опору ланцюга з деяким граничним
рівнем. Цей тип пам’яті обіцяв прекрасні перспективи в майбут
ньому, тому що осередки мало споживали електроенергії при записі
й були енергонезалежними при збереженні даних. Однак, техноло
гія вимагала ідентичності властивостей нанотрубок і строгого кон
тролю за їх орієнтацією.
Кілька років тому про свої перші успіхи в даному напрямку ого
лосила нова американська компанія Nantero. Компанії вдалося
знайти оригінальне рішення проблеми: у новій структурі вся
поверхня попередньо обробленої кремнієвої пластини покривала
ся вуглецевими нанотрубками, а потім частина з них видалялася
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методом звичайної літографії. У вихідному стані нанотрубки натяг
нуті і не торкаються поверхні розташованих нижче електродів. Від
стань між площиною розміщення вуглецевих трубок і поверхнею
електродів дорівнює 13 нм. При записі інформації напруга прикла
дається до електродів і елементів міжз’єднань [2].
Еластичні трубки, що знаходяться над місцем перетинання, про
гинаються вниз під дією електричного поля і торкаються поверхні
електродів, змінюючи опір ланцюга. Трубки утримуються в такому
положенні під дією сил Ван Дер Ваальса після зняття напруги.
Деяка надмірність трубок лише підвищує надійність системи. Пода
ча зворотної напруги дозволяє їм знову розпрямитися і розірвати
контакт між елементом міжз’єднань й електродом. У такий спосіб
можна записувати і стирати інформацію. Просторова орієнтація
трубок та інтервал між ними при даній технології не грають особли
вої ролі. У процесі зчитування вимірюється опір ланцюга між елек
тродом і елементом міжз’єднання. Якщо опір малий (якщо трубки
торкаються електрода), то вважають, що в комірку записаний логіч
ний «0», в іншому випадку — логічна «1». При тестуванні дослідних
зразків швидкість запису даних в комірку не перевищувала 5 нс.
Виявилося, що для виконання запису і стирання даних не пот
рібно великих струмів. Пам’ять виходить дуже економічної. Лабо
раторні зразки показали хороші результати в експериментах: завдя
ки застосуванню нанотехнології розміри комірки повинні бути
менші, ніж у DRAM, і, отже, обсяги пам’яті будуть більшими. Спо
живана потужність нижча, а швидкість доступу вища. Оскільки
вуглецеві волокна мають високу міцність, а операції запису і зчиту
вання не порушують структури вуглецевих трубок, то термін їхньої
служби буде практично необмежений.
Література
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Виробництво фотоелементів в наш час — повноцінна індустрія
з мільярдними оборотами. Більша частина сонячних батарей вигото
вляється з кремнію та потребує складних виробничих процесів, що
обумовлює високу собівартість кремнієвих фотоелементів. Останні
досягнення вчених показують, що нанотехнологія спроможна дати
додатковий потужний імпульс для розвитку геліоенергетики, дока
зом чого слугують десятки дослідницьких проектів в усьому світі.
Одним з таких прикладів є унікальна розробка прототипу соняч
ної батареї вченими з Національної лабораторії Айдахо (Idaho
National Laboratory), робота якої базується на використанні ґратки
з наноантен, яка нанесена на тонку підкладку [1]. При падінні
інфрачервоних променів на ґратку з наноантен в ній наводиться
електрорушійна сила (ЕРС) по принципу металевої антени.
Вчені з Каліфорнійського інституту технології вивчають нано
матеріали, які імітують архітектуру трави та фотосинтезу [1]. Вони
з’єднують наночастки з фарбою та іншими матеріалами, призначе
ними для облицювання домів та дахів. У випадку успішності
проекту така нанофарба може замінити чорні, дзеркальні фото
гальванічні елементи, які звичайно виробляються з кремнію та
є громіздкими.
Ще одним перспективним методом є використання вуглецевих
нанотрубок на поверхні фотоелектричного перетворювача або без
посередньо, комбінуючи їх з фулеренами [2]. Сонячне світло,
падаючи на полімерну основу, викликає появу струму в полімері,
і фулерени захоплюють електрони. Захоплені електрони, рухаю
чись по нанотрубці, створюють в них струм.
Дослідницька група Гарвардського університету розробила коак
сіальні кремнієві нанопроволоки товщиною ~300 нм, на основі яких
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можна виготовити фотовольтаїчні елементи для живлення невели
ких мікросхем та нанопристроїв [3]. Такий елемент складається
з позитивно зарядженого внутрішнього осердя, тонкої нейтральної
проміжної оболонки та негативно зарядженої зовнішньої оболон
ки. Всі три шари виготовлені з кремнію, легованого різними
домішками з різною концентрацією. Оскільки в коаксіальній гео
метрії довжина, яку необхідно пройти електрону, коротша, це
забезпечує більш високу ефективність збору зарядів.
Компанія Nanosolar виготовляє гнучкі сонячні елементи [4].
Батарея складається з тонкого шару нанотехнологічного матеріалу
мідьіндійдиселенід галію (CIGSплівка). CIGSплівка друкується
на гнучкій підкладці. Використовуючи технологію самозбирання,
ноначастки цього матеріалу збираються у крихітні фотоелементи.
Такі сонячні елементи значно виграють у кремнієвих фотоелемен
тів по швидкості виробництва, зручності використання та продук
тивності.
Таким чином, використання наноструктур для підвищення
ефективності оптоелектронних перетворень в сонячних елементах
є тільки частиною колосального потенціалу нанотехнології по
розвитку екологічно чистої енергетики та створенню електронних
приладів нового покоління.
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Протяжні циліндричні структури, які складаються із гексаго
нальних сіток з атомами вуглецю в вузлах, отримали назву нанотру
бок. Відкриття нанотрубок, які вперше синтезував японський дос
лідник Іджима ще на початку 90х років минулого століття, викли
кало велику зацікавленість у вчених, які займаються створенням
матеріалів та структур з незвичайними фізикохімічними властиво
стями.
Кожна нанотрубка складається з одного або декількох шарів
гексагональної сітки графіту, основу якої складають шестикутники,
в кутах яких розташовані атоми вуглецю. Відстань між шарами
дорівнює 0,34 нм. По суті ця структура нагадує структуру половин
ки молекули фулерена С60 [1]. Ідеальна нанотрубка — це циліндр,
отриманий при скручуванні плоскої сітки графіту без швів (рис. 1).

Рис. 1 — Ідеалізована модель одношарової вуглецевої трубки

Важливою структурною характеристикою нанотрубки є її
хіральність. Хіральність характеризується двома цілими числами
(m, n), які вказують на місцезнаходження того шестикутника сітки,
який в результаті скручування має співпадати з шестикутником, що
знаходиться на початку координат. Іншими словами — це кут, під
яким відбувається скручування нанотрубки.
Для створення електронних приладів необхідні напівпровідники
та матеріали з високою електропровідністю. Нанотрубки з різним
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значенням індексів (m, n) — це полімери різної будови, а тому
мають різні електричні властивості. Залежність електричних вла
стивостей нанотрубок від геометричних параметрів були передба
чені на базі квантовохімічних розрахунків із зонної структури [2].
Розрахунки показали, що металевий тип зонної структури мають ті,
для яких різниця (n & m) кратна трьом. В іншому випадку нанотруб
ки мають бути напівпровідниками з шириною забороненої зони до
2 еВ, яка збільшується із зменшенням діаметру нанотрубки.
Якщо вуглецевий шестикутник замінити, наприклад, на п’яти
кутник, семикутник або на два таких дефекти, нанотрубка викри
виться (рис. 2).

Рис. 2 — Вплив дефекту на геометрію нанотрубки
З різних боків відносно вигину орієнтація вуглецевих шестикут
ників буде різною. Адже із зміною просторової орієнтації гексаго
нальної сітки графіту відносно повздовжньої осі трубки змінюються
і її електронний спектр, положення рівня Фермі. Тому в даному
випадку ліворуч відносно вигину нанотрубка має бути металевою,
а праворуч — напівпровідниковою. Таким чином, ця структура
являє собою молекулярний гетероперехід металнапівпровідник [3].
Отже, одним з найбільш привабливих напрямків використання
вуглецевих нанотрубок є мікроелектроніка. Малі розміри, можли
вість отримувати необхідну електропровідність, синтезуючи струк
тури з різними геометричними параметрами, механічна міцність та
хімічна стабільність роблять нанотрубки дуже привабливим матері
алом для виробництва робочих елементів в електроніці.
Література
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З появою альтернативних джерел енергії, ефективності викори
стання яких приділяється все більша увага в провідних країнах
світу, з’явилась гостра необхідність не тільки в розробці та вигото
вленні систем перетворення сонячного випромінювання, але
й у більш раціональному використанні такої енергії. Тому акуму
лювання сонячної енергії — не менш важлива проблема, яка потре
бує негайного вирішення.
В роботі розглянуто найпоширеніші способи акумулювання
сонячної енергії, які застосовуються в теплових схемах сонячних
систем теплопостачання.
Акумулювання енергії розрізняють двох видів: добове та сезон
не. Добове акумулювання сонячної енергії припускає можливість
роботи системи з використанням накопиченого тепла на протязі
декількох діб, сезонне — на протязі декількох місяців.
В світовій практиці найбільш поширені малі системи сонячного
теплопостачання з добовим акумулюванням енергії [1]. Як прави
ло, такі системи включають в себе сонячні колектори загальною
площею 2–8 м2, бакакумулятор, ємність якого визначається пло
щею використовуваних колекторів, циркуляційний насос або насо
си (в залежності від типу теплової схеми) та інше допоміжне облад
нання. Системи такого типу використовуються звичайно для
потреб гарячого водопостачання в невеликих домах типу котедж.
Порівняно новим є використання сонячного теплопостачання
для потреб гарячого водопостачання та опалення з сезонним аку
мулятором теплоти. Влітку теплота сонячної радіації, яка сприйма
ється проміжним теплоносієм (вода без домішок) від сонячних
колекторів, через систему ґрунтових теплообмінників акумулюєть
ся в ґрунтовому масиві. В опалювальний сезон вона видаляється
з ґрунту і поступає в тепловий насос, який підтримує необхідний
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температурний режим опалювальної системи та системи гарячого
водопостачання.
Для роботи з повітряним колектором найбільш раціональним
вважається гравійногаличний акумулятор. Він дешевий та про
стий за будовою. Гравійну засипку можна розмістити в теплоізо
люючій заглибленій цокольній частині дома. Тепле повітря нагніта
ється в акумулятор за допомогою вентилятора. В холодні сонячні
дні нагріте в колекторі повітря піднімається і через отвори біля
стелі поступає до приміщення. Циркуляція повітря йде за рахунок
природної конвекції. В ясні теплі дні гаряче повітря забирається
з верхньої зони колектора і за допомогою вентилятора прокачуєть
ся через гравій, заряджаючи тепловий акумулятор. Для нічного
опалення та на випадок похмурої погоди повітря з приміщення
пропускається через акумулятор та вертається в кімнати підігрітим.
Сонячний ставок є оригінальний нагрівач, в якому теплозахи
сною кришкою є вода [2]. Він служить одночасно колектором і аку
мулятором теплоти. У сонячний ставок заливається декілька шарів
води з різним ступенем солоності, причому найбільш солоний шар
( 0,5 м) розташовується на дні. Сонячне випромінювання поглина
ється забарвленими в темний колір дном водоймища і придонний
шар води нагрівається. Придонний шар води береться настільки
солонішим, ніж шар над ним, що щільність його хоч і зменшується
при нагріванні, але всетаки залишається вищим за щільність
вищого шару. Тому конвекція подавляється і придонний шар нагрі
вається все сильніше (до 90°С), іноді — до кипіння. При цьому тем
пература поверхневого шару залишається на рівні температури нав
колишнього середовища.
Таким чином, нерівномірність інтенсивності сонячного світла,
погодні умови та добові зміни дня та ночі потребують систем аку
мулювання сонячної енергії, в якості яких можуть виступати
сонячні ставки, ґрунтові та гравійногаличні засоби акумулювання
для комунального теплопостачання.
Література
1. Харменко Н. В. Индивидуальные солнечные установки. — М.:
Энергоатомиздат, 1991. — 208 с.
2. Лялик Г. Н., Костина С. Г. Энергетика и природа. — М.: Энер
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– 345 –

Секція ХІІ

Інноваційні інженерні технології:

ПРИСТРІЙ СКРЕМБЛЮВАННЯ
ТА ДЕСКРЕМБЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ
ПОВІДОМЛЕНЬ З ПОДВІЙНИМ СТУПЕНЕМ
ЗАХИЩЕНОСТІ
С. М. Шкаралевич,
ІІІ курс, група ЕА61, інженернотехнологічний інститут,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Ураїна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
С. М. Білан,
кан. тех.х наук, доцент, наук. керівник

В локальних і глобальних обчислювальних мережах немає
необхідності шифрування повідомлень в реальному часі, але при
застосуванні телефонного цифрового зв’язку існує необхідність
шифрування бітової послідовності, що передається. Для цього
використовуються пристрої потокового шифрування та дешифру
вання бітових послідовностей з різними степенями їх захисту.
Суть скремблювання полягає в побітній зміні потоку даних, що
проходить через систему. Практично єдиною операцією, викори
стовуваною в скремблерах є XOR — що «побітно виключає АБО».
Паралельно проходженню інформаційного потоку в скремблері за
певним правилом генерується потік біт — кодуючий потік. Як
пряме, так і зворотне шифрування здійснюється накладенням по
XOR кодуючої послідовності на початкову.
В даній роботі розроблено пристрій скремблювання та дескрем
блювання цифрових повідомлень з подвійним ступенем захишен
ності, який полягає у подвійному скремблюванні сигналу.
Скремблери і дескремблери звичайно побудовані на основі генера
торів псевдовипадкових бітових послідовностей. Найпростіший гене
ратор виконаний на основі кільцевого регістра зсуву RG з логічним
елементом, що виключає АБО (XOR) в ланцюзі зворотного зв’язку.
Якщо в початковому стані в регістрі присутній будьякий ненульовий
код, то під дією синхросигнала CLK цей код безперервно циркулюва
тиме в регістрі і одночасно видозмінюватиметься. Як вихід генератора
можна також використовувати вихід будьякого розряду регістра.
У загальному випадку в М — розрядному регістрі зворотний
зв’язок підключається до розрядів з номерами М і N (М > N). Вибір
оптимального значення N для заданого М — непроста задача. На
щастя, вона вже вирішена.
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Відомі скремблери і дескремлери мають недолік, який визначає
передбачення алгоритму перемішування, що може бути визначе
ний шляхом простого перебору усіх варіантів зловмисником. Тому
відбувається пошук алгоритмів та апаратних засобів, які б усклад
нили процес визначення послідовності зловмисником. Для цього
в даній роботі пропонується алгоритм перемішування, який поля
гає у використанні ключової послідовності, що управляє процесом
часової зміни алгоритму перемішування.
Такий підхід дозволяє ускладнити зловмиснику проведення усіх
варіантів перебору, оскільки ключ дозволяє змінювати складові
перемішування у часі. В такому випадку зловмиснику треба прово
дити пошук ключа, а також визначати функціональну залежність
зміни аргументів виконання функції XOR.
Дескремблер перетворює отриману послідовність у зворотньому
напрямку відповідно коду ключа, який указує функціональну зал
ежність перетворення. Перетворені дані поступають у первинному
вигляді до одержувача повідомлень. Запропонований пристрій
скремблювання і дескремблювання даних на основі управляючих
комутаторів дозволяє підвищити степінь захисту цифрових повідо
млень в каналах зв’язку.

МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ГІПЕРТЕРМІЇ
Г. А. Янчук,
VІ курс, група ЕА63М, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Богомолов,
доцент, наук. керівник

Відомо, що за допомогою тепла можна впливати на біологічну
тканину, і для злоякісних пухлинних тканин деяке підвищення тем
ператури є згубним. Метод такого локального нагріву біологічної
тканини до деякої температури і підтримці її в перебігу певного
часу називається — гіпертемією. При гіпертемії зазвичай викори
стовується діапазон температур 4245°С, а тривалість дії цією темпе
ратурою фіксується 3060 хв. Такий вибір температури ґрунтується
на тому, що при таких температурах нагріву гинуть злоякісні ткани
ни, тоді як здорова тканина витримує цей нагрів.
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Гіпертемія успішно застосовується для лікування пухлин і за
пальних процесів. Специфічні ефекти, пов’язані з дією поля, його
частотою, завдяки чому забезпечується розподіл підвищених тем
ператур в біологічній тканині, досліджуються.
У сучасній медицині використовуються різні методи гіпертемії,
такі як:
— високочастотна (ВЧ);
— понад високочастотна (ПВЧ);
— інфрачервона (ІЧ);
— ультразвукова (УЗ).
Зрозуміло, що у кожного методу є свої достоїнства і недоліки.
Наприклад у ВЧгіпертемії існує можливість дії на глибоко
лежачі тканини. Недоліком цього методу є неможливість локаліза
ції нагріву в достатньо малому об’ємі, а також необхідність застосо
вувати громіздкі випромінюючі системи.
ПВЧгіпертермія, навпаки, дає можливість локалізувати нагрі
ваючи в дуже малому об’ємі з більшою точністю чим ВЧгіперте
мія, але не може впливати на глибоко лежачі тканини, в наслідку
загасання ПВЧ поля в м’яких тканинах.
ІЧгіпертемія використовується для нагріву тільки поверхневих
тканин ізза дуже високого загасання ІЧхвиль в організмі людини.
УЗгіпертемія має комбіновані властивості ВЧ і ПВЧгіпертермії
[15], вона володіє можливістю глибокого проникнення в тканині
людини і точнішого фокусування випромінюваної енергії в малому
об’ємі. Ультразвук сам по собі широко застосовується в медици
ні для діагностичних цілей.
З технічної точки зору основними проблемами, що підлягають
дозволу, як вже згадувалося вище, є створення температурного роз
поділу у вузькому діапазоні температур, контроль і регулювання
випромінюваному потужності, а також контроль температури тка
нин, що нагріваються.
Розподіл температури створюється за допомогою акустичних
лінз, увігнутих перетворювачів, систем дзеркал, звукових пучків,
що схрещуються, і фазованих антенних решіток (ФАР).
Контроль і регулювання випромінюваної потужності здійсню
ється застосуванням відповідних рішень схематехнік.
Вимірювання і контроль температури тканин можна проводити
інвазивно, за допомогою термодатчиків, використовуючи при цьому
порожнинні органи людини, які виходять на зовнішню поверхню тіла.
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Виходячи з вище за викладене видно, що розробка і впроваджен
ня установки УЗгіпертермії актуально. Це дозволить розширити
можливості лікарів в лікуванні пухлин і запальних процесів. Ця роз
робка цікава також тим, що для використання установки УЗгіпер
термії не потрібне хірургічне втручання, а це зменшує час і витрати
на лікування, і що найважливіше — дозволяє лікувати тих хворих,
яким з тих або інших причин операція не може бути проведена.

КОМУТАТОР СВІТЛОДИНАМІЧНОГО ПРИСТРОЮ
С. О. Ярмоленко,
IV курс, група зЕА83Е, інженернотехнологічний інститут
Університет «Україна»,
спеціальність «Електронна побутова апаратура»;
М. Ф. Жовнір,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Світлодинамічні пристрої дозволяють створювати різноманітні
ефекти при оформленні новорічної ялинки, системного блоку
комп’ютера, музикального центру, а також для управління стоп
сигнальними «вогниками» в автомобілях.
В якості світловипромінюючих елементів доцільно використо
вувати світлодіоди. Їх висока надійність та мале енергоспоживання
забезпечують функціонування протягом тривалого часу і високу
економічність при високій яскравості свічення. На відміну від
базових версій [1], описані конструкції відрізняються удосконале
ними алгоритмами та доповненні ключовими транзисторами для
управління світлодіодними динамічними пристроями.
Три прості конструкції світлодинамічного пристрою з «накопи
ченням» та «відніманням» побудовані з використанням всього кіль
кох мікросхем стандартної логіки і не вимагають застосування про
граматорів, що має велике значення при виготовленні в умовах
радіолюбительської лабораторії [1].
Перша конструкція пристрою формує ефект «біжучих вогників»
з «накопиченням» для управління чотирма світлодіодними гірлян
дами, при якому відбувається по три спалахи кожної гірлянди з її
фіксацією при ввімкненому стані. Після проходження половини
робочого циклу відбувається затримка свічення всіх світлодіодів
у ввімкненому стані, що дорівнює тривалості половині циклу
«накопичення». В подальшому всі світлодіоди гаснуть, і робочий
цикл повторюється.
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Друга конструкція пристрою доповнена простим таймером на
двох мікросхемах і дозволяє вибирати тривалість циклу, починаючи
однократним спалахом першої гірлянди і закінчуючи заданою зат
римкою свічення всіх гірлянд після проходження всього робочого
циклу. В першій конструкції пристрою можна змінювати тільки
частоту спалахів, а в другій конструкції — можна також змінювати
тривалість свічення всіх світлодіодних гірлянд після проходження
половини циклу «свічення».
Третя, найбільш удосконалена, конструкція пристрою забезпе
чує формування кількох ефектів «біжучих вогників» з «накопичен
ням» і «відніманням», причому у першій половині циклу відбу
вається по два спалахи кожної світлодіодної гірлянди з «накопи
ченням» і «відніманням», а у другій половині циклу — по чотири
спалахи в кожному режимі.
Основним функціональним блоком, що реалізує алгоритм
третьої конструкції, є ІМС багатофункціонального зсувного регі
стру типу КР 1564ИР24. Регістр може функціонувати в чотирьох
синхронних режимах: паралельне навантаження, зсув вправо, зсув
вліво, збереження, керованих по двом входам вибору режиму SR,
SL, а також дозвіл виходів E1, E2. Якщо на два входи E1 і E2 та хоча
би на один вхід вибору SR або SL подано напруги низького рівня,
то всі вісім виводів порту служать виходами. На них є код, що
міститься в регістрі (режим «зчитування»). Якщо на входах вибору
SR, SL діє напруга високого рівня, то через всі вісім виводів порту
в регістр завантажуються дані із шини системи (режим «заванта
ження»). Причому завантаження відбувається синхронно з подан
ням позитивного перепаду тактового імпульсу на вхід «С».
Напруга джерела живлення може бути вибрана в діапазоні 9…15 В
із врахуванням номіналів обмежуючих струм резисторів.
В настроюванні пристрою потреби немає, після його виготовлен
ня із справних електронних компонентів він починає працювати
з моменту його ввімкнення. За допомогою підстроювальних резисто
рів в схемах генераторів можна змінювати швидкість перемикання
світлодіодів, а у другій конструкції пристрою — також тривалість зат
римки свічення гірлянд після проходження всього робочого циклу.
Література
1. Одинец А. Л. Переключатели елочных гирлянд на микросхе
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2. Одинец А. Л. Переключатели елочных гирлянд на микросхе
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12.3. Новітні екологічно безпечні
та ресурсозберігаючі технології
виробництва тугоплавких
неметалевих та силікатних
матеріалів

СПІЛЬНЕ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ НІКЕЛЮ
ТА МОЛІБДЕНУ І СИНТЕЗ
НІКЕЛЬМОЛІБДЕНОВИХ СПЛАВІВ
О. В. Буднік,
група ХТ51/3 кафедри хімії та новітніх хімічних технологій,
інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»;
В. В. Малишев,
д. т. н., проф., наук. керівник

З додаванням до нікелевмісного вольфраматного розплаву окси
ду молібдену (VІ) з'являється хвиля відновлення димолібдатіона:
Мо2О72 + 6е ↔ Мо + МоО42 + 3О2.
Різниця в потенціалах виділення нікелю і молібдену становить
0,090...0,115 V при 1173 К, причому, на відміну від галогенідних іга
логеніднооксидних розплавів, нікель має більш позитивний по
тенціал, ніж молібден.
Як базовий електроліт для осадження нікельмолібденових
сплавів використано розплав Na2WO4–2,5 mol % MoО3. Зокрема,
після очищення електролізом, його застосовували для електроосад
ження молібденових покривів з молібденовим анодом в інтервалі
1123...1173 К і за катодної густини струму 20...150 mА/сm2, щоб виз
начити структуру осадів молібдену. Встановлено, що за густини
струму від 0,02 до 0,10 А/сm2 молібденові покриви мають стовп
часту структуру ітовщину до 100...150 µm при мікротвердості
180...190 kg/mm2. Подальший електроліз не збільшував товщину
покриву – росли дендрити або незчеплені порошкоподібні осади.
Для катодного співосадження металів у сплав молібденовий
анод заміняли на нікелевий, а електроліз вели при катодній густині
струму 0,05 і 0,1 А/сm2 при 1123…1173 К. Концентрацію МоО3
підтримували в інтервалі 1,0...2,5 mol %, а нікелю змінювали від 0,1
до 1,0 mol %. При цьому мольне співвідношення іонів молібдену
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і нікелю змінювалося від 250 до 1 (табл.). З підвищення концентрації
Ni або температури і зниження катодної густини струму вміст ніке
лю в осаді зростає. З розплавів, що містять 0,11,0 mol % Ni, за тем
ператури 1123...1173 К на катоді послідовно виділяються суцільні
шари інтерметалідів MoNi, MoNi3 і MoNi4. Можливість їх утворен
ня підтверджують данні діаграми стану МоNi. Усі вони мають
дрібнокристалічну або шарувату структуру, а їх мікротвердість у заз
наченому ряді зменшується з 715 до 345 kg/mm2. З розплавів, що не
містять МоО3, за густини струму до 0,05 А/сm2 утворюються складні
нікелеві шари блокової або стовпчастоблокової структури завто
вшки до 40...50 µm, з мікротвердістю Нµ = 115…120 kg/mm2. З по
дальшим нарощуванням нікелевих покривів або збільшенні густи
ни струму понад 0,05 А/сm2 вони переростають в дендрити.
Таблиця.1

Вплив умов електролізу на склад і структуру молібденнікелевих
сплавів, осаджених з розплаву Na2WO4 – (1,0…2,5) mol % MoО3 –
(0,01…1,0) mol% NiO.
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РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРМОФАЗНИХ ПЕРЕХОДІВ
УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ МЕТАЛОСИЛОКСАНІВ
Л. М. Дарькіна,
група ЗХТ62, кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»;
В. С. Клименко,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Регулювання кристалізаційної здатності і розчинності поліси
локсанів з укоріненими атомами різних металів є актуальним
у зв’язку з розробкою методами зольгель процесу функціональної
кераміки, спеціалізованих високотемпературних покрить, а також
нових технологій проміжного і фінішного фізикохімічного зв’язу
вання екологічно небезпечних сполук техногенного походження.
Методами рентгенофазового ІЧ електроскопічного, кількісного
хімічного аналізів досліджено полістронцій –, кадмій –, та бороси
локсани, що синтезовані в умовах впливу протоноакцепторних
розчинників (2– пропанол, етилцелозольв), після термообробки
при температурі 900°С протягом 3,5 г зі швидкістю 10град/хв на
повітрі.
Встановлено, що полістронційетоксилоксан, що отриманий
у присутності 2пропанолу кристалізується з утворенням 80 мас.%
кварцу (решта – γтридиміт, αта β – кристобаліт). У цілому 2 –
пропанол збільшує ступінь кристалізації стронційсилоксанів в 6 разів.
Заміна природи гетероатому на бор або кадмій призводить до по
глиблення кристалізації структури, але до зменшення вмісту квар
цової фази (до 75 та 51мас.% відповідно).
Етилцелозольв сприяє стабілізації аморфної структури кадма і
стронційсилоксанів, а у випадку боросилоксанів – утворенню вик
лючно кварцової фази.
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА МАТЕРІАЛУ
ЕЛЕКТРОДІВ НА КІНЕТИКУ РЕАКЦІЙ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО КАРБІДУВАННЯ
О. І. Заблоцька,
cтудентка групи ХТ51/3 кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»;
В. В. Малишев, д. т. н., проф., наук. керівник

Підвищення температури розплаву може ускладнити крис
талізування взаємодією осаджуваних компонентів, з матеріалом ос
нови (сплавоутворення). З підвищенням температури пік на галь
ванодинамічній кривій поступово зменшується і врешті зникає. На
металах, які утворюють сплави з осаджуваними компонентами, пе
ренапругу кристалізації спостерігаємо за наявності поверхневої ок
сидної плівки.
Брак піків на типовій гальванодинамічній кривій, що відповідає
електроосадженню карбіду на власній основі в широкому інтервалі
температур (973...1173 К) і густин струму (0,2...4,0 kА/m2), свідчить
про відсутність плівок, що пасивують. Щоб з'ясувати індифе
рентність матеріалу основи досліджували величину і час появи мак
симуму перенапруги за електрокристалізації карбіду молібдену в
гальваностатичних умовах на поверхні молібдену, титану, нікелю,
срібла, міді, платини і карбіду молібдену. Гальванодинамічні криві
знімали при температурі 1173 К та густині струму 1,4 kА/m2, що
відображають початкові стадії електрокристалізації карбіду
молібдену на основах з різних матеріалів. Вони показують, що на
сріблі, міді, золоті, на відміну від нікелю і платини сплавоутворен
ня відсутнє.
Висота піків максимуму перенапруги для вказаних металів обер
нено пропорційна часу їх досягнення. Це, очевидно, пов'язано
з відводом частини осадових компонентів усередину основи твердо
фазною дифузією, що дозволяє якісно характеризувати індифе
рентність матеріалу основ. Наприклад, на нікелі перенапруга крис
талізації η0 появляється не за всіх значень густини струму. На пла
тині маємо помітну деполяризація з двома явно вираженими хвиля
ми, що відповідають, очевидно, утворенню сплавів різного складу.
Підвищення температури розплаву зазвичай «активує» катодну
поверхню і пришвидшує взаємну дифузію осаджуваних компо
нентів синтезу і матеріалу основи, а також реакції їх взаємодії.
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Показано, що електроосадження карбіду молібдену за температури
вище 1173 К навіть на індиферентній срібній основі супроводжуєть
ся деполяризацією, обумовленою сплавоутворенням. Вимірювання
в широкому інтервалі температур (973...1223 К) свідчать про зако
номірну зміну якісних та кількісних характеристик початкових
стадій електрокристалізації карбіду молібдену на зазначеній основі з
ростом температури. Гальванодинамічні криві, що відображають за
родження нової фази при різних температурах, демонструють змен
шення енергії утворення критичних зародків кристала, збільшення
часу досягнення необхідного перенасичення адатомів у момент утво
рення нової фази в інтервалі температур 1073...1173 К. Зі збільшен
ням температури понад 1173 К кристалізаційні утруднення в момент
утворення тривких агрегатів нової фази. За подальшого підвищення
температури фіксуються явно виражені деполяризаційні процеси.
Перенапруга кристалізації росте зі збільшенням густини струму
(рис. 1). Якщо уповільненою є стадія первинного утворення три
вимірних зародків, повинно виконуватися співвідношення
lg ι = A + (k/η2),
де ιчас утворення тривимірних
зародків, А і k – сталі, залежні від
матеріалу електрода, ηперенапру
га кристалізації. Справді в коорди
натах lg ι  1/η2 (рис. 2) експери
ментальні точки вкладаються на
прямі лінії при різних температу
рах розплаву. Далі осад збільшуєть
ся моношарово.
Рис. 1. Часова залежність по
тенціалу срібного електрода під
час електроосадження карбіду
вольфраму з розплаву 1,5 mol %
WO3 – 10 atm. CO2 при 1073 K: 1 –
0,20; 2 – 0,15; 3 – 0,10; 4 – 0,07; 5 –
0,03 А/cm2 (S = 0,75 m2, і 0 = 1,0 mA).
Рис. 2. Залежність lg ι – 1/η2
при електроосадженні карбіду во
льфраму з розплаву Na2WO4 – 1,5
mol % WO3 – 10 at. CO2 на срібно
му електроді: 1 1023 K; 2 – 1073
K; 3 – 1173 K.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЦИРКОНИЯ
В ХЛОРИДНОФТОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ
А. Г. Изварина,
VІ курс, cтудентка группи ХТ51/3,
специальность «Химическая технология
тугоплавких неметалических и силикатных материалов»,
Інженернотехнологический институт «Университет «Украина»;
В. В. Малышев, д. т. н., проф., науч. руководитель

Одним из перспективных методов получения циркония являет
ся электролиз ионных расплавов. Наибольший интерес, с практи
ческой точки зрения, представляет использование смешанных хло
риднофторидных электролитов с минимальным содержанием
фторидионов. Электрохимическое поведение циркония изучено
в различных расплавах. В литературе существуют значительные
разногласия относительно механизма (стадийность, значения по
тенциалов и механизм электровосстановления).
Основной методикой исследования была вольтамперометрия
с различными скоростями развертки потенциала от 20 мВ/с до
10 В/с, соответствующими стационарным и нестационарным ре
жимам поляризации электрода. Эксперименты проводили при
температуре 973–1073 °К в кварцевом реакторе в атмосфере очи
щенного аргона. Платиновые, стеклоуглеродные и вольфрамовые
полупогруженные электроды использовались как индикаторные.
Анод и контейнер для расплава – стеклоуглеродный тигель. Элект
род сравнения хлорсеребряный (KClNaCl — 5 мол. %, AgCl/Ag),
защищенный от воздействия фторидов графитовым чехлом.
На вольтамперных зависимостях расплавов KClNaCl, содержа
щих 1 ⋅ 105 – 4 ⋅ 104 моль/см3 K2ZrF6, наблюдалась волна восста
новления при потенциалах — (1.3–1.6) В. Замена вольфрамового
индикаторного электрода на платиновый или стеклоуглеродный, а
также смена атмосферы над ячейкой осложняют интерпретацию
вольтамперных зависимостей. Увеличение скорости поляризации
до 10 В/с не позволяет обнаружить стадийность процесса. С увели
чением концентрации K2ZrF6 потенциалы пика и полупика смеща
ются в отрицательную область, а потенциал разряда электродного
процесса практически не изменяется. Продуктом потенциостати
ческого электролиза является металлический цирконий.
Диагностические критерии указывают на лимитирование элект
родного процесса диффузией электроактивных частиц к поверх
ности электрода. Анализ вольтамперных зависимостей в полулога
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рифмических координатах, поляризации циркониевого электрода
в полулогарифмических координатах, нестационарных измерений
по критериям МацудыАябэ и Делахея, циклических вольтампе
рограмм не подтверждает количества электронов, равного четы
рем, переносимых в электродном процессе.
Изучение влияния фторидиона на электровосстановление
K2ZrF6 позволило выяснить истинную причину кажущейся необра
тимости процесса. Было показано, что соотношение [Zr(IV)]:[F]
влияет на механизм восстановления и форму частиц циркония в
расплаве. Варьирование соотношения концентраций позволило
найти оптимальный состав электролита с одностадийным восста
новлением гексафтороцирконата калия. В соответствии с экспери
ментальными данными линейной и циклической вольтамперомет
рии можно предположить, что электрохимическое восстановление
циркония в хлориднофторидных расплавах имеет различный
механизм для низких и высоких концентраций фторидиона
в расплаве. В первом случае восстановление протекает по схеме ав
тоингибирования, во втором – наблюдается четырехэлектронный
обратимый одностадийный процесс разряда. Регулируя соотноше
ние [F]:[Zr(IV)] в расплаве, можно подобрать условия для осущес
твления одностадийного четырехэлектронного процесса разряда
циркония. Продуктом потенциостатического электролиза при по
тенциалах этой волны является металлический цирконий.

СПІЛЬНЕ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ НІКЕЛЮ
(КОБАЛЬТУ), ВОЛЬФРАМУ І СИНТЕЗ
НІКЕЛЬ(КОБАЛЬТ)ВОЛЬФРАМОВИХ СПЛАВІВ
А. І. Ізваріна, О. І. Заблоцька, О. В. Буднік,
група ХТ51/3 кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Университет «Україна»;
В. В. Малишев, докт. техн. наук, проф., наук. керівник

Після введення в нікелевмісний вольфраматний розплав оксиду
вольфраму (VI) з’являється хвиля відновлення дивольфраматіона:
W2O72 + 6e ↔ W + WO72 + 3O2.
Різниця між потенціалами виділення нікелю і вольфраму стано
вить 0,130...0,160 V при 1173 К, причому потенціал виділення ніке
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лю вищий за потенціал виділення вольфрамату Вихідним був розп
лав Na2WO4–5,0 mol % WO3. (табл.1).
Таблиця 1.

Вплив умов електролізу на склад і структуру вольфрамнікелевих
сплавів, осаджених з розплаву Na2WO4(1,0…5,0) mol %
WO3(0,01…1,0) mol % NiO

З додаванням до кобальтовмісного вольфраматного розплаву
оксиду вольфраму (VI) появляється хвиля відновлення дивольфра
мат іона. Різниця в потенціалах виділення кобальту і вольфраму
при цьому становить 0,080...0,140 V за 1173 К і на відміну від гало
генідних і галогеніднооксидних розплавів, потенціал кобальту
в оксидному розчині позитивніший, ніж вольфраму (молібдену).
Як базовий електроліт для осадження сплавів було використано
розплав Na2WO4 – 1,5 mol % WO3. З нього за густини струму
0,04–0,12 А/сm2 утворюються стовпчасті вольфрамові покриви тов
щиною до 200 мm. З мікротвердістю 340...420 kg/mm2. З переходом
до катодного співосадження металів вольфрамовий анод заміняли
на кобальтовий. випробовували за катодної густини струму
0,075...0,12 А/сm2 за 1123…1173 °К. Концентрацію WO3 підтримува
ли в інтервалі 0,1…1,5 mol %, а концентрацію СоО змінювали з 0,01
до 1,0 mol %. При цьому мольне співвідношення іонів вольфраму
і кобальту змінювалося від 250 до 1 (табл.2).
Збільшення концентрації СоО, підвищення температури і зни
ження катодної густини струму вміст кобальту в осаді зростає.
З розплавів, що містять 0,1...1,0 mol % СоО, при 1123...1173 К на
катоді послідовно виділяються суцільні шари інтерметалідів СоW і
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Со3W (рис.), які мають дрібнокриста
лічну або шарувату структуру. Їх мікро
твердість перевищує мікротвердість ок
ремих компонентів сплавів і становить
840 і 500 kg/mm2 відповідно. З розплавів,
що не містять WO3, за густини струму до
0,075 А/сm2 утворюються суцільні ко
бальтові осади товщиною до 50 мm, з
мікротвердістю 150...180 kg/mm2. При
подальшому нарощуванні кобальтових
покривів або збільшенні густини струму
понад 0,05 А/сm2 вони перероджуються
в дендрити.
Рис. Слід шляху електронного зонда і
концентраційні криві розподілу W, Co і
Ni між покривом і нікелевою основою.
[СоO] – 0,7 mol %, [WO3] – 0,2 mol %, T
– 1173 K, ik – 0,07 А/см2, t – 1,5 h.
Таблиця 2

Вплив умов електролізу на склад і структуру
вольфрамкобальтових сплавів, осаджених з розплаву Na2WO4 –
(0,01…1,0) mol % CoО – (0,1…1,5) mol % WO3

– 359 –

Секція XIІ

Інноваційні інженерні технології:

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА НІКЕЛЮ
І КОБАЛЬТУ НА ФОНІ ВОЛЬФРАМАТНОГО
РОЗПЛАВУ
А. Г. Ізваріна,
групи ХТ51/3 кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»,
В. В. Малишев, д. т. н., проф., наук. керівник

На вольтамперних залежностях (рис.1), що містить оксид ніке
лю (II) або оксид кобальту (II), спостерігалася хвиля відновлення за
потенціалів (0,7...0,8) і (0,8...0,9) V відповідно. Збільшення конце
нтрації оксидів відповідна хвиля зростає та зсувається в позитивну
область. Відновлення відбувається в одну стадію. Через збільшення
швидкості поляризації до 5,0 V/s не вдається виявити стадійність
процесів. Потенціостатичний електроліз за потенціалів хвиль, що
спостерігаються, виявляє єдиний продукт – нікель або кобальт.

Рис. 1. Вольтамперограми розплаву Na2WO4 (1) при додаванні
3Ч104 mol/сm3 Ni (2), 2,5Ч103 mol/сm3 СоО (3), 7Ч104 mol/сm3
МоО3 (4) і 6Ч104 mol/сm3 WO3 (5). Т – 1173 К, катод – Pt, швид
кість поляризації 10 V/s.
Залежність струму піку від концентрації оксидів нікелю і ко
бальту під час варіювання швидкості поляризації (рис. 2) прямопро
порційна. Значення співвідношення ip/V1/2 практично стале в
інтервалі швидкостей поляризації 0,05...2,0 V/s Константа масопе
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реносу ip/(nFC) (ip – густина струму піку; n кількість електронів,
які беруть участь у реакції; F стала Фарадея; C концентрація спо
луки чи кобальту в розплаві), що характеризує спосіб доставки реа
гуючих речовин до поверхні електрода, дорівнює (2,1...2,9) 104 cm/s,
що узгоджується з доставкою реагуючих речовин до електродної
поверхні в результаті дифузії. Все це вказує на лімітування еле
ктродного процесу дифузією електроактивних часток до поверхні
електрода. Отже, за таких режимів поляризації швидкість утво
рення електрохімічно активних частинок не лімітує електродний
процес.

Рис. 2. Залежність піка струму від концентрації NiO (2, 4, 6) і
СоО (1, 3, 5) при різних швидкостях поляризації, V/s:(1, 2) – 0,2;
(3, 4) – 1,0; (5, 6) – 5,0; Т–1173 °К.

МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ
ЧАСТОК НІКЕЛЮ ТА КОБАЛЬТУ
У ВОЛЬФРАМАТНИХ РОЗПЛАВАХ
А. Г. Ізваріна,
група ЗХТ51/3 кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»,
В. В. Малишев, докт. техн. наук., проф., наук. керівник

Механізм утворення електроактивних часток стає зрозумілим,
якщо керуватись уявленням про існування у вольфраматних розп
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лавах кислотноосновних рівноваг. У чисто вольфраматному розп
лаві існує рівновага
2WO42 ↔ W2O72 + O2
Константа стійкості вольфраматіона:
[WO42]2
K = 
[O2] [W2O72]
в інтервалі 973–1173°К дорівнює 1010 – 1012, а рівноважна концент
рація іонів кисню становить [O2] = 105 mol/cm3. Після додавання
оксидів нікелю і кобальту активність іонів кисню збільшується, по
тенціал кисневого електрода знижується (рис. 1). Подібну за
лежність пояснюють перебігом реакції
МO ↔ М2+ + O2,
а електродний процес у цих умовах можна записати так:
(1)
М2+ + 2e ↔ Мo

Рис. 1. Залежність рівноважних потенціалів платинокисневого електрода
від введенних в розплав вольфрамату натрію оксидів нікелю (II) (1), ко
бальту (II) (2), вольфрамату (3) і молібдату (4) кобальту. T – 1173 K.

Згідно із залежностями рівноважних потенціалів нікелевого і
кобальтового електродів від концентрації оксидів у розплаві вольф
рамату натрію (рис.2) кількість електронів, що припадає на одну
електроактивну частку, становить 1,91...2,23 і 1,83...2,28 відповідно.
Цим значенням відповідає електродна реакція (1).
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Рис. 2. Залежність рівноважних потенціалів нікелевого (1, 3) і кобальтово
го (2, 4) електродів у розплаві вольфрамату натрію від концентрації оксидів
нікелю (1,3) і кобальту (2,4) в звичайних (1, 2) і логарифмічних (3, 4) коор
динатах. Т–1173 К.

Для з'ясування характеру стадії переносу заряду (1) і визначення
кількості електронів, які переносяться в електродному процесі,
стаціонарні вольтамперні залежності проаналізовані в напівлога
рифмічних координатах Еlg(i/id –i). Їх передлогарифмічний коефі
цієнт для різних концентрацій Ni становить 107...127 mV, n = 1,8 – 2,1;
для різних концентрацій СоO — нахил становить 103...122 V,
n = 1,7...2,1. Теоретичне значення передлогарифмічного коефіцієнта
для двоелектронної оборотної реакції становить 112 mV. Збіг експери
ментально визначеного нахилу з теоретичним свідчить про обо
ротність стадії переносу заряду, що підтверджують також експери
ментальні факти: потенціал виділення і потенціал напівхвилі не зале
жать від швидкості зсуву поляризації аж до 0,2 V/s, а концентраційну
залежність потенціалу рівноваги (1) добре описує рівняння Нернста.
Кількість електронів, задіяних в електродному процесі, також
визначена за різницею потенціалів піку і напівпіка нестаціонарних
вольтамперних залежностей Ер/2Ер = 2,2 RT/nF. Для різних кон
центрацій оксидів і швидкостей поляризації від 0,05 до 0,2 V/s зна
чення n = 1,9 – 2,1 (для Ni) і 1,7 – 2,0 (для СоО).
За швидкості поляризації вище 0,5 V/s спостерігається перехід
від оборотного електродного процесу до квазіоборотного. Це
підтверджується також відхиленням залежності ip–V1/2 від прямої
пропорційності і виникненням залежності потенціалу піку і
напівпівпіка від швидкості поляризації.
Таким чином, у розплаві вольфрамату натрію можна реалізувати
оборотні рівноваги і процеси за участю нікелю і кобальту (II).
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ОСНОВИ СИНТЕЗУ НАНОРОЗМІРНИХ
МЕТАЛОСИЛОКСАНІВ ЗОЛЬГЕЛЬМЕТОДОМ
У ГЕТЕРОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
О. О. Кравченко,
група ЗХТ62 кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»,
В. С. Клименко, канд. тех. наук, доцент, наук. керівник

З метою впровадження нових технологічних рішень для отри
мання субмікронних і нанорозмірних порошків оксидів металів і
неметалів, сегнето, п’єзо та діелектриків, жаростійких матеріалів,
твердих електролітів, плівок із спеціальними оптичними і елект
рофізичними характеристиками, каталізаторів та інших матеріалів
високої частоти і гомогенності розроблені наукові основи синтезу
металосилоксанових сполук методом зольгель процесу в гетеро
генному середовищі шляхом відповідного фізикохімічного стиму
лювання реакцій гідролітичної полісоконденсації вихідних реа
гентів на межі розподілу фаз без ускладнення технологічної схеми.
Актуальність роботи обумовлена не тільки науковотехнічними,
а також економічними, енергетичними і сировинними факторами.
Встановлено, що при гідролітичній полісоконденсації розчин
них солей перехідних і неперехідних металів I–IV та VI–VIII груп
з алкоксидом кремнію в гетерогенних умовах утворюються поліме
талоетоксисилоксани із середнім вмістом металокремнезему 82,8
мас.% (за винятком тих, що синтезовані на основі CoSO4, PbCl2 i
FeCl3 і вміщують металокремнезему 65,0; 66,0 і 68 мас.%
відповідно). Склад, будова (ступінь просторової зшивки, кількість
силоксанових і металосилоксанових зв’язків), термодинамічна
стабільність і поліморфні перетворення металосилоксанів визнача
ються попередньою історією їх отримання: природою катіона і
аніона вихідної солі металу, будовою електронної оболонки атому,
здатністю до утворення відповідних аквакомплексів у системі ал
коксид кремніюводасіль металу та умов процесу. При термопе
ретвореннях металосилоксанів катіон вихідної солі визначає харак
тер кристалічних фаз, а її аніон – кількісне співвідношення між ни
ми. Солі металів I–IV груп — натрію, калію (крім ацетату) і цезію
(CsCl) каталізують переважно утворення γтридиміту, солі плюмбію
і цинку – βкристобаліту і γтридиміту (цинку – ще й додатково
вілеміту, а Pb(OCOCH3)2 – виключно – γтридиміту), солі стронцію,
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кадмію і олова — переважно кварцу. В ряду 3d – металів VI–VIII
груп: Cr(3d54S1), Mn(3d54S2), Fe(3d64S2), CO(3d74S2), Ni(3d84S2)
найбільшу каталітичну активність мають солі нікелю (NiCl2 та
NiSO4) з утворенням γтридиміту та βкристобаліту, найменшою –
солі заліза (FeCl3 та FeSO4), а також NiNO3; солі кобальту (COCl2,
COSO4 і CO(NO3)2, марганцю (MnCl2, MnSO4) і хрому (Cr(NO3)2 з
утворенням переважно 2тридиміту і βкристобаліту займають
проміжне положення.
Солі алюмінію (AlCl3, Al2(SO4)3, Al(NO3)3, марганцю (MnCl2),
заліза (FeSO4), нікелю (Ni(NO3)2), калію (KOCOCH3), а також бор
на кислота сприяють формуванню дрібнокристалічної структури
з розміром новоутворень <10 мм, що характеризуються, як рентге
ноаморфні.
Еволюція лінійних розмірів таблетованих форм поліметалоси
локсанів у всьому інтервалі температур (від 120 до 900° С) визна
чається природою катіона і аніона вихідної солі металу при синтезі
і характеризується зсіданням від 2,0 до 17,5%. Таблетовані форми
металосилоксанів на основі NiCl2, Ni(NO3)2 i KCl збільшують свої
лінійні розміри (на 0,8; 1,0 і 0,6% відповідно) при видаленні сорбо
ваної вологи (120° С), а на основі KNO3 на 60,7% — за повної
дегідратації системи (900° С).
Визначено і оптимізовано основні параметри зольгель процесу
для направленого синтезу поліметалоетоксисилоксанів напівал
коксидним методом в гетерогенному середовищі (із ступенем
зв’язування металу для модельних систем до 95,9 мас. %), до яких
віднесено температуру, лужність реакційного середовища, природу
каталізатора синтезу, катіона і аніона вихідних солей, співвідно
шення реагентів вода/алкоксид.

РОЗРОБКА СКЛАДІВ КЕРАМІЧНИХ СУМІШЕЙ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛИЦЬОВОЇ ЦЕГЛИ
А. В. Левицький,
V курс, група ХТ51/3, спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»,
Інститут інженерних технологій.
Т. М. Гладка, к. т. н., доцент, наук. керівник

Виробництво керамічної цегли в Україні зростає з кожним
роком. В теперішній час виробництвом цього будівельного ма
теріалу займаються більше 150 підприємств. За даними Держкомс
тату України в 2007 році було виготовлено 2,069 млрд. умовн. шт.
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цегли. Для виробництва керамічної цегли використовують глинис
ту легкоплавку сировину, яка за мінералогічним складом відно
ситься до гідрослюдистої, гідрослюдистокаолінітової та монтмо
рилонітогідрослюдистої груп.
Підбір оптимального складу керамічної шихти при використу
ванні вельми неоднорідної легкоплавкої сировини, у ряді випадків
низької якості, вимагає відповідного корегування відносно техно
логічних властивостей на основних переділах.
Виконаний комплекс досліджень основних технологічних влас
тивостей (числа пластичності, чутливості сировини до сушці, водо
поглинання, середньої густини) наданих для випробувань видів
сировини Озерянського родовища дозволив зробити висновок про
те, що в чистому вигляді без введення добавок вони не придатні для
виробництва лицьової керамічної цегли. Одночасно відомо, що до
схильності керамічних матеріалів при випалі до ізоморфізму (утво
рюванню твердих розчинів або змішаних кристалів), який в свою
чергу в окремих випадках може проводити до зміцнення крис
талічної гратки. Серед необхідних умов для можливості прояву ізо
морфізму виділяють наступні: аналогія кристалічних сполук за чис
лами іонів з позитивними та негативними зарядами; схожість еле
ментарних граток сполук з розміщенням у геометрично подібних
положеннях однакових чисел позитивних та негативних іонів; дос
татня близькість величин іонних радіусів та поляризаційних влас
тивостей компонентів, що розчиняються. Встановлено також, що
іони заліза і титану сприяють зміцненню кристалічної гратки.
На основі глинистих порід Озернянського родовища були вип
робувані шихтові композиції із співвідношенням компонентів
відповідно до природного залягання, а для корегування властивос
тей основної сировини були випробувані добавки каоліну Глухо
вецького родовища (30 мас. %), каолінітгідрослюдистої глини Кур
дюмовського родовища (20–40 мас. %), а також золошлакових
відходів Трипільської ТЕС (10–20 мас. %). Застосування в складах
мас вибраних добавок забезпечує отримання керамічних мас, що
відносяться до групи середньочутливих до сушці. Введення в по
чаткові шихтові композиції глини каолінітгідрослюдистого складу
або каоліну дає можливість при температурах випалення 1000 –
1050° С підвищити межу міцності зразків як при вигині, так и на
стиск, причому, показник на стиск досягає 25–26 МПа. Для шихто
вих композицій на основі глинистої сировини Озернянського ро
довища та золошлакових відходів також характерно підвищення
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показників міцності зразків, але при цьому фіксується порівняно
висока повна усадка – більше 8% і високе водопоглинання — 23
26%. Якнайкращі результати отримані при використанні в по
чаткових шихтових композиціях на основі глинистої сировини
Озернянського родовища (суглинок — 20–25 мас. %, мергель — 40
45мас.%) комплексної добавки, що включає глину каолініт —
гідрослюдистого складу (15–20 мас. %) і золошлакові відходи
Трипільської ТЕС (1015 мас.%). Формувальна вологість приведе
ної шихтової композиції складає 2123%. Оптимальна температура
випалення виробів на основі рекомендованої шихти складає 1050 °
С. Загальна лінійна усадка складає 4,56,5%. Ізоморфні заміщення
забезпечують зміцнення кристалічної гратки, ущільнення ма
теріалу при випалі і, відповідно, зростання фізикомеханічних по
казників. При цьому досягаються показники водопоглинання, які
пред'являються до лицьових керамічних виробів (в межах 18%).
Зразки відрізняються світлим однотонним забарвленням. Фізико –
хімічні показники лабораторних зразків дають підставу зробити
висновок про можливість отримання на основі рекомендованих
шихт високоякісної лицьової цегли, зокрема марки 100150
відповідно до вимог стандарту ДСТУ Б В.2.76197 «Цегла та камені
керамічні рядові і лицьові. Технічні умови».

ВПЛИВ ГЕТЕРОАТОМА НА СТРУКТУРНО
СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СУБМІКРОННИХ
МЕТАЛОКРЕМНЕЗЕМІВ
Н. В. Онищенко,
група ЗХТ – 62 кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»,
В. С. Клименко, канд. тех. наук, доцент, наук. керівник

З метою визначення шляхів направленого регулювання струк
турносорбційних властивостей металокремнеземів для розробки
каталізаторів, сорбентів, функціональних агентів для компо
зиційних матеріалів вивчено вплив гетероатому на сорбційне воло
гопоглинання високодисперсних металокремнеземів, що отримані
з алкоголяту кремнію, хлоридів перехідних і неперехідних металів
(СdCl2, PbCl2, MnCl2, FeCl3, CoCl2, NiCl2) та борної кислоти золь
гель методом.
– 367 –

Секція XIІ

Інноваційні інженерні технології:

Встановлено, що сорбційне вологопоглинання поліметалокрем
неземів принципово залежить від природи атома металу, що
укорінюється в полісилоксанову структуру кремнеземів, його поло
ження в періодичній системі. Вплив гетероатому перехідного мета
лу VIIVIII груп на зміну середніх динамічних показників
сорбційного вологопоглинання високодисперсних металокремне
земів після термообробки при 120 і 900° С визначається будовою
електронної оболонки атому і знаходиться у зворотній залежності
від кількості електронів у його 3d – рівні. Ті ж показники металок
ремнеземів з укоріненими атомами перехідних і неперехідних ме
талів побічних підгруп II – IV груп після термообробки залежать від
положення металу в періодичній системі і знижуються в напрямку
II → IV група. Відношення абсолютних значень сорбційного воло
гопоглинання металокремнеземів після термообробки при 120 і
9000С, що характеризує загальне ущільнення структури, знижуєть
ся у зворотньому напрямку (IV → II група).

ПОЛІМОРФІЗМ МАЛОРОЗМІРНИХ СТРУКТУРНО
ЧУТЛИВИХ ПОЛІМЕТАЛОСИЛОКСАНІВ
Д. Л. Потопальський,
група ЗХТ62 кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»;
В. С. Клименко, канд. тех. наук, доцент, наук. керівник

Структурні перетворення кремнеземвміщуючих сполук, що от
римуються з похідних ортокремнієвої кислоти, значною мірою виз
начаються ступенем гідроксилірування самого кремнезему. Важли
вими складовими цього процесу є проміжні сполуки, що утвори
лись при взаємодії органічного розчинника з кремнійорганічним
реагентом у процесі гідролітичної полісоконденсації. Таким чином,
змінюючи природу органічного розчинника, можна направлено ре
гулювати ступінь гідроксилірування кремнезему і впливати на
енергію активації процесів утворення тієї чи іншої структури.
Моделювання проводилось з участю хлориду стронцію (врахо
вуючи практичну спрямованість роботи), етилсилікату40, прото
нодонорних розчинників (ацетон, метилетилкетон), розчинника,
що контролює дегідратацію полісилоксанової матриці гелю (диме
тилформамід) і сильного окислювача (перекис водню). Термооб
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робка отриманих металосилоксанів проводилась при температурі
900° С протягом 3,5 год. зі швидкістю 10 град/хв. на повітрі.
Рентгенофазовим та ІЧ спектроскопічним аналізами встановле
но, що ступінь кристалізації стронційвміщуючих структур надійно
і значною мірою регулюється дією речовин, що активно впливають
на проміжні процеси гідролітичної полісоконденсації вихідних ре
агентів і гелеутворення. Інтенсивність дифракційних максимумів
(І/І0 %) найхарактернішої для даної системи кварцової фази ново
утворень після впливу нижчезазначених чинників і термообробки
змінюється відповідно ряду: ацетон (100%) > метилетилкетон
(97,1%) > перекис водню (96,3%) > диметилформамід (92,9%) >>
контрольний без розчинника (12,0%).
Тобто зазначені реагенти дають змогу інтенсифікувати криста
лізацію стронційсилоксанів у 8 разів. Кристалічна фаза ново
утворень представлена практично однією найбільш стабільною
структуроюкварцом з незначними (в межах 1–2%) домішками
αкристобаліту і βтридиміту. Контрольний стронційсилоксан
після термообробки, в цілому, являє собою аморфну структуру з не
значною кількістю кристалічної фази (переважно α та βкри
стобаліту).
Методом ІЧ спектроскопії встановлено, що введення
двова
2+
замість
лентних
іонів
у
вузли
з
тетраедричною
координацією
(Sr
4+
Si ) у випадках формування стронційетоксисилоксанових гелів під
впливом ацетону і метилетилкетону призводить1 до зміщення
характеристичної
смуги поглинання Vas Si0 1093 см у бік низьких
1
частот на 27см за рахунок збільшення середньої відстані (Sі, Sr )O
та іонного характеру зв’язку. Термообробка таких гелів сприяє
подальшому укоріненню іонів стронцію
в полісилоксановий скелет1
1
(зміщення смуги Vas Si0 1093см ) різко зростає до 40 і 34 см
відповідно зазначених розчинників) і формуванню кварцеподібної
структури. Перекис водню та диметилформамід також сприяють1
утворенню угрупувань
Si0Sr 0Si (зміщення Vas Si0 1093 см
1
становить 27 і 20 см відповідно).
Термообробка таких гелів також
призводить до перебудови
1
1
структури (зміщення Vas 1093 см зменшується до 13 см , а напів
ширина зростає на 5–13 %).
Таким чином у встановлено, що полістронційетоксисилоксани
належать до структурночутливих сполук, поліморфізм яких
суттєво регулюється дією протонодонорних розчинників, сильних
окислювачів, а також розчинників, що контролюють дегідратаційні
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процеси в поліметалоорганосилоксанових системах, внаслідок
зміни силової константи зв’язків (Si, Sr)O і ступеня гідро
ксилірування кремнеземної матриці за рахунок взаємодії роз
чинників з органічною складовою системи в процесі формування
гелів.

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ
МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПІРИТУ В ЛІТІЄВИХ ХДС
С. М. Рибак,
група ЗХТ – 53 М кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»;
В. А. Душейко, канд. хім. наук, доцент, наук. керівник

Серед всього розмаїття відомих сполук, які досліджуються
в якості катодних матеріалів – наповнювачів плівкових композит
них систем для літієвих мініатюрних хімічних джерел струму,
найбільш перспективними є оксиди, сульфіди і оксидосульфіди пе
рехідних металів. Особливо інтенсивно в останні роки розробля
ються системи з використанням катодів з літійованого сульфіду
заліза, перевага якого пов'язана з великими покладами піриту
(FeS2) на Україні, високою енергоємністю, оборотністю, відносною
дешевизною і простотою одержання.
В даній роботі представлені результати випробувань активних
катодних матеріалів шаруватої структури (LixFeS2), які дають змогу
досягти високі питомі ємності до 160 мА.год/г при струмі розряду
0,25 мА/см і середній напрузі 1,45 В. Зразки катодних матеріалів
синтезували із елементів високої частоти в атмосфері аргону в нес
таціонарних умовах в інтервалі температур 400–900° С. Випробу
вання одержаних катодних матеріалів проводили в серії пігулкових
акумуляторів габариту 2016 з літієвим анодом. Одержано 20 глибо
ких циклів заряд – розряду з середньою ємністю 145 мА. год/г. Про
ведено дослідження, яке дає змогу виявити вплив хімічного складу
і структури матеріалу на електрохімічну активність катодів.
Розроблений цілеспрямований синтез кополімерів розчинних в
апротонних розчинниках, на основі вінілбутилового ефіру та акри
лонітрилу, а також полімерів – ефірів метакрилової кислоти. Вста
новлений оптимальний склад та умови синтезу літієвих твердих
полімерних електролітів (ПЕ) на основі синтезованих кополімерів
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і одержані зразки ПЕ з високою іонною провідністю до 2*105 См.*см1
та задовільними фізикохімічними та механічними параметрами.
Показана принципова можливість застосування ланцюгових ко
полімерів, що мають бокові та кислотні ланки, здатні до комплексу
утворення з солями літію як матриці в ПЕ для мініатюрних літієвих
хімічних джерел струму. Здійснено випробування твердотільної
літієвої батареї з композитними електродним матеріалом, який
містить синтетичний пірит FeS2. Методом рентгенівської спектрос
копії було досліджено зміну фазового складу електродного мате
ріалу в процесі функціонування герметичного літієвого акумулято
ра. Показано, що в діапазоні потенціалів від 1,33 В до 1,90 В робо
ти акумулятора на катоді відбувається утворення різних проміжних
фаз включаючи: Li2FeS2, а також металічного заліза.

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА НОВІТНІ
РОЗРОБКИ В РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Ю. В Скворцов,
VI курс, група ЗХТ41, спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»,
Інститут інженерних технологій;
Т. М. Гладка, к. т. н., доцент, наук. керівник.

Для 10–15 останніх років характерною рисою розвитку вітчизня
ного будівництва є не тільки постійно зростаючі об’єми, але й зміна
його структури. Пріоритети серед матеріалів визначає ринок, при
цьому насамперед висунуті питання якості.
Досягнення сучасної технології будівельної кераміки та ії перс
пективи розвитку орієнтовані сьогодні на рішення наступних проб
лем:
— зниження енерговитрат при виробництві;
— розширення сировинної та паливної бази, в тому числі за ра
хунок використання відходів;
— розширення номенклатури та підвищення якості продукції;
— вирішення екологічних проблем галузі.
Виробництво керамічних стінових матеріалів складається с
декількох технологічних переделів, однак вирішальним є метод
формування. В теперішній час в будівництві переважно використо
вується керамічна цегла пластичного формування. Цегла полусухо
го пресування в зв’язку з недостатньою якістю, обмеженим асорти
ментом виробів (тільки повнотіли вироби зі щільністю не більше
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12%) та специфікою процесів спікання до останнього часу прак
тично не мала перспектив розвитку виробництва.
Основний недолік, притаманний методу напівсухого формуван
ня, пов’язаний з неоднорідною зернистою структурою сирцю
й цегли. Технологія напівсухого пресування має низку суттєвих
переваг, у тому числі зниження енергоємності виробництва за раху
нок використання обладнання з більш економічними характе
ристиками, зменшення виробничих площ до 2,5–3 разів, а також
можливості використання некондиційної глинистої сировини
(суглинків, запісоченних глин, що є чутливими до сушіння). Собі
вартість керамічної цегли, що виробляється за методом напівсу
хого пресування в 1,5–2 рази нижче за цеглу пластичного форму
вання.
Сучасна технологія напівсухого пресування так званих клінкер
них керамічних матеріалів має все більший розвиток в Україні та
інших країнах. Цей недорогий ті якісний будівельний матеріал
можливо виробляти на базі місцевої сировини. В порівнянні з ке
рамічною цеглою такі матеріали мають підвищенні показники
міцності і морозостійкості (більше 50 циклів), знижені показники
водопоглинання, а також високу довговічність. Нова технологія
передбачає змінювання режимів пресування та випалу і досягнення
таким чином необхідних структури сирця та ступеня спікання че
репка готового матеріалу. Питання високої якості сирця вирішу
ються комплексно за рахунок двостороннього в нестаціонарному
силовому та швидкісному режимах процесу пресформування при
загальному більш низькому тиску, ніж було раніше на пресах ПМК
630. Для формування розроблені модернізовані механічні преса,
в яких за рахунок зміни кінематики механічного приводу і додатко
вих вузлів забезпечується робота в режимі, близькому до режиму
гідравлічних пресів фірми Dorstener (Німеччина).
Клінкерні керамічні матеріали можливо використовувати для
малоповерхового та котеджного будівництва, а також як декора
тивні елементи мощення.
Перспективним напрямком в виробництві стінових матеріалів
є технологія гіперпресування. В Україні розроблена конструкція
автоматизованого гідравлічного преса А300С1 з високими техно
логічними можливостями для виробництва керамічної і силікатної
цегли та фігурних елементів мощення. Гідроциліндри преса забез
печують рівномірне ущільнення сировини та виникнення нових
зв’язків практично на молекулярному рівні. Комп’ютерне керуван
ня технологічним процесом забезпечує підтримку заданого розміру
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виробів з точністю до 0,2 мм незалежно від властивостей сировини.
Цегла має підвищенні показники за міцністю – 300 та 150 від
повідно для повнотілої та зі сквозними пустотами.

АРАБСЬКА АЛХІМІЯ
А. М. Сущенко,
IV курс, група ВС51, «Університет «Україна»,
факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»;
В. В. Малишев, докт. техн. наук, проф., наук. керівник

У VII столітті почався звитяжний хід нової світової релігії – ісла
му, що привело до створення величезного Халіфату, котрий вклю
чив Малу і Середню Азію, Північну Африку (включаючи, зро
зуміло, і Єгипет) і південь Піренейського півострова в Європі.
Арабські халіфи, наслідуючи Олександра Македонського, протегу
вали наукам. На Близькому Сході — в Дамаску, Багдаді, Кордові,
Каїрі — були створені університети, які на декілька сторіч стали го
ловними науковими центрами і дали людству цілу плеяду видатних
учених. Слово khemeia перетворилося в арабській мові в alkhimiya,
що дало назву описуваному етапу. Вплив ісламу в арабських універ
ситетах був порівняно слабким. Крім того, вивчення праць антич
них авторів не суперечило трьом обов'язковим ісламським догма
там — вірі в Аллаха, в його пророків і замогильний суд. Завдяки
цьому на Арабському Сході могли вільно розвиватися наукові
уявлення, в основі яких лежала наукова спадщина античності, у то
му числі і александрійська khemeia.
Теоретичною основою арабської алхімії стало вчення Арістотеля
та його ідея про взаємоперетворюваність елементів. Проте, для
інтерпретації досвідчених даних, що стосуються властивостей ме
талів, теорія Арістотеля виявилася не дуже зручною, оскільки опи
сувала, перш за все, фізичні властивості речовини. Арабський
алхімік Айюб яскравочервоний Рухаві (769–835) давав наступне
вельми громіздке і туманне пояснення властивостей металів, зас
новане на арістотельовім ученні.
Розвиток алхімічної практики зажадав створення нової теорії,
заснованої на хімічних властивостях речовин. Абу Муса Джабір ібн
Хайян (721–815), в європейській літературі відомий під ім'ям Гебер,
розробив ртутносірчану теорію походження металів, яка склала те
оретичну основу алхімії на декілька подальших сторіч. Джабір ібн
Хайян створив теорію, покликану конкретніше пояснювати
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властивості металів (зокрема, такі, як блиск, ковкість, горючість)
і обґрунтовувати можливість трансмутації. Слід особливо відзначи
ти, що ртутносірчана теорія була спробою теоретичного узагаль
нення досвідчених даних в достатньо приватному питанні, не пре
тендуючи на загальність пояснення. Це в корені відрізняє її від кла
сичних натурфілософських учень. Проблема трансмутації в рамках
ртутносірчаної теорії зводилася до завдання виділення еліксиру,
що позначається алхіміками астрологічним символом Землі.
На думку алхіміків, процес перетворення «недосконалих ме
талів» в «досконалий метал» — золото — може бути ототожнений
з «лікуванням» металів. Тому еліксир, згідно представленням
послідовників Гебера, повинен був володіти ще багатьма магічними
властивостями — зціляти всі хвороби, і, можливо, давати безсмер
тя. Саме ці «побічні функції» еліксиру і закріпилися в сучасному
значенні цього слова. Взагалі слід зазначити, що арабська алхімія
завжди найтіснішим чином була пов'язана з медициною, яка на
арабському світі була розвинена вельми високо (зокрема, в Багдаді
ще в VIII столітті з'явилася перша державна аптека), і практично всі
арабські алхіміки були відомі ще і як лікарі. Серед арабських учених
виділяється знаменитий бухарський лікар Абу Алі аль Хусейн ібн
Абдаллах ібн Сина, або Авіценна (980–1037), що з'явилася першим
критиком ідеї трансмутації металів, яку він вважав неможливим,
і що вважав основним завданням алхімії приготування лікарських
засобів.
Абу Бакр Мухаммед ібн Закарія Арразі (864–925), в євро
пейській літературі відомий як Разес, вніс до ртутносірчаної теорії
деякі зміни. Оскільки властивості таких речовин, як солі металів,
досить складно пояснити з використанням двох принципів, Арразі
додав до них третій принцип, принцип розчинності (крихкості) —
філософську Сіль. Ртуть і Сірка, на його думку, утворюють тверді
речовини лише у присутності цього третього принципу. У такому
вигляді теорія трьох принципів придбала логічну завершеність
і проіснувала в незмінному вигляді декілька століть. Арразі зробив
також спробу об'єднати учення Арістотеля — головну теоретичну
основу алхімії — з атомістичною ідеєю. Чотири стихії Арістотеля,
на думку Арразі, це чотири види атомів, котрі рухомі в порожнечі
і розрізняються формою та розміром. Серед численних заслуг
Арразі слід також відзначити запропоновану ним класифікацію
речовин на три царства — мінеральні, рослинні і тваринні. Арразі
в своїх творах докладним чином описував хімічний посуд, устатку
вання, ваги і лабораторні прийоми. Взагалі для арабських алхіміків
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було характерне ретельне відношення до опису експерименту; ваги
і лабораторна техніка вже до XI століття досягли високого ступеня
досконалості. Зокрема, Абуаррайхан Мухаммед ібн Ахмед Ал
біруні (973–1050) і Абд АрРахман Хазіні приводили в своїх працях
величини щільності металів, що відрізняються від сучасних значень
менш ніж на один відсоток. В цілому саме під час арабського етапу
були створені основні теорії алхімії, розроблений понятійний апа
рат, лабораторна техніка і методика експерименту. Арабські
алхіміки досягли безперечних практичних успіхів — ними виділені
сурма, миш'як і, мабуть, фосфор, отримані оцетова кислота і розчи
ни сильних мінеральних кислот. Арабська алхімія, на відміну від
александрійської, була цілком раціональна; містичні елементи
в ній були швидше данню традиції. Найважливішою заслугою
арабських алхіміків стало створення раціональної фармації, що
розвинула традиції античної медицини.
Після XII століття з ряду причин (як внутрішніх, так і зовнішніх)
арабська алхімія почала йти до занепаду. Останнім крупним арабсь
ким алхіміком став Яскравочервоний Джілдаки (перша половина
XIV ст.), що написав ряд творів, котрі дуже повно підсумовують
праці його попередників. Центр наукової думки перемістився до
Європи.

ГРЕКОЄГИПЕТСЬКА АЛХІМІЯ
А. М. Сущенко,
IV курс, група ВС51, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
«Університет «Україна»;
В. В. Малишев, докт. техн. наук, проф., наук. керівник

Колискою хімії прийнято вважати Александрійську академію.
Заснована Олександром Македонським в 332 р. до н. е. нова столи
ця Єгипту — Александрія — швидко стала найбільшим торговим
і культурним центром античного Середземномор'я. Птолемей
Сотер, соратник Олександра, що став після смерті останнього
(323 до н. е.) царем Єгипту, заснував Александрійську академію, яка
разом із створеним при ній найбільшим сховищем античних руко
писів — Александрійською бібліотекою (близько 700 000 руко
писів), — проіснувала близько тисячі років (до VII ст. н. е.). З ака
демією пов'язані імена таких видатних мислителів античності, як
Евклід, Архімед, Птоломей. Греки принесли до Єгипту свою на
турфілософію, перш за все учення Платона і Арістотеля. Саме
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у Александрійській академії відбулося з'єднання теорії (античній
натурфілософії) і практичних знань про речовини, їх властивості
і перетворення.
В результаті об'єднання практичних знань єгипетських жерців
і натурфілософії відбулися два взаємообумовлені процеси:
1. еллінізация "священного таємного мистецтва" єгипетських
жерців: практичні знання придбали "теоретичну базу" у вигляді пла
тонівськоаристотельського вчення про чотири елементистихії;
2. містифікація натурфілософії: у раціональну систему Арістоте
ля були привнесені посилки Піфагора про найважливішу роль чис
ла та інші містичні елементи, спочатку абсолютно нехарактерні для
аристотелівської метафізики.
Алхімія, що народилася в Александрії, відразу ж обзавелася не
бесним покровителем — їм став єгипетський бог Той (Джехуті) —
бог місяця, мудрості, рахунку і листа, покровитель наук, писарів,
священних книг, творець календаря, аналог грецького Гермеса,
вісника богів, бога торгівлі, обману.
Тотгермес часто ототожнюється з легендарним засновником
алхімії Гермесом Трісмегистом, якому, на думку алхіміків, люди
зобов'язані існуванням писемності, календаря, астрономії та ін.
У Александрійській академії лабораторії "священного мистецтва"
розміщувалися в головній будівлі академії — храмі Серапіса (храм
життя, смерті і зцілення). Основними об'єктами вивчення алек
сандрійської алхімії були метали. Саме у александрійській алхімії
сформувалася традиційна металопланетна символіка алхімії, в якій
кожному з семи відомих тоді металів зіставлялася відповідна плане
та і день тижня. Втім, в європейській алхімічній традиції ртуть час
то металом не вважалася, оскільки в Біблії вона не згадана.
Основою всіх алхімічних теорій є теорія чотирьох елементів. Ця
теорія була докладно розроблена грецькими філософами, такими
як Платон і Аристотель. Згідно учення Платона Всесвіт був створе
ний Деміургом з натхненної Первинної матерії. З неї він створив
чотири елементи: вогонь, воду, повітря і землю. Арістотель додав до
чотирьох елементів п'ятий — квінтесенцию. Саме ці філософи і зак
лали фундамент алхімії.
До безперечних практичних досягнень грекоегипетских
алхіміків слід віднести відкриття явища амальгамування металів
(описане Діоськорідом, I століття н.е.). Олександрійськими алхі
міками був вдосконалений спосіб витягання золота і срібла з руд,
для чого широко застосовувалася ртуть, що отримується з кіноварі
або каломелі. Амальгаму золота почали застосовувати для позоло
– 376 –

пошук та перспективи

Секція ХІI

ти. Алхіміками був розроблений також спосіб очищення золота ка
пелюванням — нагріванням руди зі свинцем і селітрою. Крім прак
тичного значення, унікальна здатність ртуті утворювати амальгаму
привела до появи уявлення про ртуть, як про особливий, "первин
ний" метал. Тому ж сприяли і незвичайні властивості з'єднання
ртуті з сіркою — кіновар, яка залежно від умов отримання має різне
забарвлення — від червоного до синього.
Першим значним представником александрійської алхімії, ім'я
якого дійшло до наших днів, був Болос Демокрітос з Менде, відо
мий ще як ПсевдоДемокріт (близько 200 до н. е.). Написана Боло
сом книга "Фізика і містика" складається з чотирьох частин, прис
вячених золоту, сріблу, коштовним каменям і пурпуру. У Болоса
вперше сформульована ідея трансмутації металів — перетворення
одного металу в інший, перш за все неблагородних металів (свин
цю або заліза) в золото, що стала основним завданням всього
алхімічного періоду. Слід зазначити, що можливість трансмутації
обґрунтовувалася алхіміками на основі теорії чотирьох елементів
стихій. Самі елементи, поєднанням яких утворені всі речовини,
здатні перетворюватися один в одний. Тому, перетворення одного
металу, складеного з цих елементів, в інший метал, складений із тих
же елементів, в іншому поєднанні, вважалося лише питанням ме
тоду (мистецтва). Практичною передумовою виникнення ідеї
трансмутації могла бути відома із здавна різка зміна забарвлення і
властивостей металу при введенні деяких добавок (наприклад,
колір відомою з IV тисячоліття до н.е. миш'яковистій міді варіюєть
ся від білого до червонуватих і золотистих відтінків).
Затвердження християнства як державної релігії Римської
імперії при імператорові Костянтині (285337) привело до ще біль
ших гонінь за алхімією, пронизану язичницькою містикою. Оскіль
ки осередком природознавства і античної філософії була Алек
сандрійська академія, вона неодноразово піддавалася розгромам
фанатикамихристиянами. У 385415рр. було зруйновано багато
будівель Александрійської академії, в т.ч. і храм Серапіса. У 529р.
римський папа Григорій I заборонив читання стародавніх книг і за
няття математикою та філософією; християнська Європа занурила
ся в морок раннього середньовіччя. Формально Александрійська
академія припинила своє існування після завоювання Єгипту ара
бами в 640р. Проте, наукові і культурні традиції грецької школи на
Сході зберігалися якийсь час у Візантійській імперії (найбільша
колекція алхімічних рукописів зберігається в Бібліотеці Святого
Марка у Венеції), а потім вони були сприйняті арабським світом.
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ЄВРОПЕЙСЬКА АЛХІМІЯ
А. М. Сущенко,
IV курс, група ВС51, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
«Університет «Україна»;
В. В. Малишев, докт. техн. наук, проф., наук. керівник

Європейські держави, перш за все країни південної Європи,
достатньо тісно контактували з Візантією та арабським світом,
особливо після початку хрестових походів. Європейці дістали мож
ливість ознайомитися і з блискучими досягненнями арабської
цивілізації, і зі спадщиною античності.
Слід зазначити, що між арабською і європейською алхімією
мали місце вельми істотні відмінності. Європейська алхімія розви
валася в суспільстві, де християнська (католицька) церква активно
втручалася у всі світські справи; виклад ідей, що суперечать христи
янським догматам, був справою вельми небезпечною. Алхімія
в Європі з моменту свого зародження знаходилася на напівпідпіль
ному положенні. У 1317 році папа Іоанн XXII продав алхімію ана
фемі, після чого всякий алхімік у будьякий момент міг бути оголо
шений єретиком зі всіма витікаючими наслідками. Проте, євро
пейські володарі, як світські, так і церковні, оголосивши алхімію
поза законом, в той же час протегували їй, розраховуючи на виго
ди, які обіцяло знаходження способу отримання золота. Внаслідок
цього європейська алхімія, як і александрійська, спочатку була гер
метичною наукою, доступною тільки присвяченим. Цим пояс
нюється характерне для європейської алхімії надзвичайно туман
ний виклад досягнутих результатів. Втім, протягом задоволеного
довгого часу європейські твори з алхімії були лише перекладами
або компіляцією арабських трактатів.
Першим знаменитим європейським алхіміком став чернець
домініканець Альберт фон Больштедт (1193–1280), відоміший як
Альберт Великий (Albertus Magnus). Альберт Великий першим з
європейських алхіміків детально описав властивості миш'яку, чому
йому іноді приписують відкриття цієї речовини. Альберт Великий
висловлював навіть думку про те, що метали складаються з ртуті,
сірі, миш'яку і нашатиря. Сучасником Альберта Великого був
англійський чернецьфранциськанець Роджер Бекон (1214–1292),
що написав, зокрема, знамениті трактати «Дзеркало Алхімії» і «Мо
гутність алхімії».
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У роботах Альберта Великого і Роджера Бекона, як і в творах
арабських алхіміків, частка містицизму була порівняно невелика.
В той же час для європейської алхімії в цілому містичні елементи
значно характерніші, ніж для арабської. До основоположників
містичних течій часто відносять іспанського лікаря Арнальдо де
Вілланови (1240–1313) і Раймунда Луллія (1235–1313). Їх праці
також були присвячені трансмутації.
Досягненню алхімічних цілей повинні були послужити дванад
цять основних алхімічних операцій, кожна з яких співвідносилася з
певним зодіакальним сузір'ям. Саме по містичних міркуваннях
миш'як і сурму алхіміки відмовлялися визнавати самостійними ме
талами, оскільки для них не вистачає планет, яких, по тодішніх уяв
леннях, всього сім. Містичний зв'язок алхімії та астрології мав для
алхіміків більше значення, чим факти. Містицизм і закритість
європейської алхімії породили, природньо значне число шахраїв
від алхімії. Проте, в XIV–XV століттях європейська алхімія добила
ся значних успіхів, зумівши перевершити арабів в збагненні власти
востей речовини.
Альберт Великий працював з сірчанокислим залізом, відокрем
лював золото від срібла за допомогою азотної кислоти, мабуть,
виділив миш'як в чистому вигляді. Роджер Бекон писав про поту
хання речовин без доступу повітря, про здатність селітри вибухати
з вугіллям, що горить. І Бекон, і Альберт Великий знали власти
вості змішаних селітри, сірі і вугілля. Раймунд Луллій застосовував
холодильник при отриманні вуглекислого амонія з перегнаної се
човини, виготовив бікарбонат калію. Невідомий автор, що писав
під ім'ям Василя Валентина (XIV ст.), відкрив сірчаний ефір, соля
ну кислоту, багато з'єднань миш'яку і сурми. У його книзі «Тріум
фальна колісниця сурми» описуються способи отримання сурми та
її медичне застосування (сурма була улюбленими ліками алхіміків,
які мріяли отримати з неї засіб для лікування всіх хвороб). Пара
цельс першим описав цинк, раніше невідомий. Він же почав вико
ристовувати в лікувальній меті хімічні сполуки. Ян Баптист ван
Гельмонт ввів термін «газ». Іоганн Рудольф Глаубер виявив сульфат
натрію (глауберову сіль), визнавши його філософським каменем.
Джамбаттіста делла Порту (1541–1615) виготовив оксид олова. Блез
Віженер (1523–1596) відкрив бензойну кислоту. Ці приклади, пе
релік яких далеко не повний, наочно свідчать про те, що "ненау
кові" дослідження алхіміків пішли на користь не тільки вибраним
адептам, але і людству в цілому.
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Багато відкриттів носили сенсаційний характер. У 1602 р. швець
і алхімік Вінченцо Касциароло в горах Болоньї знайшов камінь,
який був настільки важкий, що Касциароло запідозрив в нім на
явність золота. Намагаючись виділити золото з каменя, алхімік
прожарив його з вугіллям і селітрою і тут же виявив, що охолодже
ний продукт світиться в темноті червонуватим світлом. Звістка про
це вразила алхіміків і важкий шпат (сірчанокислий барій) став
об'єктом хімічних операцій. Він отримав ряд назв: сонячний
камінь, болонський фосфор і так далі. У 1774 р. було встановлено,
що у важкому шпаті міститься особлива «земля». Невідомий раніше
метал отримав назву «барій» від грецького слова «важкий». В сере
дині XVII сторіччя гамбургський алхімік Хенніг Бранд у пошуках
філософського каменя, перегонивши людську сечу, виявив, що при
прожаренні осаду останній світиться в темноті. Це було ново і нез
вично! Цей фокус Бранд показував любителям і отримував за це
плату, а потім продав свій «секрет» гамбургському алхімікові Іоган
ну Крафту. Майже сто років існувала фосфорна спекуляція, оскіль
ки спосіб отримання тримався всіма в секреті. Тільки у 1743 р.
німецький хімік Андрій Сигизмунд Маргграф (1709–1782) знайшов
досконаліший спосіб отримання фосфору і опублікував його, після
чого почалося вивчення фосфору і його з'єднань.
Книгодрукування (перша друкарня Гутенберга, Шеффера і Фа
уста була відкрита в Майнце в 1450 р.) зіграло велику роль в розпов
сюдженні алхімічних творів. До середини XVI століття в євро
пейській алхімії стало очевидним швидко прогресуюче розділення.
З одного боку, це вироджуваний містичний напрям, представники
якого як і раніше намагалися здійснити трансмутацію металів за
допомогою магії, з іншої — раціональні течії, що набирають силу.
Найбільш значними з останніх були ятрохімія і технічна хімія, що
стали свого роду перехідним етапом від класичної алхімії до нової
наукової хімії.
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З ІСТОРІЇ АЛХІМІЇ
А. М. Сущенко,
IV курс, група ВС51, факультет філології та масових комунікацій,
«Університет «Україна»,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»;
В. В. Малишев, докт. техн. наук, проф., наук. керівник

Слово Алхімія (пізньолатинською alchemia, alchimia, alchymia)
походить від арабського до грецького chemeia від cheo — ллю,
відливаю, що указує на зв'язок алхімії з мистецтвом плавки і відли
ву металів. Інше тлумачення — від єгипетського ієрогліфа «хмі», що
означав чорну (родючу) землю, на противагу безплідним піскам.
Цим ієрогліфом позначався Єгипет, місце, де, можливо, виникла
алхімія, яку часто називали «єгипетським мистецтвом».
Вперше термін «алхімія» зустрічається в рукописі Юлія Фірміка,
астролога IV століття. Найважливішим завданням алхіміки вважали
перетворення (трансмутацію) неблагородних металів на благородні
(цінні), в чому власне і полягало головне завдання хімії до XVI сто
річчя. Ця ідея базувалася на уявленнях грецької філософії про те,
що матеріальний світ складається з одного або декількох «першое
лементів», які за певних умов можуть переходити один в одного.
Розповсюдження алхімії доводиться на IV–XVI ст., час розвитку не
тільки «умоглядної» алхімії, але і практичної хімії. Поза сумнівом,
що ці дві галузі знання впливали одна на одну. Знаменитий німець
кий хімік Лібіх писав про алхімію, що вона «ніколи не була нічим
іншим, як хімією». Таким чином, алхімія відноситься до сучасної
хімії так, як астрологія до астрономії.
Завданням середньовічних алхіміків було приготування двох
таємничих речовин, за допомогою яких можна було б досягти ба
жаного облагороджування (трансмутації) металів. Найбільш важ
ливий з цих двох препаратів, який повинен був володіти влас
тивістю перетворювати на золото не тільки срібло, але і такі, нап
риклад, метали, як свинець, ртуть і т. д., носив назву філософсько
го каменя, червоного лева, великого еліксиру (від араб. альіксир —
філософський камінь). Він також іменувався філософським яйцем,
червоною тинктурою, панацеєю і життєвим еліксиром. Цей засіб
повинен був не тільки ушляхетнювати метали, але і служити універ
сальними ліками. Розчин його, так званий золотий напій, повинні
були зціляти всі хвороби, омолоджувати старе тіло і подовжувати
життя. Інший таємничий засіб, вже другорядний по своїх власти
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востях, носив назву білого лева, білої тинктури, мав здатність пе
ретворювати на срібло всі неблагородні метали.
Батьківщиною алхімії вважається Давній Єгипет. Алхіміки вели
початок своєї науки від Гермеса Трісмегиста (він же єгипетський
бог Той), і тому мистецтво робити золото називалося герметичним.
Свої судини алхіміки запечатували друком із зображенням Герме
са — звідси вираз «герметично закритий». Існував переказ, що мис
тецтву обертати «прості» метали в золото ангели навчили земних
жінок, з якими одружилися, про що розказано в «Книзі Буття»
і «Книзі пророка Єноха» в Біблії. Це мистецтво було викладене
в книзі, яка називалася «Хема». Арабський учений Альнадім
(X століття) вважав, що родоначальником алхімії був Гермес Вели
кий, родом з Вавілона, що поселився в Єгипті після Вавілонського
стовпотворіння. Існували грекоєгипетська, арабська і західно
європейська школи алхімії.
В історії алхімії можна виділити наступні етапи: грекоєгипетська
алхімія; арабська алхімія; європейська алхімія; ятрохімія і технічна
хімія; придворна алхімія.
Впродовж всього свого існування алхімія залишалася наукою
герметичною — закритою для необізнаних. Головним результатом
алхімічного періоду, крім накопичення значного запасу знань про
речовину, стало становлення емпіричного (досвідченого) підходу
до вивчення властивостей речовини. Алхіміками була розроблена
ртутносірчана теорія (теорія трьох принципів), покликана узагаль
нити досвідчені дані. В цілому алхімічний період з'явився абсолют
но необхідним перехідним етапом між натурфілософією і експери
ментальним природознавством.

ПРИДВОРНА АЛХІМІЯ
А. М. Сущенко,
IV курс, група ВС51, факультет філології та масових комунікацій,
«Університет «Україна»,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»;
В. В. Малишев, докт. техн. наук, проф., наук. керівник

У XVI і XVII ст. вся Європа була охоплена манією отримання зо
лота, багато коронованих персон ревно займалися алхімією. Такий,
наприклад, англійський король Генріх VI, під час правління якого
країна була наповнена фальшивим золотом і фальшивою монетою.
Метал, що грав в цьому випадку роль золота, був ймовірно мідною
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амальгамою. У Франції також діяв і Карл VII разом з відомим шах
раєм Жаком ле Кер. Навіть жінка, імператриця Варвара, вдова
імператора Сигізмунда, перебуває в списках адептів. Всі знатні дво
ри протегували особам, що шукали філософський камінь. У числі їх
були королі Франції, Німеччини, Італії, Іспанії. Це привело до то
го, що серед людей науки з'явилося безліч шарлатанів, які не стіль
ки прагнули перетворити метали на золото, скільки викачували зо
лото з кишень своїх покровителів. Люди цього типу переходили від
двору до двору і зникали, коли їх діяльність ставала небезпечною
для життя.
Опис пригод будьякого з цих героїв може скласти зміст цілого
роману. Однією з характерних осіб тієї епохи був Доміника Еману
ель Каетан. Як алхімік він почав практикувати в Мадриді. Його
прийняв потім віцекороль Нідерландів, якому він обіцяв вигото
вити заповітну тинктуру для отримання дорогоцінних металів. Бу
ли витрачені великі гроші, а успіху все не було. В результаті Каетан
був посаджений у в'язницю, де просидів 6 років. Проте доля знову
йому посміхнулася, і після багатьох пригод він потрапляє до імпе
ратора Леопольда I (1640...1705), який надає йому велику лабора
торію. Смерть Леопольда перервала вдалу смугу в житті Каетана,
але досить скоро він був прийнятий при дворі прусського короля
Фрідріха I (1657 — 1713). Король, наслідуючи французькому двору,
де при Людовіку XIV процвітає алхімія, протегує Каетану і дозволяє
йому морочити себе протягом декількох років. Смерть цього аван
тюриста була традиційною: у 1709 р. він був засуджений і повіше
ний на шибениці, прикрашеній мішурним золотом.
Щоб зняти з себе відповідальність, багато алхіміків посилалися
на нібито отриманий від когось секрет. У 1648 р. граф фон Рутц
в Празі у присутності імператора Фердинанда III отримує золото за
допомогою порошку, придбаного у алхіміка Ріхтгаузена, який
у свою чергу придбав його у іншої особи. Порошок (хлористе золо
то) виявився дієвим — золото було отримане.
Імператор Рудольф II був покровителем мандруючих алхіміків,
і його резиденція представляла центр алхімічної науки того часу.
Курфюрст Серпень Саксонський і його дружина Ганна Данська
провадили досліди: перший — в своєму дрезденському «Золотому
палаці», а його дружина — в розкішно влаштованій лабораторії на
своїй дачі «Фазановий сад» в Аннабурзі. Берлінський двір при кур
фюрстові Іоанні Георге також служив ареною для шарлатана Лео
нарда Турнгейсера, який проте був вимушений згодом бігти з
Берліна. Більш ніж 100 років опісля з'явився в Дрездені Іоганн
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Фрідріх Беттгер, який хоча і не здобув золота, та зате в 1704 році, під
час свого арешту, вперше в Європі отримав коричневий яшмовий
фарфор, а в 1709 році і білий фарфор.
Друга половина XVII ст. залишила найхимерніші спогади про
людей, які видавали себе не тільки за алхіміків, лікарів, магів, але
і за знавців всіх проблем, що хвилюють людину. Ця плеяда авантю
ристів, шарлатанів, шулерів добивалася титулів, шани, захоплення,
популярності, хоча іноді кінчала свій життєвий шлях у в'язниці або
ув'язненням. Хто не чув таких імен, як граф СенЖермен, Каліост
ро, Казанова, Джон Лонг? А скільки ще подібних ним людей, менш
відомих нащадкам, займали розуми своїх сучасників?
Граф СенЖермен — улюбленець короля Людовіка XV і мадам де
Помпадур. Це про нього пише Пушкін в «Піковій пані»: «Ви чули
про графа СенЖермене, про якого розповідають багато чудового.
Ви знаєте, що він видавав себе за вічного жида, за винахідника
життєвого еліксиру і філософського каменя, та іншого».
Королем шарлатанів називають Каліостро (Джузеппе Бальзамо,
1743...1795). Безвісний італієць, він вступає в стосунки з папою
Климентом XIII, належить до кола масонів, створює «Єгипетську
ложу», відкриває свою алхімічну лабораторію. Хоча в Петербурзі
його ловлять на шахрайстві під час сеансу отримання золота, він
виступає в Лондоні, Нідерландах, Італії; успіх змінявся падінням
і знову успіх. Закінчує він судом інквізиції, ув'язненням і смертю
в монастирській в'язниці.
Останній з авантюристів того часу Джакомо Казанова
(1725...1798), такий, що свого часу прославився як знавець хімії,
астрономії, медицини, виявився ще й історіографом своєї епохи.
Його пережила слава власних «Записок». Стефан Цвейг в книзі
«Три співаки свого життя» один розділ присвячує Казанові та його
творінню. Але ні Цвейг, ні хтонебудь інший не бачили оригіналу
цих мемуарів. Після розповсюдження «Записок» вже власне хімії,
алхімія викликала інтерес у багатьох, зокрема й Іоганн Вольфганг
Гете декілька років присвятив вивченню праць алхіміків.
З алхімічних текстів, що дійшли до нас, видно, що алхімікам на
лежить відкриття або удосконалення способів отримання цінних
з'єднань і сумішей, таких, як мінеральні і рослинні фарби, стекла,
емалі, солі, кислоти, луги, сплави, лікарські препарати. Вони вико
ристовували такі прийоми лабораторних робіт, як перегонка,
сублімація, фільтрування. Алхіміки винайшли печі для тривалого
нагрівання, перегінні куби. Досягнення алхіміків Китаю та Індії за
лишилися невідомі в Європі. У Росії алхімія не була поширена аж
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до петровських реформ, але майже всі російські алхіміки (найзна
менитіший з них сподвижник Петра, граф Яків Брюс) іноземного
походження.
Історія алхімії може бути включена в систему природнонауко
вих знань середньовіччя. При цьому, повинна критично віднестися
до численних рукописів алхіміківшарлатанів, так само як і до влас
тивого середньовіччю схоластичному способу мислення, пануван
ню магії і містики в науці, що відбилося і на мові алхімії, і на її
кінцевих результатах. Втім, неможливість "трансмутації" металів
з'ясувалася шляхом експерименту, в ході марних пошуків тільки
в XVI ст., до часу виникнення ятрохімії, яка разом з технічною
хімією до кінця XVIII — початку XIX ст. привела до становлення
хімії як науки.

ЯТРОХІМІЯ І ТЕХНІЧНА ХІМІЯ
А. М. Сущенко,
IV курс, група ВС51, факультет філології та масових комунікацій,
«Університет «Україна»,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»;
В. В. Малишев, докт. техн. наук, проф., наук. керівник

Абсолютно нове розуміння завдань алхімії було викладене в пра
цях основоположників технічної хімії Ваноччо Бірінгуччо (1480
1539) "Про піротехнії" і Георга Бауера (14941555), відомішого як
Агрікола, "De Re Metallica". Твори цих авторів були свого роду ен
циклопедіями, присвяченими мінералогії, металургії, гірській
справі, виробництву кераміки, тобто технологічним процесам, що
припускають хімічні операції з речовинами. Характерною особ
ливістю праць представників технічної хімії стало прагнення до
максимально ясного, повного і достовірного опису досвідчених да
них і технологічних процесів. Саме у пошуках способів вдоскона
лення хімічної технології Бірінгуччо і Агрікола бачили завдання
алхімії.
Німецький лікар і алхімік Пилип Ауреол Теофраст Бомбаст фон
Гогенгейм, що увійшов до історії під псевдонімом Парацельс (1493
1541) став основоположником іншого раціонального напряму
в алхімії, — ятрохімії. У теоретичному відношенні Парацельс був
класичним алхіміком — він розділяв старогрецьке вчення про чоти
ри елементистихії і арабську теорію трьох принципів. Парацельс
не був чужий містиці — він займався пошуками еліксиру життя
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і навіть стверджував, ніби знайшов його; у його творах можна знай
ти докладний рецепт приготування гомункулуса. Проте, подібно до
Авіценни, Парацельс негативно відносився до ідеї трансмутації
металів (не заперечуючи, втім, принципової можливості трансму
тації). Парацельс стверджував, що завдання алхімії — виготовлення
ліків.
Медицина Парацельса ґрунтувалася на ртутносірчаній теорії.
Він вважав, що в здоровому організмі три принципи — Ртуть, Сіра
і Сіль — знаходяться в рівновазі; хворобу представляє порушення
рівноваги між принципами. Для відновлення рівноваги Парацельс
використовував в медичній практиці багато лікарських препаратів
мінерального походження — з'єднання миш'яку, сурми, свинцю,
ртуті і тому подібне — на додаток до традиційних рослинних пре
паратів.
Андреас Лібавій (1540–1616) прославився першим в історії
підручником хімії — "Алхімія", що вийшов в 1597 році. Погоджую
чись з Парацельсом в тому, що головне завдання алхімії полягає
в служінні медицині, Лібавій, проте, вважав, що трансмутація мож
лива, і її здійснення з'явиться вінцем науки. В той же час Лібавій
люто критикував туманномістичні елементи у вченні Парацельса.
Важливу роль в розвитку раціональної алхімії зіграв Іоганн Ру
дольф Глаубер (1604–1670), що розробив способи отримання ціло
го ряду неорганічних речовин. Інший відомий алхімік Отто Тахеній
(1620–1699) спробував внести зміни до ртутносірчаної теорії, стве
рджуючи, що всі солі утворені двома принципами — кислотою і лу
гом. Ще один представник ятрохімії Ян Баптист ван Гельмонт
(1577–1664) був одним з перших учених, що поставили питання
про дійсні прості складові частини складних тіл. Ставлячи під сумнів
арістотелівські стихії і принципи алхіміків на тій підставі, що їх
присутність неможливо виявити у складі більшості тіл, Ван Гель
монт пропонував вважати простими тілами лише ті, які можуть бу
ти виділені при розкладанні складних тіл. Так, оскільки при розк
ладанні рослинних і тваринних речовин завжди виділялася вода,
Ван Гельмонт вважав її простим тілом і головною складовою части
ною складних тіл. У пошуках інших простих тіл Ван Гельмонт бага
то експериментував з металами. Він довів, що при розчиненні
срібла в міцній горілці (азотній кислоті) метал лише міняє форму
свого існування і може бути знову виділений з розчину в тій же
кількості. Цей досвід цікавий і як один з перших прикладів
кількісного дослідження явища.
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В цілому раціональні течії в алхімії — ятрохімія і технічна
хімія — досягли досить значних експериментальних успіхів і закла
ли основи для наукової хімії, становлення якої починається в сере
дині XVII століття. Не слід, проте, вважати, що поява наукової хімії
автоматично означала кінець «класичної» алхімії. Алхімічні традиції
зберігалися в науці ще довгий час, і багато видатних природо
дослідників продовжували вважати трансмутацію металів можливою.

ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІВОСАДЖЕННЯ
МЕТАЛІВ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОЛІЗУ
ІОННИХ РОЗПЛАВІВ
Л. В. Урсуляк,
пошукач, кафедра хімії та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»,
В. В. Малишев, докт. техн. наук, проф., наук. керівник

Зародження кристалів під час електроосадження є першою
стадією процесу нанесення гальванічних покривів. Для нанесення
покривів молібдену, вольфраму та їх карбідів на неорієнтовані ос
нови з різних металів використовували електроліз оксидних розп
лавів на основі вольфрамату натрію. Однак, часто потрібно одержа
ти суцільні катодні осади із заданими властивостями (структурою,
орієнтацією і розмірами кристалів). Для електролізу істотне зна
чення має вивчення початкових стадій зародження кристалів. Ре
зультати якого для електроосадження молібдену і вольфраму
відомі. Початкові стадії зародження цих металів досліджено лише
для платинових і скловуглецевих електродів.
Під час катодного співосадження металів важливе значення ма
ють відповідність їхніх кристалічних ґраток і різниця стандартних
електродних потенціалів. Виконаний Барабошкіним електрохіміч
ний аналіз показує, що «термодинамічний» режим отримання
сплавів можливий за близьких потенціалів виділення компонентів
(0,2 V), а склад сплавів не залежить від густини струму в широкому
діапазоні її значень. За більшої різниці потенціалів (>0,2 V) спос
терігатиметься «кінетичний» режим і склад сплаву незначно зале
жить від неї.
Відомі праці, в яких вивчали катодне співосадження молібдену
з металами, що характеризуються відмінними від нього крис
талічними гратками і значною різницею стандартних електродних
потенціалів порівняно з молібденом, зокрема з ренієм та сріблом,
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з металами, що характеризуються схожими кристалічними гратка
ми і незначною різницею стандартних електродних потенціалів.
Теоретично
та практично важливо дослідити особливості електроосадження
сплавів, компоненти яких мають різнотипні кристалічні ґратки, але
близькі електродні потенціали. Цим вимогам у розплаві NaCl—KCl
відповідають молібден (вольфрам) і нікель (кобальт). Їм властиві
ОЦК і ГЦК — гратки відповідно, а стандартні електродні по
тенціали відрізняються на 0,140 V у розплаві на основі NaCl—KCl
при 1073К і на 0,150...0,350 V (залежно від основності розплаву)
в галогеніднооксидному розплаві NaCl—KCl—Na2MoО4—NiCl2 за
1023К. При цьому порівняно з нікелем потенціал молібдену
(вольфраму) в обох розплавах позитивний і відзначається форму
вання суцільних молібденових (вольфрамових), молібден (вольф
рам)нікелевих і нікелевих осадів різного складу, залежно від скла
ду електроліту й умов електролізу. Необхідною умовою тут є захис
на атмосфера над ванною. Зчеплені осади утворюються тільки на
основах з графіту, міді, нікелю і платинових металів. На практиці
інтерес до цих об’єктів зумовлений використанням конструкцій
них матеріалів на основі нікелю і кобальту під час електросинтезу
порошків карбідів молібдену і вольфраму, що значно підвищує їх
пластичність після додавання нікелю і кобальту.

КІНЕТИКА РЕАКЦІЙ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО
КАРБІДУВАННЯ МОЛІБДЕНУ ТА ВОЛЬФРАМУ
НА ТВЕРДИХ ЕЛЕКТРОДАХ
Л. В. Урсуляк,
пошукач, кафедра хімії та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»,
В. В. Малишев, докт. техн.. наук, проф., науковий керівник

Показано, що існують рівноважні електродні потенціали (РЕП)
карбідних електродів у вольфраматномолібдатнокарбонатних
розплавах певного складу. Підтверджує це кінетика реакцій під час
електроосадження карбідних покривів на твердих електродах. Як
видно з гальванодинамічних кривих (рис.), у випадку осадження
карбідів на тверду основу з іншого, ніж осаджуваний, матеріалу
після ввімкнення струму спостерігають три стадії:
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• зрушення потенціалу в електронегативну область;
• зсув його в електропозитивну область до визначеного значен
ня (стаціонарного стану);
• після вимикання струму потенціал набуває рівноважного зна
чення сполуки, що осаджується.

Рис. Криві включення при електрокристалізації карбідів молібдену (а)
і вольфраму (b) на срібних (1) і карбідних (2) електродах. Т – 1073 К, пло
ща катода S = 0,75 m2.
а) розплав Na2WO4 – 1 mol. % МоО3 – 7,5 at. CO2.
i0 = 0,75 mA; ?0 = 5 s.
b) розплав Na2WO4 – 1,5 mol. % WO3 – 10 аt. CO2.
i0 = 1,0 mA; ?0 = 5 s.

Перші кристали починають утворюватися відразу після появи
піка на гальванодинамічній кривій. За повторного ввімкнення
струму через короткий час (5...10 s) піки не появляються. Отже,
кристалізаційна перенапруга пов'язана з утворенням тривимірних
зародків. На основі експерименту оцінено перенапруги кри
сталізації, викликані більшою витратою компонентів синтезу
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в перші моменти часу на утворення зародків. На срібних електро
дах в інтервалі температур 973...1023 К вони становлять 8...40 mV.
Коли карбіди осаджуються на однойменні тверді матеріали пере
напруг не було. Вони спостерігалися лише на металах з високим
струмом обміну. В таких умовах стадія поверхневої дифузії справді
лімітує електродний процес. Зі збільшенням швидкості осадження
карбідів зростає кількість центрів кристалізації, що зменшує галь
мування, пов'язані з поверхневою дифузією. Очевидно, при вищих
перенапругах найповільнішою стає інша стадія, і швидкість проце
су визначається або швидкістю переносу електрона, або швидкістю
дифузії з об'єму розплаву.

ПОЛІТЕМАКРИЛАТИ ЯК МАТРИЦІ ТВЕРДИХ
ЛІТІЄВИХ ПОЛІМЕРНИХ ЕЛЕКТРОЛИТІВ
О. М. Яценко,
група ЗХТ53 М кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій,
Інженернотехнологічний інститут «Університет «Україна»,
В. А. Душейко, канд. хім. наук, доцент, наук. керівник

Актуальною проблемою для створення твердих електролітів
(ТПЕ) з високою іонною провідністю є застосування, як матриць,
полімерів з необхідним набором певних фізико — хімічних власти
востей. В роботі досліджували вплив складу та природи синтезова
них за радикальним механізмом кополімерів акрилонітрилу (АН)
з гексилметакрилатом (ГМА) або октилметакрилатом (ОМА) на ха
рактеристики релаксаційних процесів та іонну провідність ТПЕ.
ГМА та ОМА були використані для покращення термомеханічних
властивостей кополімеру за рахунок хімічної пластифікації.
На відміну від плівок кополімеру АН з бутилметакрилатом
(БМА) одержані плівки прозорі та еластичні. Специфікою таких
систем, в порівнянні з більшістю інших, які широко використову
ються як ТПЕ, є те, що донорні атоми, які утворюють коорди
наційні зв'язки з іонами літію (Lі+), в даному випадку містяться не
в основному ланцюзі кополімеру, а в бічних групах (–СМ, –СО–
– ОС6Н13, – СООС8Н17). Ця обставина повинна впливати на вели
чину іонної провідності в таких системах, а також на тип коорди
нації іонів Lі+ з кополімерною матрицею. Наші системи аморфні,
що також вигідно відрізняє їх від полімерних електролітів на основі
поліетилен оксиду, які проявляють тенденцію до кристалізації
з часом.
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Плівки кополімерів з різним співвідношенням мономерів вив
чалися методом діелектричних вимірювань в широкому темпера
турному та частотному діапазонах. З діелектричних вимірювань
величину іонної провідності визначали за формулою: Хеф = (f · E)/
/(1.8 · 1010) на двох частотах (1 і 10kНz) в широкому температурно
му діапазоні.
Провідність збільшується на порядок при збільшенні концент
рації солі від 5 до 15%, або при підвищенні температури на 10 °К.
Іонна провідність плівок твердих полімерних електролітів, що
досліджувались, визначена за імпеданс ним методом при 293 °К,
змінюється в залежності від концентрації солі та лежить в межах
106 – 105См/см.
Враховуючи плівкоутворюючі властивості, низькі температури
скловування кополімерів, їх здатність до компелексоутвореня з перх
ролатом літію та високу іонну провідність допованих сіллю плівок,
синтезовані кополімери можуть бути запропоновані як матриці твер
дих полімерних електролітів для літієвих хімічних джерел струму.

12.4. Удосконалення технології
та діагностичного обладнання
для сервісного обслуговування
автомобілів
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛЬНИЦЬ ГАЗОТЕРМІЧНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
АВТОСЕРВІСУ
А. Б. Вакулюк,
VI курс, група ЗАГ33, магістрант,
Ю. В. Омельченко,
І курс, група ІТ1, спеціальність «Автомобілі та автомобільне
господарство», Інженернотехнологічний інститут,
Ю. Г. Сухенко, докт. техн. наук, професор, наук. керівник,
В. Ю. Сухенко, докт. техн. наук, доцент, наук. консультант

Проведені дослідження для аналізу складових витрат на нане
сення газотермічних покриттів різними способами: електроме
талізацією, газополуменевим, плазмовим і детонаційним напилен
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ням. При електрометалізації використовують найбільш дешевий
газ — стиснене повітря, при газополуменевому та детонаційному —
ацетилен і пропанбутан, а в якості окислювача — кисень. При
плазмовому напиленні використовують аргон, азот, аміак, суміш
аргону з воднем, азотом, гелієм тощо. За питомими витратами на
газ вартість напилення зростає в такій послідовності: електроме
талізація, газополуменеве, плазмове та детонаційне напилення.
Сумарні питомі витрати на технологічну операцію по нанесенню
1 кг захисного покриття характеризують ефективність способів на
пилення (рис. 1).
Кожний з газотермічних способів
нанесення захисних покриттів має свої
найбільш ефективні галузі застосуван
ня. Електрометалізацію та газополуме
неве напилення рекомендується вико
ристовувати в малосерійному вироб
ництві, при виготовленні та відновлен
ня одиничних деталей, у тому числі ве
ликогабаритних, в ремонтному вироб
ництві, а також для антикорозійного
захисту деталей і зварних конструкцій.
Способи плазмового і детонаційного
напилення доцільніше використовува
ти у великосерійному виробництві,
при виготовленні та відновленні
Рис. 1 Відносна вартість Е відповідальних деталей, які потребу
нанесення 1 кг покриття різ ють високих фізикомеханічних влас
ними газотермічними спо тивостей напиленого шару.
собами: 1 — електромета
Наведемо приклад організації газо
лізація; 2 — газополуменеве; термічного напилення деталей на умов
3 — плазмове; 4 — дето ному підприємстві автосервісу (рис. 2).
наційне напилення
Дільниця плазмового напилення, газо
полуменевої наплавки і електродугової
металізації призначена для газотермічного нанесення покриттів
(ГТНП) на деталі автомобілів і допоміжного обладнання.
Технологічний процес газотермічного напилення включає такі
операції: вхідний контроль деталей, знежирення, мийку і сушіння
деталей, контроль очищення; абразивноструменеву обробку;
контроль шорсткості поверхні; газотермічне нанесення покриттів;
контроль якості напилення. Виходячи з цього, дільниця поділена
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на 4 спеціалізованих робочих місця (відділення). Відділення підго
товки порошкових матеріалів забезпечує вхідний контроль порош
кових і дротяних матеріалів. У відділенні знежирювання і абразив
ної обробки деталей здійснюється миття, а також надання поверхні
деталі необхідної шорсткості. Відділення плазмового напилення
призначене для нанесення на деталі зносостійких плазмових пок
риттів.

Рис. 2. План дільниці газотермічного зміцнення та відновлення деталей:
1 – напівавтомат плазмового напилення; 1.1 – камера напилення; 1.2 –
пульт керування; 1.3 – распіраційний пристрій; 1.4 – електрична шафа;
1.5 – плазмова установка; 1.6 – джерело живлення плазмової установки;
2 – ванна для знежирювання деталей; 3 – ванна для обполоскування дета
лей; 4 – камера абразивоструменевої обробки; 5 – стіл зварювання,
укомплектований пальником «ГН» і пістолетом «Могул»; 6 – електродуго
ва металізаційна установка; 7 – сушильна шафа; 8 – установка для
розсіювання порошків.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ
З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ
О. В. Гузь,
V курс,
О. М. Святненко,
I курс, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
В. З. Докуніхін, к. т. н., доцент, наук. керівник

В теперішній час для вимірювання хода штоку автотранспорт
них засобів використовується різні засоби і методи. Їх недоліком
є неможливість одночасного проведення операцій регулювання
і вимірювання величини ходу штоку гальмівної камери. Це призво
дить до збільшення трудомісткості робіт при контролі стану і регу
лювання гальмівних механізмів автотранспортних засобів.
Рис. 1. Будова гальмівної
камери з пружинним
енергоакумулятором.
1 – корпус,
2 – фланець,
3 – штовхач,
4 – циліндр,
5 – труба,
6 – поршень,
7 – пружина,
8 – патрубок,
9 – діафрагма,
10 – підп’ятник,
11 – шток,
12 – зворотня пружина,
13 – датчик хода штоку
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Підвищити ефективність технічного обслуговування гальмівної
системи можна шляхом монтування в конструкції гальмівної каме
ри з пружинними енергоакумуляторами датчика приміщення што
ку, який з’єднаний з покажчиком.
Будова удосконаленої гальмівної камери з пружинним енергоа
кумулятором наведено на рис. 1.
Другим недоліком конструкції гальмівної камери з пружинним
енергоакумулятором є недостатня надійність діафрагми через яку
передає зусилля від штовхача до підп’ятника. При великому зна
ченню ходу штоку гальмівної камери, обумовленого підвищеним
зазором між гальмівним барабаном і колодками, а також невчасним
регулюванням ходу штоку в наслідок находу підп’ятника суттєво
скорочуються площа контакту діафрагми з останнім.
Це призводить до защемлення діафрагми і її руйнування. І як
наслідок – відмови робочої гальмівної системи автомобіля.
З метою підвищення надійності діафрагми гальмової камери
шляхом забезпечення рівномірного розподілу контактних напру
жень її штовхач має форму псевдологарифмічної поверхні (рис. 2).

Рис. 2. Контактуюча поверхня штовхача

Ефект від застосування — в результаті зменшення контактних
напружень, які діють на діафрагму і підп’ятник гальмової камери
при роботі стоянкового гальма, підвищується експлуатаційна
надійність гальм і безпека дорожнього руху. Зменшуються питомі
витрати на технічне обслуговування і ремонт гальмової системи ав
томобілів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ
ХОДУ ШТОКУ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ
З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ
В. М. Дудка, V курс,
О. Г. Колініченко, студент IV курс,
О. М. Святненко, I курс,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
В. З. Докуніхін, к. т. н., доцент, наук. керівник

Існуючий метод вимірювання хода штоку за допомогою лінійки
має ряд недоліків, основними з яких є недостатня точність і висока
трудомісткість вимірювання.
Запропонований нами пристрій для вимірювання хода штоку
гальмових камер автомобілів КамАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, ЛАЗ (рис. 1)
складається з блоків вимірювання і покажчика. Блок вимірювання
призначений для перетворення величини хода штоку в електрич
ний сигнал. Він складається з корпусу, магнітних утримувачів, важе
лів і повзуна із затискувачем. Блок покажчика складається з перет
ворювача, індикатора і джерела струму. Індикатор показує виміря
ну величину ходу штока.

Рис. 1. Пристрій для вимірю
вання хода штоку гальмівної
камери.
1 – корпус, 2 – магнітний ут
римувач, 3 – гвинт,
4 – важіль, 5 – вісь,
6 – пружина, 7 – шайба,
8 – шплінт, 9 – повзун,
10 – бовт, 11 – зажим,
12 – стрілка, 13 – шкала,
14 – реостат, 15 – розйом,
16 – контакт, 17 – показчик.
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Перетворювач призначений для з'єднання приладу з персональ
ним комп'ютером. Вимірювання величини хода штоку здійснюєть
ся наступним чином. Пристрій встановлюється на кронштейн
кріплення гальмової камери і закріплюється на ній за допомогою
магнітних утримувачів. Повзун приєднується до пальця штоку
гальмової камери і фіксується на ньому затискувачем.
При натисканні на гальмову педаль разом із штоком пе
реміщується з'єднаний з ним повзун з реостатом. Через реостат
проходить струм, пропорційний величині хода штоку. Цей струм
подається до індикатора, який показує величину хода штоку в мм.
Покажчик з'єднаний з комп'ютером. Виміряна величина хода што
ку фіксується в пам'яті комп'ютера, її можна вивести на друк.
Використання даного пристрою дозволяє сумістити процеси
вимірювання і регулювання хода штоку, значно підвищити точність
вимірювання і автоматизувати облік параметрів регулювання галь
мових механізмів автомобілів.

МЕТОД І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
А. В. Дяконенко, V курс,
М. М. Горбатюк, IV курсу,
О. М. Святненко, студент 1го курсу, спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство», Інженернотехнологічний інститут,
В. З. Докуніхін, к. т. н., доцент, наук. керівник

При експлуатації техніки, придбанні палива часто виникає не
обхідність в оперативній оцінці низькотемпературних властивостей
дизельного палива на місці використання машин, а іноді й у поль
ових умовах.
Відомі стандартні методи визначення температури помутніння
і застигання дизельного палива основані на використанні складних
спеціальних приладів. У якості охолодника використовується
суміш, що складається зі спирту і сухої вуглекислоти.
У зв'язку з відсутністю в сільськогосподарських підприємствах
даних приладів цей метод можна застосувати тільки в спеціальних
лабораторіях аналізу якості паливномастильних і інших експлуа
таційних матеріалів. Технічними характеристиками ручних лабора
торій (РЛ) аналізу показників якості нафтопродуктів, якими осна
щуються служби збереження і видачі паливномастильних
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матеріалів сільськогосподарських підприємств, також не передба
чена оцінка низькотемпературних властивостей дизельного палива.
На кафедрі технічного сервісу НАУ розроблений порівняно
простий метод експресаналізу низькотемпературних властивостей
дизельного палива, який можна використовувати в польових
умовах.
Прилад для визначення температури застигання дизельного
палива складається із пробірки діаметром 1015 мм, в яку встав
ляється коркова пробка з термометром і мішалкою, механізмів
обертання і нахилу пробивки. Термометр вставляють у пробірку
так, щоб ртутна кулька знаходилася на відстані 15 мм від дна і на
рівній відстані від стінок.
Перед випробовуванням паливо фільтрують. Якщо в паливі є во
да, його обезводнюють. Для цього паливо збовтують протягом
1015 хвилин із свіжерозжареним подрібненим сульфатом натрію
або хлористим кальцієм. Після видалення води паливо відстоюють
і фільтрують.
У суху чисту пробірку встановлену в штатив наливають випробу
ване паливо до рівня мітки. Паливо повинно бути на 10 мм вище
ртутної кульки термометра.
Дизельне паливо охолоджують струменем хлоретилу (Aethylii
cloridum), який використовується в медичній практиці в якості зне
болюючого засобу і випускається в ампулах ємністю 30 мл.
Струмінь хлоретилу подається по гвинтовій лінії на нижню час
тину пробірки, де знаходиться паливо. Для використання ампули
кінець її виступаючої частини обрізається спеціальним різаком, що
входить у комплект препарату.
При охолодженні паливо перемішують мішалкою із швидкістю
більше 60 рухів за секунду.
Для запобігання випару хлоретила, який залишився в ампулі,
отвір виступаючої частини ампули після охолодження палива зак
ривають спеціальним гумовим ковпачком, що також входить
у комплект.
Температуру застигання палива визначають таким чином.
Коли паливо охолоне до наміченої температури, пробірку швид
ко обтирають сухою серветкою, нахиляють під кутом 45°С і залиша
ють у такому положенні протягом 10 секунд. Якщо рівень палива не
зміниться, продукт вважається застиглим, кількість витраченого
для проведення одного аналізу хлоретила залежить від діаметра
пробірки, у якій випробовується паливо. Чим менше діаметр
пробірки, тим менша витрата хлоретила.
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На проведення одного аналізу температури застигання палива
витрачається в середньому 10 мл хлоретила. Метод і пристрої впро
ваджені в автопарках сільськогосподарських підприємств Корос
тишівського і Бердичівського районів Житомирської області.

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
А. В. Дяконенко, V курс,
О. М. Святненко, I курс, спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
В. З. Докуніхін к. т. н., доцент, наук. керівник

Особливості організації технічного обслуговування автомобілів
у сільському господарстві обумовлені специфікою сільськогоспо
дарського виробництва.
Автомобільний транспорт сільськогосподарських підприємств
Полісся знаходиться в невеликих по чисельності автопарках, відда
лених від баз постачання та ремонтнообслуговуючих підприємств.
Середня кількість автомобілів в одному господарстві складає 18 оди
ниць або у 10–15 разів менше, ніж в середньому по автотранспорт
ним підприємствам (АТП) загального призначення. Середня
відстань господарств від районних центрів складає 21 км.
Внаслідок невеликих розмірів автопарків сільськогосподарсь
ких підприємств застосування цього обладнання у господарствах
економічно недоцільне.
У сільськогосподарських підприємствах відсутня достатня
кількість висококваліфікованих виконавців робіт ТО і ПР авто
мобілів. Ці роботи виконуються в основному водіями, які не мо
жуть забезпечити якісне виконання технологічних процесів на су
часному складному і високопродуктивному ремонтнотехно
логічному обладнанні.
Проведений нами аналіз стану ремонтнообслуговуючої бази
(РОБ) сільськогосподарських підприємств Житомирської області
показав, що забезпечення рухомого складу засобами для виконан
ня ТО і ПР є незадовільним . Фактичне відношення балансової вар
тості РОБ для ТО і ПР автомобілів до їх балансової вартості у 10
разів нижче нормативного.
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Активна частина балансової вартості РОБ складає усього 1216 %
від загальної її вартості.
При технічному обслуговуванні і ремонті автомобілів в умовах
автопарків сільськогосподарських підприємств у довкілля вики
дається багато шкідливих речовин. Грунт і водоймища забрудню
ються свинцем і його сполуками, нафтопродуктами, мінеральними
і органічними кислотами, лугами, хлорованим вуглеводнем і інши
ми речовинами.
Для зменшення викидів цих речовин у навколишнє природне
середовище ремонтнообслуговуючі підприємства повинні мати до
30 одиниць складного висококоштовного обладнання і споруд.
Це споруди для очищення води від нафтопродуктів, кислот, бру
ду, пристрої для регенерації миючої рідини, різне обладнання для
газоочистки і рекуперації розчинників.
Такого обладнання в сільськогосподарських підприємствах, які
експлуатують автотранспорт, нема і використання його в господар
ствах з невеликими автопарками економічно недоцільне. Тому ро
боти ТО і ремонт автомобілів, пов’язані з виділенням шкідливих
речовин, доцільно виконувати на підприємствах централізованого
обслуговування.
Необхідно враховувати також і те, що в населених пунктах, де
знаходиться автотранспорт сільськогосподарських підприємств,
відсутні каналізаційні мережі і очисні споруди для очищення і реге
нерації стоків від технологічних процесів ТО і ПР машин і фекаль
них стоків.
Є певні проблеми ТО і ремонту автомобілів в радіоактивно заб
руднених районах.
Таким чином, в теперішній час в переважній більшості госпо
дарств Полісся неможливо або економічно недоцільно застосову
вати сучасні прогресивні технологічні процеси виконання ТО і ПР,
характерні для крупних АТП загального призначення.
Особливості вантажообігу визначають використання в сільсько
господарських підприємствах різномарочного рухомого складу.
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
РОЗБИРАЛЬНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ
ПРИ РЕМОНТІ АВТОМОБІЛІВ
О. О. Єфименко, V курс,
О. М. Святненко, I курс, спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
В. З. Докуніхін, к. т. н., доцент, наук. керівник

В теперішній час при виконанні розбиральних і складальних
робіт в процесі технічного обслуговуванні і ремонті автомобілів
використовується велика кількість спеціальних пристроїв та
інструментів що ускладнює організацію технологічних процесів.
Наприклад, при демонтажі форсунок в дизельному двигуні для
кожної марки двигуна використовується індивідуальний знімач.
Нами розроблений універсальний пристрій для виконання демон
тажних робіт. Даний пристрій може використовуватися для демон
тажу головки циліндрів картера маховика, картера муфти зчеплен
ня, кришок корінних та шатунних підшипників двигуна, форсунок,
підшипників, шплінтів та інших складових одиниць автомобілів
і тракторів. Пристрій складається з силового елементу ударної дії
і набору перехідників.
Силовий елемент ударно — імпульсивної дії, складається зі
стержня та рукоятки і тягаря. Перехідники призначені для з’єднан
ня силового елементу зі складовою одиницею, що демонтується.
Прийоми виконання демонтажних робіт при зніманні головки
циліндрів, демонтажі кришок шатунних підшипників, кришок
корінних підшипників і форсунок з використанням наведеного
пристрою наведені відповідно рисунках 1—4.

Рис 1. Демонтаж
головки циліндрів

Рис 2. Демонтаж
кришки шатуна
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Рис 2. Демонтаж
форсунки

Застосування пристрою дозволяє запобігти руйнування деталей
при ремонті машин і зменшити трудомісткість демонтажних робіт
в півтора – два рази.

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТЕРМОСТАТА
СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНІВ
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
М. Ю. Климовець, V курс,
О. М. Святненко, I курс,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
В. З. Докуніхін, к. т. н., доцент, наук. керівник

В теперішній час для підтримання оптимального теплового ре
жиму в автотракторних двигунах з рідинним охолодженням засто
совуються термостати з твердим наповнювачем і прямим ходом
клапана.
Для видалення повітря з системи охолодження при її заповненні
охолоджувальною рідиною і зливу рідини з системи, клапан тер
мостата має дренажний отвір.
В процесі експлуатації дренажний отвір клапана може забивати
ся частинками забруднення (накипом).
В результаті цього при заправленні двигуна охолоджувальною
рідиною система заповнюється не повністю, внаслідок залишку
в ній повітря, що призводить до підвищення теплового режиму
двигуна.
Забитий дренажний отвір клапана також не дозволяє повністю
злити з системи охолоджувальну рідину. При використанні в якості
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охолоджувальної рідини в зимову пору року це може привести до
руйнування складальних одиниць системи охолодження двигуна.
Нами були розроблені заходи щодо підвищення надійності си
стеми рідинного охолодження автотракторних двигунів на основі
удосконалення конструкції термостату.
Удосконалення термостату полягає в тім, що до його основного
клапану приєднується конусна гілка, що проходить через дренаж
ний отвір в корпусі термостата (рис.1).
Це дозволяє автоматично очищувати дренажний отвір термоста
та від забруднень, за рахунок чого суттєво підвищується надійність
роботи системи охолодження двигуна внутрішнього згорання.

Рис. 1. Термостат системи рідинного охолодження двигуна 1 — корпус,
2 — дренажний отвір, 3 — термочуткий елемент, 4 — основний клапан, 5 —
перепускний клапан, 6 — шток, 7 — конусна гілка, 8 пружина.

Удосконалений термостат працює в такий спосіб: при досяг
ненні охолоджувальною рідиною визначеної температури термо
чуткий елемент 3 розширюється і через шток 6 діє на корпус 1. При
цьому відкривається основний клапан 4. Разом з основним клапа
ном 4 переміщується закріплена до нього конусна гілка 7, що про
ходить через дренажний отвір 2 в корпусі термостата.
При переміщенні основного клапана змінюється радіальний
зазор між голкою і поверхнею отвору, в результаті чого здійснюєть
ся його автоматичне очищення. Форма конусної голки забезпечує
максимальний переріз дренажного отвору при закритому клапані
і циркуляцію повітря (газів) через клапан при заповненій системі
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рідиною і її зливі. Експериментальні дослідження роботи удоско
наленого термостату в умовах експлуатації автомобілів КамАЗ по
казали високу надійність роботи системи охолодження.

МЕТОДИ І ПРИСТРОЇ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ
ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ З ПРУЖИННИМ
ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ
М. Ю. Климовець, V курс,
Д. Г. Щербіна, IV курс,
О. М. Святненко, I курс, спеціальність «Автомобілі
та автомобільне господарство», Інженернотехнологічний інститут,
В. З. Докуніхін, к. т. н., доцент, наук. керівник

В конструкції тракторів і автомобілів для виконання різнома
нітних функцій використовуються вузли із стиснених пружинами.
До них можна віднести гідроакумулятори в гідросистемі трак
торів, елементи підвіски легкових автомобілів з пружинами, пнев
матичні гальмові камери з пружинними енергоакумуляторами
тощо. Гальмові пружинні енергоакумулятори застосовуються в ав
томобілях КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, для приведення в дію стоянкової
і запасної гальмових систем.
При експлуатації даних автомобілів нерідко трапляються випад
ки пошкодження гальмових камер, які призводять до заклинюван
ня поршня в циліндрі енергоакумулятора. Енергоакумулятори з та
кими відмовами неможливо повністю розібрати, тобто демонтува
ти стиснену пружину звичайними способами.
Частково розібраний енергоакумулятор уявляє значну небезпе
ку, поскільки в ньому залишаються пружина, система із зусиллям
8000…12000 Н.
Неможливість повного розбирання енергоакумулятора не доз
воляє використовувати в якості запасних частин, пружину, фла
нець, штовхач і інших деталей, й залишилися в даному вузлі.
Метою роботи є розроблення методу і пристрою для безпечного
демонтажу з енергоакумулятора списаної пружини при заклиню
ванні поршня в циліндрі внаслідок його пошкодження у процесі
експлуатації.
Поставлена задача вирішується тим, що демонтаж силової пру
жини гальмового енергоакумулятора із заклиненом поршнем
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здійснюється розрізанням циліндру на токарному верстаті за допо
могою розробленого на кафедрі технічного сервісу НАУ пристрою.
Частково розібраний енергоакумулятор затискається між
закріпленим у патроні токарного верстату диском пристрою і за
хисною гільзою, яка за допомогою конусного хвостовика встанов
люється у піноль задньої бабки даного верстату. Гільза має упор із
підшипником і отвір для проходу різця.
Роз тискання звільненої пружини здійснюється переміщення
піно ля задньої бабки верстату.
Пристрій складається із диска, з’єднаного шпонкою із при
відною шпилькою, захисної гільзи із конусним хвостовиком, в яку
вставлений підшипниковий вузол.
Гальмові енергоакумулятори із пошкодженими в процесі
експлуатації силовими пружинами неможливо повністю розібрати.
Не повно розібрані енергоакумулятори є небезпечними, поскільку
мають пружини, стиснені із зусиллям 8000…12000 Н.
Неможливо також використати коштовні елементи нерозібра
ного енергоакумулятора в якості запасних частин.
На кафедрі технічного сервісу розроблений метод утилізації
пошкоджених енергоакумуляторів шляхом розрізання їх циліндрів
на токарному верстаті і пристрій для виконання цієї операції.
Впровадження розробки у виробництво дозволяє:
— безпечно „розряджати” гальмові пружинні енергоакумулято
ри з мінімальними витратами трудових і енерготоячих ресурсів;
— скоротити витрати на ремонт автомобілів за рахунок можли
вості використання в якості запасних частин і в інших корисних
цілях (наприклад, для виготовлення знімачів), які раніше йшли на
переплавлення.
— уникнути травм при необережному розбиранні вибракуваних
гальмівних камер з пружинними енергоакумуляторами, що
відправляються автотранспортними підприємствами в металоб
рухт.

– 405 –

Секція XIІ

Інноваційні інженерні технології:

МОДЕРНІЗОВАНЕ РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ
МАШИНИ ДЛЯ РОЗКРИВАННЯ
ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
С. І. Лисак, аспірант КНУБА, спеціальність
«Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт,
О. П. Мазур, VI курс, група ЗАГ32, спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
М. К. Сукач, д. т. н., професор, науковий керівник

Розробка нових перспективних методів і техніки для забезпе
чення працездатності трубопровідного транспорту України в умо
вах їх незадовільного технічного стану є актуальною. Ремонт зно
шених промислових і магістральних трубопроводів полягає у заміні
„старого” ізоляційного покриття розкритої труби, що знаходиться
в траншеї, „новим” покриттям. Відновлення технологічного облад
нання трубопровідних систем здійснюється завдяки застосуванню
комплекту спеціальних землерийних машин.
На практиці повне розкривання труби за її периметром вико
нується із застосуванням комплекту машин, до складу якого вхо
дить підкопувальна роторна або шнекова установка, що вилучає
ґрунтовий масив зпід трубопроводу.
Нами запропоновано нову конструкцію машини, яка забезпечує
гарантоване розкривання труби за її периметром для вільного про
ходження очисного та ізоляційного обладнання. Машина для розк
ривання підземних трубопроводів складається з базового тягача,
що переміщується вздовж трубопроводу та робочого обладнання,
шарнірно приєднаного до рами тягача.
Модернізоване робоче обладнання включає в себе встановлені
вертикально до дна забою та повздовжньої осі труби дві ланцюгові
багатоковшеві секції. Рама кожної з секцій складається з верхньої
та нижньої частин, з’єднаних шарніром. Для підкопування труби
нижню частину рами кожної секції виконано з можливістю пово
роту в площині, перпендикулярній напряму руху базової машини
відносно нерухомо закріпленої верхньої частини рами. Механізм
повороту складається з гідроциліндру, який за допомогою штока,
встановленого на важелі, змінює положення рами шляхом її пово
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роту навколо шарніра. На протилежних кінцях важеля встановлено
натяжний та обвідний ролик.
Для запобігання повороту ковша у результаті потрапляння на
зустрічну перешкоду та контакту з ковшем протилежної сторони,
ланцюг переміщується в жорстких направляючих, за виключенням
ділянки, де здійснюється поворот нижньої рами. Площина обер
тання ківшового ланцюга перпендикулярна повздовжній осі тру
бопроводу. Ковші жорстко закріплені на торцевих пластинах лан
цюга за допомогою кронштейнів.
Ланцюгові багатоковшеві секції зміщені одна відносно одної
в повздовжньому напрямку для запобігання контакту нижніх рам
під трубою при її підкопуванні та перекриванні осі траншеї. Ковші
однієї секції розвантажують ґрунт на транспортер під час огинання
ланцюгом привідної зірочки, ковші іншої секції подають ґрунт че
рез приймальнопередавальну пластину на транспортер, звідки
розроблений матеріал відвантажується у бруствер. Для контролю за
положенням робочого органу відносно трубопроводу машину
оснащено слідкуючим засобом.
У процесі роботи машини, ґрунт над трубою знімається плугом
слідкуючого засобу. Розробку та винесення ґрунту по обидва боки
від труби та під нею здійснюється ковшами, що рухаються в на
правляючих нерухомо закріпленої верхньої та поворотної нижньої
частин рами.
Таким чином, за допомогою нового робочого обладнання тру
бопровід повністю розкривається за периметром без залучення до
даткової підкопувальної машини. Така функціональність модер
нізованого робочого обладнання зменшує фінансові та матеріальні
витрати при ремонті трубопровідних магістралей.
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Інноваційні інженерні технології:

РОЗРОБКА МЕТОДУ АВТОМАТИЗОВАНОГО
РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ МАШИНОГОДИНИ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
І. М. Литвиненко, аспірант КНУБА,
спеціальність «Машини для земляних,
дорожніх і лісотехнічних робіт»,
О. В. Луценко, VI курс, група ЗАГ32, спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
М. К. Сукач, д. т. н., професор, наук. керівник

Зазвичай вартість машиногодини приймають у межах, реко
мендованих Держбудом України (ДБН Д.2.72000). Згідно цих норм
у вартості однієї машиногодини експлуатації будівельної техніки
враховуються:
— заробітна плата робочих, зайнятих на управлінні та обслуго
вуванні машин і механізмів (її визначають на основі нормативних
трудовитрат і вартості людиногодини, яка відповідає середньому
нормативному розряду ланки робочих, зайнятих на управлінні та
обслуговуванні техніки);
— амортизаційні відрахування на повне відновлення машин
і механізмів;
— вартість матеріальних ресурсів: на заміну швидкозношуваль
них частин, ремонт і технічне обслуговування, перебазування ма
шини, використання електроенергії і паливномастильних ма
теріалів;
— податок з власників транспортних засобів та інших са
мохідних машин і механізмів.
Ці норми розроблено фірмою НПФ «Інпроект» як усереднені
показники вартості експлуатації будівельної техніки. Вони носять
довідковий характер і можуть бути використані при складанні кош
торисної документації.
Аналіз існуючого програмного забезпечення показує, що роз
рахунок вартості машиногодини є тільки в системах автомати
зованого складання кошторисної документації. Найпопу
лярнішою з таких систем є програмний комплекс АВК, розроб
лений НПФ «Інпроект». На теренах нашої держави цей програм
ний комплекс є монополістом в області автоматизованого ви
пуску ресурсної вартісної документації, яка використовується в
будівництві.
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У самій програмі вартість машиногодини представлено у виг
ляді основних складових елементів, які за замовчуванням прийма
ють усередненими, згідно даних Держбуду України. Користувач
може або прийняти ці значення, або частково відкоригувати, або
розрахувати самостійно, чи встановити підсумкове значення без
розрахунку.
Програмний комплекс АВК не забезпечує точного розрахунку
собівартості використання конкретної марки машини або облад
нання, наявного на виробництві. Справа у тім, що розрахунок
виконується за усередненими показниками для цілої групи машин,
а кількість показників, які впливають на собівартість машиного
дини, обмежено. Таким чином, цей програмний комплекс не мож
на розглядати як автоматизовану систему розрахунку собівартості
машиногодини однієї машини.
Нами запропоновано нову систему, у якій враховано вищезазна
чені недоліки. Автоматизована система включає загальну базу
даних для збереження інформації за конкретними марками машин
і механізмів та надає такі можливості:
1) додавання, видалення і редагування записів бази даних;
2) розрахунок собівартості машиногодини для будьякої марки
машини, занесеної до бази даних;
3) вибір та збереження алгоритму розрахунку для кожної маши
ни у базі даних.
База даних складається з декількох зв’язаних таблиць і зберігає
біля 80ти параметрів кожного типу машин. Автоматизований роз
рахунок собівартості машиногодини містить:
— визначення кількості машиногодин роботи техніки за рік;
— розрахунок заробітної плати робочих, зайнятих управлінням
машини;
— визначення відрахувань на амортизацію машин та обладнання;
— розрахунок витрат на технічне обслуговування та ремонт
техніки;
— розрахунок витрат на паливо та інші енергоносії;
— розрахунок витрат на мастильні матеріали;
— розрахунок витрат на оливи для гідросистем;
— визначення витрат на шини;
— визначення витрат на перебазування техніки;
— розрахунок витрат на змінне оснащення до машин і облад
нання.
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Інноваційні інженерні технології:

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Д. І. Луз, VI курс,
І. О. Мозковий, IV курс, спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
В. З. Докуніхін, к. т. н., доцент, наук. керівник

Експлуатація автомобілів у сільському господарстві має ряд
особливостей.
1. Сільськогосподарське виробництво розташовано на великих
земельних площах, оскільки вирощування сільськогосподарських
культур (зернові, овочі тощо) пов’язано із забезпеченням їх спо
живчими речовинами, що знаходяться у ґрунті або вносяться через
грунт. Крім того, необхідна сонячна енергія для розвитку сільсько
господарських рослин поступає рівномірно по всій площі і не може
бути зосереджена на певних обмежених ділянках.
2. Виконання різноманітних виробничих процесів пов’язане
із переміщенням автомобілів по полям, великим земельним пло
щам.
3. Усі виробничі процеси у сільському господарстві повинні ви
конуватись у суворо визначені агротехнічні строки, які залежать від
місця розташування сільськогосподарського виробництва, виду
культур, що вирощуються, пори року, кліматичних і інших умов.
4. При виробництві продукції автомобіль, інші машини і ме
ханізми мають діло з живою природою (рослинами, мікроорга
нізмами і тваринами), стан яких постійно змінюється в залежності
від біологічних закономірностей.
Враховуючи дві перші особливості експлуатації автомобілів, слід
відмітити, що під час руху по полю і ґрунтовим дорогам транс
портні засоби працюють в умовах, коли повітря насичене дрібними
частинами твердого високо абразивного матеріалу.
Проникнення цих частинок у зазори між деталями автомобіля
призводить до інтенсивного спрацювання останніх.
Під час руху по калюжам ґрунтових доріг абразивні частинки
з водою попадають у гальмівні механізми і агрегати трансмісії
транспортних засобів.
В результаті суттєво підвищується інтенсивність опрацювання
накладок гальмівних колодок, гальмівних барабанів, циліндрів
гальмівних енергоакумуляторів тощо.
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Це призводить до зростання параметра потоку відмов гальмівної
системи автомобілів і причепів.
Під час збирання зернових культур, коли автомобілі обслугову
ють зернозбиральні і інші комбайни, радіатори системи охолод
ження забиваються рослинними рештками, що призводить до
підвищення теплового режиму двигунів і їх відмов.
При перевезенні мінеральних і органічних добрив швидкість
опрацювання деталей кузова внаслідок корозії металу досягає
10–16 г/год.м2.
З урахуванням перших двох особливостей експлуатації автомобілів
у сільському господарстві особливу увагу слід приділяти захисту ме
ханізмів транспортних засобів від проникнення в них абразивного
середовища. Такий захист вимагає своєчасної заміни фільтруючих еле
ментів, заміна олив і пластичних мастил, а також удосконалення бу
дови автомобілів, що використовується в сільському господарстві.
Слід також зменшити періодичність технічного обслуговування
гальм., механізмів рульового керування і інших складових частин,
від яких залежить безпека руху автотранспортних засобів.
Особливу увагу необхідно приділити своєчасному діагностуван
ню і регулюванню гальмівних механізмів автомобілів з пневматич
ним приводом гальм.
Для зменшення інтенсивності опрацювання деталей кузова і ка
біни доцільно вчасно проводити ретельне їх очищення від залишків
агресивних вантажів на основі сучасних ефективних технологій.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
АВТОМОБІЛІВ TOYOTA
Т. В. Мохомор, V курс, група АГ41,
спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство»,
інженернотехнологічний інститут.
В. М. Геращенко, к. техн. наук, доцент, наук. керівник

Метою проекту є підвищення ефективності роботи підприємства
шляхом реконструкції і доведення доцільності її проведення.
В процесі розвитку виробничотехнічної бази, поряд з будів
ництвом нових підприємств і розширення діючих, перевагу слід на
давати таким методам як реконструкція та технічне переоснащення
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діючих автопідприємств, які б в найкоротші строки підвищили
технічний рівень та дали б економічний ефект.
В проекті передбачено перспективи розвитку автотранспортно
го підприємства за рахунок збільшення чисельності автомобілів се
реднього класу, а саме автомобілів марки Toyota Сamry LE і вдоско
налення систем технічного обслуговування.
Даний проект розроблений на базі даних автотранспортного
підприємства, розташованого в м. Києві по вул. Щорса 22, Пе
черського району. Підприємство займається перевезенням депу
татів Верховної ради і розташоване на території площею в 2,5 га.
Генеральний план передбачає раціональне розміщення будівель і
споруд з дотриманням нормативних норм.
Основну участь у процесі ремонту і обслуговування агрегатів
трансмісії приймає участь підйомне обладнання.
В проекті в якості конструкторської розробки розроблений ка
навний пневмогідравлічний підйомник, до цього використовував
ся гідравлічний підйомник з ручним приводом, який був мало
ефективним.
Пневмогідравлічний підйомник ПГ8 призначений для вивішу
вання передньої чи задньої частини автомобіля на оглядовій канаві.
Вантажопідйомність становить 1,5 т, висота підйому – 740 мм.
Підйомник складається з візка, підіймального механізму, пульту ке
рування, з’єднувальних шлангів.
ТБ при роботі на підйомнику: періодичне випробування, забо
роняється проведення робіт на підйомнику людям, які не пройшли
чергового навчання та інструктажу, що проводяться щорічно.
Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище:
основні шкідливі речовини – оксид вуглецю – газ без кольору, ок
сид азоту – газ бурого кольору; вуглеводні, альдегіди, оксид сірки,
сажа. ДАІ допускає вміст оксиду вуглецю 3%.
Розрахунок економічної частини проведений виходячи з умови,
що 265 автомобілів середнього класу типу Toyota Сamry LE після
реконструкції будуть обслуговуватися на підприємстві.
Очікуваний термін окупності складає 2,5 роки.
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ АТП13030
Павловський С. П.,
V курс, група АГ43, спеціальність «Автомобілі і автомобільне
господарство», Інженернотехнологічний інститут,
В. М. Геращенко, к. техн. наук, доцент, науковий керівник

В роботі на тему «Реконструкція АТП13030 в м. Києві» був
розглянутий один із шляхів подальшого розвитку автотранспорт
ного підприємства АТП13030.
Метою проектування було підвищення ефективності роботи
АТП шляхом реконструкції, а також доведення доцільності прове
деної реконструкції, підвищення якості виконаних робіт, поліп
шення умов, спрямованих на підвищення технічного рівня спе
ціальних процесів, техніки безпеки та охорони праці.
В роботі були сформовані виробничі потужності підприємства
після реконструкції, прийняті проектні рішення щодо переплану
вання, а також розроблені і наведені заходи з охорони праці та нав
колишнього середовища.
Детальніше розроблена слюсарномеханічна і агрегатна дільни
ця. В якості конструкторської розробки був розроблений станок
для наклепування гальмівних накладок до колодок. Доцільність
реконструкції підтверджується відповідними економічними роз
рахунками.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬНИХ
ДВИГУНІВ НА БІОПАЛИВІ
А. М. Рикаль, VI курс, група ЗАГ33, магістрант,
Ю. В. Омельченко, І курс, група ІТ1,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
Ю. Г. Сухенко, докт. техн. наук, професор, наук. керівник,
В. Ю. Сухенко, докт. техн. наук, доцент, наук. консультант

Біологічні добавки на основі рослинних олій в товарне дизельне
паливо можуть вироблятись більш як з 50ти олійних культур. Пор
тугальська компанія «Bio King» та іспанська «Bio Fuel System» розро
били технологію виробництва дизельного біопалива з водоростей,
вихід олії з яких в 100 разів більший, ніж з любої зернової культури.
Але в більшості випадків біопаливо виробляють з ріпаку, соняшнику
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або сої. Олії з цих культур є в основному тригліцеридами, які за теп
лотою згорання наближені до мінерального дизельного палива.
Роботи по використанню рослинних олій в якості палива ди
зельних двигунів проводились Університетом «Україна» разом
з ТОВ «Елерон» (м. Київ). Випробування двигунів проводили
в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Стендові випробування біопалива
проводились на чотирьохциліндровому двигуні Д243 Мінського мо
торного заводу. Моторна установка з двигуном і агрегатами його обслу
говування була змонтована на гальмівному стенді DS 10364/N. Д243
мав напрацювання в лабораторних умовах 1000 год. Згідно з прог
рамою досліджень вирішувались наступні задачі:
— дослідження можливості переведення двигуна трактора МТЗ
80 на роботу на біопаливі;
— визначення оптимального кута випередження подачі біопа
лива в камеру згорання.
В якості біопалива застосовували метилові ефіри жирних кислот
ріпакової олії, вироблені у ВАТ «Проскурів» (м. Хмельницький) на
мінізаводі конструкції ТОВ «Елерон». Паливо відповідало Єврос
тандарту EN 14214.
Потужність і економічні показники Д243 при роботі на біопа
ливі і дизельному паливі марки Л дещо відрізняються (табл. 1).
Таблиця 1 — Показники двигуна Д243*

№ з/п

Показники

Вид палива
дизельне Л

біопаливо

1.

Експлуатаційна потужність, кВт

58,53

56,52

2.

Частота обертання, хв1

2230

2230

3.

Витрати палива, кг/год

13,75

14,85

4.

Питомі витрати палива, г/кВт · год

234,92

262,7

5.

Максимальна частота обертання, хв1

2362

2368

6.

Оціночні питомі витрати палива,
г/кВт · год

247,66

276,35

7.

Температура вихідних газів, ?С

530

510

Температурні умови випробувань, ?С: навколишнього середовища – 25;
охолоджувальної рідини – 85; змащувальної оливи – 95; палива в голівці
насоса – 54.
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Таким чином, потужність двигуна при роботі на біопаливі змен
шується на 34%, а питомі витрати палива збільшуються на 11,8%.
Оцінка двигуна Д243 по регуляторних характеристиках показа
ла, що потужність двигуна при застосуванні біопалива зменшуєть
ся на 3,43%, а питомі витрати біопалива зростають до 12% при час
тоті обертання 2200 хв1.
В залежності від кута випередження подачі палива і частоті
обертання 2200 хв1 показники роботи двигуна зазнають також дея
ких змін. Так, при збільшенні цього кута з 23 до 26 ? потужність
підвищується на 0,23% при збільшенні питомих витрат біопалива
на 1,28% У випадку застосування традиційного палива збільшення
кута випередження подачі палива з 23 до 26? зменшує потужність
на 1,15%, а питомі витрати палива – на 2,29%. По питомих витра
тах біологічного палива найбільш раціональним є кут випереджен
ня подачі палива 23?, а для дизельного палива марки Л — 26?.
Таким чином, застосування біопалива забезпечує безперебійну
роботу двигунів Д243 у серійному виконанні, а отже воно може
застосовуватись при експлуатації Д243 в комплектації моторних
установок універсальних тракторів МТЗ80, виробництва Мінсько
го тракторного заводу, які у великій кількості експлуатуються у гос
подарствах України.

ДИЗЕЛЬНЕ БІОПАЛИВО
З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
А. М. Рикаль, VI курс, група ЗАГ33,
магістрант, спеціальність «Автомобілі та автомобільне
господарство», Інженернотехнологічний інститут,
Ю. Г. Сухенко, докт. техн. наук, професор, наук. керівник,
В. Ю. Сухенко, докт. техн. наук, доцент, наук. консультант

Розвиток біоенергетики в Україні — актуальна державна задача.
Високі ціни на нафту та газ, які установились на світовому ринку,
стимулюють розвиток замінників традиційного палива з відновлю
вальних джерел енергії. Очікується, що до 2030 р. споживання
біопалива в країнах ЄС збільшиться у порівнянні з нинішніми
показниками в 1318 разів. Це спонукало авторів розробити власну
конструкцію мінізаводу для виробництва дизельного біопалива
з ріпакової олії.
Мінізавод(рис.) відзначається мобільністю і легко транспор
тується, працює в автоматичному режимі, керованому мікропроце
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сором, потребує невеликих затрат часу для введення в експлуа
тацію.

Рис. Схема мінізаводу для виробництва дизельного біопалива продуктивністю
2 тонни на добу: 1 — реактор; 2 — місткість для суміші метанолу та КОН; 3 —
апарат ректифікації; 4 — абсорбер; 5 — вакуумнасос; б — фільтрпрес; 7 —
відтискний прес; 8 — місткість для накопичення олії; 9 — відстійник; 10 — ша
фа керування; 11 — водонагрівач; 12 — місткість для води; 13 – сепаратор

Процес виготовлення біодизельного палива складається з де
кількох етапів, які реалізуються в олієвідтискному та естерному мо
дулях мінізаводу.
Насіння ріпаку (соняшника, сої тощо) автоматично транспор
тується на відтискний прес 7, з якого олія поступає у відстійник 9,
де звільняється від шламу, який насосом повертається для додатко
вого відтискання у прес. Попередньо очищена олія з відстійника 9
для повного очищення подається у фільтрпрес 6, а потім у збірник
чистої олії 8, в якому підігрівається до заданої температури.
Підігріта олія насосом подається в реактор 1. Туди ж перекачується
з місткості 2 розчин каталізатора у метанолі. При постійному
кавітаційному змішуванні і підігріванні реагентів за допомогою во
донагрівача 11 і водяного контура в реакторі проходить реакція пе
реестерифікації олії, завдяки чому утворюються РМЕ (естери), які
за характеристиками близькі до нафтового дизельного палива.
В реакторі з палива видаляється гліцерол (сирий гліцерин), за
лишки каталітичного розчину і, за допомогою кислого або нейт
рального мийного розчину, який подається насосом з ємності 12,
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відбираються залишки мила, метанолу, поверхневоактивних
речовин.
Отримані естери олії висушуються в ректифікаційному апараті 3,
а залишки води та метанолу конденсуються в адсорбері 4. Регенеро
ваний метанол може повертатись у збірник 2, або нейтралізуватись
в адсорбері. Звільнені від води та метанолу олійні естери, пройшов
ши через систему фільтрів, додатково очищуються від води і ме
ханічних домішок на сепараторі 13 і подаються у збірну ємність для
подальшого використання в якості дизельного біопалива.
Технічні рішення, застосовані в конструкції мінізаводу захи
щені патентами України. Якість виготовленого біопалива від
повідає вимогам європейського (EN14214), американського
(ASTM D6751), вітчизняного (СОУ 24.1437561:2007) і проекту
національного стандартів на метилові ефіри жирних кислот. Міні
завод побудований за модульним принципом. Завдяки використан
ню в конструкції роторного ректифікатора і застосуванню в техп
роцесі сорбентів, у паливі відсутні метанол, вода, сірка, механічні
домішки та мило. Такий завод впроваджено у виробництво у ВАТ
«Проскурів» (м. Хмельницький).
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого провів приймальні випробування
заводу (протокол № 014407 (1390307) від 27.11.07 р.) і рекоменду
вав Мінпромполітики та Мінагрополітики поставити його на
серійне виробництво і застосовувати у господарствах різних форм
власності.

ЗАСТОСУВАННЯ РОТОРНОГО РЕКТИФІКАТОРА
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА
О. О. Твердохліб, аспірант,
А. М. Рикаль, VI курс, група ЗАГ33, магістрант, спеціальність
«Автомобілі та господарство», Інженернотехнологічний інститут,
Ю. Г. Сухенко, докт. техн. наук, професор, наук. керівник

Для отримання максимального виходу біодизеля необхідної
якості, при здійсненні реакції переестерифікації до олії додається
метанол зі 100% надлишком від кількості, що вимагає стихіомет
ричне співвідношення.
Метанол є токсичною речовиною, присутність якої в біодизелі
призводить до прогорання клапанів та циліндрів двигуна, понижен
ня температури спалахування, небезпеки вибуху паливних баків.
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Присутність метанолу в побічних продуктах (промивочній воді та
гліцерині) призводить до забруднення навколишнього середовища
та безпідставних втрат дорогого реагента. У зв’язку з цим, виникає
потреба у видаленні залишкового метанолу з продуктів реакції пере
естерифікації (біодизеля, гліцерину) та промивочної води.
При здійсненні теплових процесів дистиляції, плівкового випа
ровування, миттєвого вакуумного випаровування для видалення
метанолу з продуктів реакції переестерифікації (біодизеля, гліцеро
лу) разом з парами метанолу будуть видалятися і водяні пари. Крім
того, метанол має властивість приєднувати воду, яка шкодить про
веденню реакції переестерифікації та отриманню якісних кінцевих
продуктів. Економним та ефективним способом розділення
сумішей метанолвода та метанолестер є ректифікація на роторно
му ректифікаційному апараті з багатократним розпиленням та цир
куляцією рідини, що здійснюється розпилюючими пристроями у
вигляді перфорованих циліндрів. Роторні ректифікатори мають
низький гідравлічний опір, здатні працювати при невеликій витраті
рідини та великій об’ємній витраті пари, забезпечують високу
ефективність розділення. Компактні роторні ректифікатори явля
ються перспективним видом обладнання для апаратурного оформ
лення не тільки вакуумної ректифікації, але і дистиляції, видален
ня великої кількості розчинника.
Роторний ректифікатор складається з корпуса 1, в якому знахо
дяться окремі масообмінні тарілки 2 (рис.). Співвісно до корпусу
ректифікатора розміщується обертовий вал 4. На валу жорстко
кріпляться диспегуючі пристрої 3, які нижньою частиною занурені
у забірні чаші 5. Початкова суміш через патрубок 6 подається на
тарілку ректифікаційної колони. Далі суміш захоплюється диспер
гуючим пристроєм 3 і розбризкується його перфорованим
циліндром 8 в об’ємі масообмінної тарілки. Пари низькокиплячої
речовини (метанолу), що утворилися в результаті випаровування
під дією вакууму на нижчих тарілках та в кубі, вступають у масо
обмінну реакцію з краплинами під час їх польоту та дотичного уда
ру об стінку, насичуються низькокиплячим компонентом і підніма
ються до вищої масообмінної тарілки або відводяться на конден
сацію. Краплі рідини, досягнувши стінки апарату, переточними
жолобами 7 повертаються назад до забірної чаші 5 масообмінної
тарілки, звідки основна частина знову відбирається диспергуючим
пристроєм 3 на повторне розпилювання, а надлишок зливається в
забірну чашу нижчої тарілки або у куб ректифікаційного апарату.
– 418 –

пошук та перспективи

Секція ХІI

При виробництві біодизель
ного пального використання ро
торного ректифікатора для ви
далення метанолу з естерів та
води дозволить економити ма
теріальні та енергетичні ресурси,
спростити та здешевити обслуго
вування та експлуатацію облад
нання, зменшити виробничі площі
та збільшити мобільність облад
нання за рахунок зменшення Рис — Масообмінна тарілка роторного
ректифікатора
його одиниць, значно підвищити
ефективність масообмінного про
цесу та кінцеву концентрацію
вихідних фракцій.

РОЗРАХУНОК ЕРЛІФТУ
ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
ПІДВОДНОГО МУЛИСТОГО ҐРУНТУ
В. М. Чередник,
аспірант КНУБА, спеціальність
«Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт,
О. П. Марчук,
VI курс, група ЗАГ32, спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженернотехнологічний інститут,
М. К. Сукач, д. т. н., професор, наук. керівник

Збільшення обсягів видобування піску та органовміщуючих
мулів традиційним шляхом за рахунок континентальних родовищ у
більшості країн, включаючи і Україну, є обмеженим. На суходолі
вони або відсутні, або знаходиться у вигляді бідних руд, розробка
яких нерентабельна. Проблему можна вирішити шляхом видобу
вання сировини з дна водоймищ. Перспективним способом роз
робки є застосування ерліфтних установок, які відрізняються від
інших низькою енергоємністю та простотою конструкції.
Головною проблемою є відсутність чітких та точних розрахунків,
придатних для практичного використання. Мета даної роботи
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полягає у встановленні нових закономірностей та аналітичному
описі процесу видобування в’язкопластичного матеріалу, які б да
вали більш чіткі та надійні результати.
Вихідними параметрами процесу є: подача ерліфту — 250 м3/год,
висота підйому над рівнем води — 3 метри, заглиблення змішува
ча — 5…20 метрів. Ерліфт повинен забезпечувати безперебійну
роботу на всьому діапазоні абсолютних заглиблень. Розрахунок
виконано для підйомної труби із зовнішнім діаметром 219 мм та
товщиною стінки 7 мм (ГОСТ 873288).
Витрати повітря зведені до нормальних умов і складають 9,4 м3/хв.
Для роботи застосовується один компресор продуктивністю 10 м3/хв
або два — по 5 м3/хв. Запорукою стабільної роботи є те, що швид
кість підойму гідросуміші більша за критичну на вході змішувача.
Швидкість часток на вході в трубу перевищує критичне значення
швидкості, Vвх = 3,7 > Vкр = 3,5 м/с. Це означає, що на початку ру
ху по підйомній трубі вже досягається швидкість, яка забезпечує
стійкий режим роботи по підйому твердого матеріалу в ерліфті.
При проходженні уверх швидкість аерогідросуміші збільшується
за рахунок розширення стиснутого повітря. Тому можна стверджу
вати, що і у вихідному перерізі труби Vвх > Vкр. Таким чином,
вибрана підйомна труба внутрішнім діаметром Dвн = 205 мм
відповідає потребам створення необхідних швидкостей для транс
портування пульпи.
Розрахунок підвідної труби полягає у підборі зовнішнього
діаметру труби, такого щоб дійсна швидкість руху суміші була біль
шою за мінімально необхідної. Цій вимозі відповідає труба діамет
ром 159 мм з товщиною стінки 8 мм, яка достатня для безперервної
роботи ерліфта протягом 10000 годин згідно з технологічними ви
могами. Діаметр повітряної труби, виходячи з розрахунків, прийня
то 75 мм, товщина стінки 4 мм.
Слід зауважити, що в цих розрахунках поки що не враховано
складову в’язкості середовища, що транспортується. Тому у по
дальшій роботі основну увагу буде сконцентровано на виявленні
нових закономірностей з врахуванням цих особливостей, оскільки
для водонасичених мулів, сапропелів та інших біоактивних ма
теріалів в’язкість має принципове значення і в значній мірі впливає
на працездатність та продуктивність видобувної установки.
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12.5. Науковотехнологічний
прогрес і дизайн

СТУДЕНТСТВО ЯК МАЙБУТНЯ ЕЛІТА УКРАЇНИ
Н. М. Авер’янова,
кандидат філософських наук,
старший викладач кафедри дизайну

Як відомо, існує багато концептуальнопротилежних напрямів
і підходів в осмисленні поняття «еліта» (М. Вебер, В. Ґеттсмен,
Д. Донцов, В. Липинський, Г. Моска, ОртегаіҐассет, В. Парето,
А. Тойнбі). Проте, попри значні розбіжності в розумінні поняття
«еліта», є й об’єднуюча риса — здатність еліти взяти на себе відпо
відальність за долю суспільства.
Формування національно зорієнтованої еліти є важливим
чинником соціальноекономічних, політикоправових і демокра
тичних перетворень у суспільстві, а також суттєва роль еліти у
вирішенні питань національного державотворення. Еліта — це
особлива група людей, яка завдяки своєму інтелекту, нестандарт
ності мислення і неординарності дій, завдяки своєму культурно
духовному розвитку і високим моральним якостям, стає «обра
ною» у різних сферах суспільного життя (політиці, мистецтві, на
уці, бізнесі). Якість еліти визначається якістю суспільства, і нав
паки, еліта багато в чому формує суспільні пріоритети, духовні
цінності, культуру мислення, мистецькі уподобання та ін.
Відсутність еліт в державі призводить до негативних і тяжких
наслідків: економічної слабкості, політичної нестабільності,
культурної деградації, неконкурентоспроможності на міжна
родній арені. Причиною виродження еліт є ігнорування мораль
нодуховних й інтелектуальних цінностей. Чим бідніша країна,
чим слабше розвинуті демократичні та соціальні права грома
дян, тим менше шансів для формування і розвитку повноцінної
національної еліти.
В сучасній Україні процес формування національної еліти
відбувається у непростих і кризових умовах. Проте певне коло
людей виконує функції еліти, вони включають в себе протоеліту
(лідери громадських організацій, парламентських груп, урядов
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ці, лідери промисловофінансових груп і банків), псевдоеліту
(випадкові у політиці особи, лідери злочинних угрупувань), пос
теліту (частина старої еліти), усталену еліту (вчені, митці, лікарі,
журналісти).
Формування еліти — це довготривалий і складний процес. Тому
навчання й виховання майбутніх поколінь — актуальна проблема
сьогодення, адже висока освіта та національне виховання є запору
кою становлення справжньої української еліти. Саме через освіту
йде цілеспрямований процес соціалізації індивіда, його становлен
ня як особистості, громадянина. Освіта функціонує, як відомо, в
межах суспільновиховного процесу. Через цілеспрямовано ор
ганізовані системні виховні впливи на студентство можна сприяти
повноцінному засвоєнню особистістю цілісного світогляду, націо
нального образу світу, духовного досвіду українства, моральноетич
них норм, патріотичних настанов, гуманістичних ідеалів, націо
нальних та загальнолюдських цінностей.
Оскільки саме ВНЗ поповнюють лави української еліти, то ціла
низка інституцій сучасного українського суспільства повинна тур
буватися про постійне удосконалення системи освіти та вихован
ня. Важливо, щоб студенти (і в процесі навчання, і після закінчен
ня ВНЗ) використовували отримані знання для реалізації своїх
творчих потенцій; щоб це були не просто дипломовані люди з
документально підтвердженим статусом бакалавра, спеціаліста чи
магістра, а особистості, що вміють приймати власні рішення, від
повідальні за свої вчинки і здатні чітко орієнтуватися у світі духов
них цінностей.
В свою чергу, молоді люди повинні пам’ятати, що шлях до елі
тарності є непростим і тернистим. Вони мають усвідомлювати, що
входити до складу еліти — це не тільки влада й посади, а найперше,
обов’язок і велика відповідальність перед нацією. До числа еліти за
раховують тих, хто, окрім особистих і сімейних цілей, працює за
ради майбутнього держави і нації; тих, хто окрім економічних,
соціальних і політичних, виконує ще й важливі соціокультурні
функції. Адже в будьякій державі на еліту покладаються завдання
формулювати і реалізовувати національну ідею, формувати куль
турне середовище, пропонувати стратегічні цілі розвитку країни.
Культурність, чесність, професіоналізм і патріотизм — обов’яз
кові якості, що мають стати невід’ємною складовою у вихованні
молодого покоління, а отже, і невід’ємною складовою поняття
«еліта».
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МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
ДЛЯ МОЛОДИХ РОДИН
З НЕВЕЛИКИМ РІВНЕМ ДОХОДІВ
А. В. Бабич,
VII курс, кафедра дизайну, Інженернотехнологічний інститут
спеціальність « Дизайн інтер’єру та обладнання»;
О. Р. Горбик, к. а., професор, наук. керівник

В глобалізованому світі третього тисячоліття шанс на успіх перед
Україною — це реалізація людського потенціалу. Країна започаткува
ла новий процес змін поділяючи основні ідеї та принципи Європейсь
кої Конвенції, про захист прав і свобод громадян, покладаючи в осно
ву свого подальшого розвитку інтереси людини, її прагнення жити й
творити в гармонії зі своїми цінностями, суспільством та природою.
Українській державі потрібний цілісний політикогуманітарний
розвиток, тобто модель розвитку, що орієнтована на максимальне
розкриття потенціалу кожної людини, соціуму в цілому, створення
гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних, культурних, твор
чих можливостей нації.
З проведенням в нашій країні земельної реформи, утверджен
ням інституту права приватної власності на землю та зростання до
ходів працюючого населення, певна частина міських жителів поча
ла пов’язувати вирішення власної житлової проблеми за межами
міста, в заміському будинку, де можна було б проживати та швидко
діставатися до центральних районів.
Жителі інших країн надають превагу різним деталям у виборі
житла. Наприклад, практичні американці орієнтуються на прид
бання будинку з легких конструкцій під ключ, вони вибирають не
довговічне житло на декілька років, а тому особливо не задаються
питанням внутрішнього планування, якістю будівельних матері
алів, оздоблювальними роботами [2].
Українці до спорудження житла підходять більш прискіпливо.
У наших співвітчизників є звичка облаштувати так, щоб вистачило
й нащадкам, а тому вважають за необхідне сім раз підправити про
ект майбутнього будинку з урахуванням майбутніх перепланувань.
Вважаємо, що для сім’ї середнього класу з трьохчотирьох осіб,
цілком достатньо 100–150 кв. м житлової площі. Двоповерхові
будиночки, які зпоруджуються з недорогих, але якісних матеріалів
є актуальними на ринку житла України на сьогоднішній день.
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При проектуванні цих об’єктів основна робота лягає на плечі
архітектора та дизайнера. Вони займаються не лише плануванням
приміщень, зовнішнім та внутрішнім виглядом, а й розміщенням
допоміжних об’єктів, озелененням даної території, ділянки, що від
ведена для будівництва [1].
На сьогоднішній день Україна стоїть на порозі не лише еко
номічної та фінансової, а й демографічної кризи. Країна перетнула
межу зниження народжуваності. Економічні трансформації, що
супроводжувались кризовими явищами, призвели до скорочення
купівельної спроможності населення і спричинили структурні збої
у використанні трудового потенціалу та доходів населення.
Особливу тривогу викликає загострення молодіжних соціальних
проблем, тобто доступу до освіти та працевлаштування, проблем
ність у забезпеченні житлом. Одним з шляхів виходу із житлової
кризи може, на нашу думку, стати будівництво недорогих малопо
верхових будинків для молодих родин з невисоким рівнем доходів.
Новітні технології дозволяють зводити такі будинки швидкими
темпами, а якість та комфорт помешкання в окремому будиночку
вище ніж у висотних хмарочосах, у забруднених урбаністичних
центрах, не кажучи про значну економічну доцільність.
Література
1. Смоляр О. В., Горбик О. Р. Дизайнерське проектування приват
ного будинку в системі приміського кварталу малоповерхової забудо
ви. — В зб. Молодь: освіта, наука, духовність. Теза доповідей ч. 2: к.,
Університет «Україна», 2008, с. 477–479.
2. Stern R. A. M. New directions in American architecture: N. u.
George Braziller, 1979, p. 117–124.

УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ)ДИЗАЙНЕРІВ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ ОСНОВНИМ КУРСАМ РИСУНКА
С. М. Богданець,
старший викладач кафедри дизайну
інженернотехнологічного інституту;
О. Р. Горбик,
к. а., професор, наук. керівник

Важко навіть і уявити, яка велика кількість формоутвореннь, ра
курсів точок зору являє навколишній світ художнику. I яким він
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повинен володіти вмінням, аби з такою ж жвавістю, як це виглядає
в дійсності, зобразити все, серед чого ми живемо. Усі видимі пред
мети, їх форми сприймаються нами багатобічно. I в силу цього оточу
ючі нас будови, меблі, рослини, люди сприймаються весь час у
змінних положеннях та обрисах, під різними кутами зору. Пред
метні форми при уважному розгляданні, виявляється, мають відо
му узагальненість. В кожному предметі можна побачити утворюючу
його першооснову. А це дуже важливо. Це багато що пояснює і вза
галі спрощує сам підхід до зображення.
Таке узагальнення форми потрібне тільки на початку рисунку,
для того щоб розібратися й усвідомити її, а потім доповнити цілим
рядом подробиць.
Звичайно, художники рисують ні креслення, ні геометричні схе
ми, а реальні предмети в їхньому життєвому положенні. Але керую
чись спочатку саме головною конструктивною особливістю кожно
го предмета, художник не тільки якісніше його уявляє, але і
чіткіше, переконливіше передає його характерність в рисунку.
Можна при наявності професійних навичок, майже механічно
зрисовувати натуру. Але така «схожість» навіть і ловко передана,
якось не займає нас: художник перш за все показав свою бай
дужість до зображуваного. Не дивно, що і глядачу передається ця
незацікавленість, і йому не дуже хочеться дивитися на мертвий ри
сунок. Навпаки, важко відвернутися від рисунка, виконаного з тем
пераментом. Він немовби увібрав в себе життя. Але крім цього, він
став і твором мистецтва, так би мовити, відобразив життя не прос
то схоже, але і цікаво, художньо. Іноді такий малюнок як би чогось
не договорює, і тим не менш від цього стає ще живішим і приваб
ливішим.
Малюнок, який не викликає відчуття життя, млявий, площин
ний, безформенний, не дуже хочеться роздивлятися, йому не
вірять.
Помилково думати, що те, що рисують знаходиться зовні і може
бути схоплено лишень одним поглядом. Художник намагається пе
редати і невидиме, але таке суттєве, без чого зображуваний предмет,
або зображувана людина втратили б свою суть.
Усвідомити, зрозуміти форму зображуємого — перша умова в
роботі художника. Як помітив Мікеланджело — видатний майстер
італійського Відродження: «Рисують не руками, а головою». Інакше
вийде зображення, яке обманює недосвідченого глядача швидкою
штриховкою, за котрою не має розуміння рисувальника.
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Вивчаючи рисунки старих майстрів, студент іноді помічає у них
відступлення від правил, порушення закономірностей побудови
форми, і йому починає здаватися, що правила взагалі не потрібні,
головне — емоційна виразність рисунка. Це відбувається через не
розуміння розниці між творчим рисунком і учбовим.
Те, що буває можливе для майстра, зовсім неприпустимо для учня.
Учбовий малюнок потребує систематичного і послідовного рішен
ня окремих завдань, серйозного та уважного штудіювання [1].
Неможливо забувати, що зображувальне мистецтво бере свій по
чаток у житті і відтворює це життя, повне руху, мінливості, різно
манітності.
Художник передає цей динамізм життя, і роль рисунку тут пер
шорядна.
Теорія і практика образотворчого мистецтва пропонують постій
но удосконалюючу методику оволодіння професійними навичками
студентами з обмеженними можливостями: поглиблене вивчення
натури, засвоєння різних технік рисунка, підвищення художньої
цінності навчальних робіт.
Література:

1. Богданець С. М. Особливості навчання студентівдизайнерів з
обмеженими можливостями початковим курсам рисунку. — В зб.
Молодь: освіта, наука, духовність. Тези доповідей, ч. ІІ: К., Універ
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ І ПЕРЕПЛАНУВАННЯ
ПРИМІЩЕННЯ ВІТАЛЬНІ ТРИКІМНАТНОЇ
КВАРТИРИ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
«ЛАЗУРНИЙ БЛЮЗ» ДНІПРОВСЬКОГО Р)НУ
М. КИЄВА
Д. В. Височанський,
IV курс, група ДЗ52, спеціальність
«Дизайн інтер’єрів та обладнання»,
Інженернотехнологічний інститут, «Університет «Україна»,
О. Р. Горбик,
к. а., професор, наук. керівник

Кожна епоха пред’являє до сучасного житла свої конкретні ви
моги, які дають поштовх розвитку будівельної галузі та стимулюють
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створення все нових і нових типів житлових будинків, відповідно
до різних соціальних рівнів суспільства.Европейські тенденції в га
лузі будівництва, архітектури та дизайну істотно вплинули на есте
тику житлових споруд, що сьогодні зводяться в Україні. Серед них
вирізняються, так звані, «Житлові комплекси» висотних будинків, —
центри комфортного життя, які приваблюють зручним розташу
ванням, реалізацією европейського рівня проектування та будівницт
ва, розвиненою інфраструктурою.Здається: що потрібно змінювати
в досконалій квартирі такого житлового комплексу, яка відносить
ся до типу житла підвищеного комфорту, з площею понад 100 кв.м.?
Але люди, що планують мешкати в таких квартирах, мають своє ба
чення вигляду свого помешкання. Їх приваблює саме комфорт та
можливість організації життя на свій смак. Завдання дизайнера —
зрозуміти побажання замовника і , як в дзеркалі, відобразити у май
бутньому інтер’єрі стиль життя, настрій, цінності родини. Прагну
чи максимально наблизити квартиру до своїх потреб, все більше
людей вдається до перепланування.
Розроблений реальний курсовий проект інтер’єру та переплану
вання приміщення вітальні трикімнатної квартири площею 124,17 кв.м.
житлового комплексу «Лазурний блюз», Дніпровського рну
м. Києва відрізняється високим рівнем свободи втілення дизай
нерських рішень та практичністю, комфортом та яскравою інди
відуальністю.
Концепція дизайнпроекту: в даному проекті дизайн створював
ся для родини з 4х чоловік. Батьки — представники творчої
інтелігенції, діти — школярі. Створення інтер’єру — прекрасний
спосіб виразити індивідуальність замовників. При розробці дизай
нерського тішення були враховані побажання замовників щодо
збільшння площі вітальні і розширення зони кухніїдальні для
можливості спілкування та прийому гостей. Отже, було прийняте
рішення вдатися до перепланування існуючої квартири. Збільшен
ня площі дало відчуття візуальної свободи, що додало вітальні особ
ливого вигляду. Естетичною концепцією була обрана тема: «Тиха
музика осені», що співпадає з прагненням замовників, яким імпо
нує відчуття затишку, тепла і спокою. Кольорова гама кімнати об
рана у теплих, світлоносних кольорах, притаманних золотій осені.
Стиль інтер’єру кімнати відображує сучасні уявлення про красу і
співпадає із стилем життя родини. Саме мінімалізм дає змогу
мінімальними засобами втілити тему і задовольнити бажання замов
ників, яким не хотілося перевантажувати простір зайвими речами.
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Кімната зорієнтована на північний схід, отже сонячного світла в
ній дещо бракує. Тому доцільно було створення відповідного бага
тофункціонального освітлення для досягнення найрізноманіт
ніших ефектів. В кімнаті, для якої створювався інтер’єр, компо
зиційним центром є ексклюзивний світильник «Золота гілка осені»,
розроблений як композиційний декоративний елемент. В даному
інтер’єрі втілена ідея об’єднання піднесеного духовного і реально
го земного повсякденного, що співпадає з концепцією проекту.
Планувальнофункціональне рішення: квартира знаходиться на
останньому поверсі 25ти поверхового будинку і складається із
вітальні, спальні, дитячої,кухні, передпокою, ванної, туалетної
кімнати,складової.Було поставлено завдання змінити планування
квартири відповідно до інтересів родини. Основні проблеми, що
потребували вирішення:
1) Збільшення простору вітальні;
2) Розширення зони кухні і їдальні;
3) Організація транзитної зони без обмеження простору;
4) Відокремлення тамбура біля входу і зони сну від передпокою;
5) Облаштування в квартирі другої туалетної кімнати.
Після аналізу всіх вимог замовників при переплануванні було
прийняте рішення демонтувати перегородки (не несучі) між віталь
нею, передпокоєм і кухнею. Функцію несучої опори у передпокої
залишилась виконувати масивна колона, яка послуговує чимось на
зразок з’єднувальної ланки між усіма приміщеннями і допомагає
організувати одразу три зони: відпочинку, приготування і прийман
ня їжі та транзитну.Також за допомогою додаткових перегородок
від передпокою були відокремлені зона сну і тамбур біля входу в
квартиру. Збільшення площі дало відчуття візуальної свободи, що
додало вітальні особливого вигляду і розширило можливості експе
риментування з інтер’єром.
Композиційне рішення: інтер’єр побудований на таких компо
зиційних категоріях як статичність форми, н’юанс кольору, ак
цент.Композиційні категорії працюють на втілення теми. Статика
для відображення прагнення господарів створити помешкання ти
хого родинного затишку. Концептуальне бачення глибоко розкри
вається за допомогою н’юансу кольру. Відомо, що освітлення
відіграє вирішальну роль в оформленні інтер’єру. Саме завдяки
освітленню можливо вигідно підкреслити основні деталі, або, нав
паки, змінити вигляд приміщення. В кімнаті, для якої створювався
інтер’єр, композиційним центром є ексклюзивний світильник «Зо
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лота гілка осені», який розроблений, як композиційний декоратив
ний елемент. Світильник має вигляд об’ємнопросторової компо
зиції, де використані такі композиційні засоби, як пластичність,
н’юанс кольору, зорово і фізично динамічна форма. Світильник на
гадує гілку, де листочки у вигляді плафонів кубічної форми роз
поділяються по ній на різних рівнях, ніби рухаючись під натиском
уявного вітру.
Отже, для даної квартири, проектна ідея — розширення просто
ру окремої кімнати і поєднання функціональних зон у єдине ціле
була втілена завдяки переплануванню. Саме таке проектне рішення
відповідало людським очікуванням комфорту — засобу особливого
розділення цілого на частини,коли функції об’єднання по новому
розподіляються між складовими своєрідного конструктора, а сим
волічна сутність інтер’єру, відзеркалює етичні, професійні, куль
турні, соціальні пряви індивідуальностей. У запропонованому про
екті організація цілісного простору створює оновлені зв’язки люди
ни і світу.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ
В НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТАХ
А. М. Деменко,
Інженернотехнологічний інститут,
кафедра дизайну

Кожний художник, дизайнер, архітектор, інженер, який спос
терігає натуру, помічає, що форма будьякого предмета змінюється
в залежності від точки зору майстра, від місця його положення. Так,
наприклад, предмет може бути повернутим однією, двома,трьома
сторонами до спостерігача — це залежить від положення предмета
до того, хто рисує або креслить його.
Ще однією особливістю візуалізації є те, що ми бачимо змінен
ня кольору і тонових взаємовідношень самого предмету та його
оточення залежно від умов освітлення та відстані від спостерігача.
Також з віддаленням ми втрачаємо можливість розглядати деталі,
ми бачимо загальну форму та колір предмета.
Такі явища перспективи викликані особливостями нашого зору.
Сприймаючи зображення клітини нашого ока передають інфор
мацію про неї в кору головного мозку, який і створює в нашій свідо
мості образи предметів.
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Тотожність перспективи з нашими зоровими враженнями є ос
новною якістю таких зображень, забезпечуючи митцям можливість
правдиво відображати в своїх творах багатогранність реального
світу, можливість передавати життя в художніх образах, володіючи
могучою силою впливу на людей, які їх сприймають.
Тож вивчаючи перспективу, правила перспективного зображен
ня, ми вивчаємо особливість сприйняття нашим зоровим апаратом
дійсного середовища та всього того, що знаходиться в ньому. Ми
вчимося правильно передавати предмети і середовище на площині.
Ми вчимося застосовувати знання перспективного зображення в
рисунку та живописі, в композиції та дизайнерському проекту
ванні, в кольорознавстві та декоративно — ужитковому мистецтві
та інших предметах.
Наприклад, своєрідним засобом побудови перспектив архітек
турних будівель є метод відомий під назвою « Метод Архітекторів »:
архітектор, за звичаєм, будує перспективу будинку по кресленням
його фасаду, плану, розрізу. Це дозволило розробити цілий ряд за
собів , спрощуючи побудови перспективного зображення архітек
турних споруд. Вибір точки зору дозволяє обрати найбільш типове
місце для споглядання на будівлю, та передачу найбільшої виразності
об’єкта. На плані позначають точку зору та положення картини. Та
кож обирається висота горизонту і з’ясовується ступінь видимих час
тин споруди. Після цього виконується ряд перспективних побудов.
Знання перспективи застосовуються також в рисунку та живо
писі при зображенні людей та тварин, різних предметів, інтер’єрів,
тощо.
Перш за все це перспективні зміни висоти фігури залежать від
ступені віддалення їх від глядача. Перспективну висоту фігури лю
дини, по мірі її віддалення в глиб простору, визначають за масшта
бом висоти (середній зріст дорослої людини 160 — 170 см). Зако
номірність перспективного зменшення висоти фігури людини (всіх
предметів однакових за розмірами) по мірі їх віддалення від площи
ни картини в глиб простору.
Іноді є необхідність не просто розміщувати фігури на поверхні
площині, а й уявляти їх розташування в просторі, їх взаємодію.
Цікаве зображення в рисунках та проектах предметів складних за
формою (наприклад, різних тварин, машин, будівельних та інже
нерних конструкцій та ін.), щоб спростити їх побудову, вони мо
жуть бути вписані в призму, розміри якої такі як розміри фігури,
конструкції. Побудова перспективи самої призми дозволяє вписа
ти предмет всередину об’єму.
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Стосовно зображення складних предметів, необхідно враховувати
їх геометричний початок, тобто, перш за все, складні предмети зак
лючаємо в прості геометричні фігури. Потім будуємо їх за правилами
перспективи, а потім в простих формах зображуємо складні речі.
Правила перспективної побудови можуть допомагати нам вико
нувати завдання без помилок і з інших предметів …

КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ
ПРИВАТНОЇ САДИБИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р)НІ
М. КИЄВА
А. В. Зорькіна, Д. О. Манін, О. Р. Сафіна,
ІІ курс, група ДЗ71, кафедра дизайну,
інженернотехнологічний інститут
спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнання»
О. Р. Горбик, к.арх., професор, наук. керівник

Курсовим проектом ІІ курсу визначена тема розробки малих
архітектурних форм, елементів благоустрою та озеленення реаль
ного об’єкту у м. Києві. До кафедри звернувся проектнодизайнер
ський кооператив «ВІСТОН» з проханням включити у виконання
студентами проекту комплексного благоустрою території приватної
садиби у Печерському районі міста Києва. Ця тема була подана
нашій групі для виконання на конкурсній основі, тобто кращі про
позиції будуть втілені в робочій документації по будівництву
подвір’я житлового будинку.
Печерськ — одна з найстаровинніших адміністративних оди
ниць столиці України. Його територія знаходиться в історичному
ареалі центральної зони міста, неподалік від ділянки знаходяться
пам’ятки історії та архітектури світового значення: ансамбль Киє
воПечерської лаври, Арсенал гетьмана Мазепи, костьол по вул. Чер
воноармійській, монумент на честь перемоги у Другій Світовій війні
і т. д. Найвизначніші пам’ятки виконані у стильових напрямках:
українського бароко, класицизму, модерну, модернізму (функціо
налізм та конструктивізм). Ландшафтні умови ділянки проектуван
ня характерні для Печерська, що знаходиться на підвищеному пла
то правобережної частини басейну р. Дніпро. Ділянка має значні
падіння рельєфу у напрямку з північногосходу на південнийзахід.
Приватний житловий будинок знаходиться у кварталі малоповер
хової житлової побудови, поблизу, також, розташовані комуналь
нопобутові підприємства, гаражі боксового типу.
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Ділянка садиби має площу біля 0,09 га, на ній запроектований
двоповерховий житловий будинок з мансардним та цокольним по
верхами. Будинок розташований на відстані 3 м від «червоної лінії»
(лінії огорожі вздовж вулиці). Приступаючи до комплексного про
ектування присадибної ділянки, було виконано функційне зону
вання території з виділенням таких зон:
– вхідної (парадної, гостевої);
– житлової забудови;
– дитячої ігрової;
– спортивнофізкультурної;
– сімейного відпочинку;
– господарчої (з гостевою автостоянкою);
– озеленення.
Далі між студентами групи було розподілено проектування ма
лих архітектурних форм та елементів благоустрою території, які
включали:
– вхідну зону з огорожею, воротами, будкою для собаки, освітлю
вальним покажчиком номера будинку, поштовою скринькою і т. д.;
– спортивний майданчик з улаштуваннями для настільного те
нісу, важкої атлетики, гімнастики;
– дитячий майданчик з пісочницею, гіркою, стінкою для малю
вання та лазіння;
– альтанка з мангалом;
– декоративний басейн;
– господарчий майданчик.
Скрізь по ділянці було розплановано встановлення садових лав,
столів, освітлювачів, урн і т. д. У зв’язку з перепадом рельєфу, на
ділянці запроектовано три тераси на різних рівнях (висока, посе
редня, нижня), між собою тераси відділяються підпорними стінами
висотою до 2 м, що виконані з монолітного залізобетону та лицьо
вані бутовою кладкою з українського червоного граніту Корсунсь
кого родовища. Зв’язок між терасами запроектований по відкритих
сходах, що плавно спускаються по рельєфу.
Зелена зона подвір’я розміщується, в основному, вздовж меж
ділянки та між окремими зонами. Для озеленення прийняті породи
типові для м. Києва : тополі пірамідальні, горіх волоський, каштан
кінський, липа звичайна; серед хвойних — ялинасмерека; з чагар
никових передбачено : бузок перський, ялівець козацький, чорна
смородина, малина садова, аґрус звичайний і т. д. На озелененій
ділянці вулиці, що прилягає до садиби і має ширину 5,5 м, передба
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чено влаштування партерної композиції з трав’яного газону (рейн
грас) та рокарій. Партерний характер озеленення біля будинку з бо
ку вулиці, відповідає вимогам під’їзду пожежних машин.
Експеримент, що проведений кафедрою дизайну сумісно з ПДК
«ВІСТОН» по розробці, у якості курсового проекту, реального
комплексного благоустрою приватної садиби в м. Києві, дозволив
надихнути студентів на розкриття їхнього творчого потенціалу по
надзвичайно актуальній, життєвій темі.

ДИЗАЙН ОФОРМЛЕННЯ ЖУРНАЛУ
«ЕКСПЕДИЦІЯ–XXI» ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ
ПОЛЯРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
М. А. Ісаєва,
V курс, кафедра дизайну, Інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Графічний дизайн»;
В. Г. Пархоменко,
ст. викладач, наук. керівник

Вже декілька років відкритий міжнародний університет «Ук
раїна» спілкується, товаришує та співробітничає з полярниками
наукової Антарктичної експедиції. Полярники підтримують сту
дентів, зокрема з особливими потребами. Цікавим прикладом та
ких стосунків можуть бути взаємини, що склалися на кафедрі ди
зайну ВМУРоЛ «Україна» з Національним антарктичним центром
МОН Україна.
Розповідає засновник журналу «ЕкспедаціяXXI» Володимир
Бочкарьов: «Все розпочалося випадково. Із запрошення студентів і
викладачів університету до участі у проводах полярників 10ї юві
лейної антарктичної експедиції. Є така традиція проводжати
зимівників на крижаний континент, представники уряду, гро
мадськості, політики напучують їх в далеку дорогу, дарують різні
сувеніри… Завдяки цьому на Антарктичній станції «Академік
Вернадський» вже виникла маленька картинна галерея. Тож на
десятиріччя станції завідувач кафедри дизайну, член Національ
ної художньої спілки України Анатолій Іванович Ломовський по
дарував загону зимівників картину «Всесвіт». Яскраве розмаїття
чудових квітів протягом тривалої антарктичної зими нагадувати
ме дослідникам Антарктиди про Україну, сонце, підноситиме
настрій.» [1].
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Отже такі теплі стосунки сприяли подальшому співробітництву
полярників з кафедрою дизайну. Так студентам дизайнерам було
запропоновано замислитись над полярною тематикою і розробити
такі теми дипломних робіт як: проект оформлення науковопопу
лярного журналу «ЕкспедиціяXXI», перекидний календар «Ук
раїнська антарктична експедиція», присвячений III Міжнародному
полярному року, а згодом і проект антарктичної станції майбутньо
го. До речі останній проект запропонував кандидат архітектури, до
цент Олександр Романович Горбик.
Отже моєю дипломною бакалаврською роботою став журнал
«ЕкспедиціяXXI». Це було майже 2 роки тому. На той час журнал
вже існував, але потребував свого стилю, впізнаваємості та
оригінальності. Так в завдання розробки журналу входило: авторська
концепція, розробка логотипу журналу, обкладинки, розміщення
тексту та фотокарток, розділів та рубрик. Оскільки журнал виходить
сезонно 4 рази на рік, було зроблено 4 види обкладинки: зима, весна,
літо та осінь. Обкладинки відрізняються за кольоровою гамою, теп
лими і холодними тонами, в залежності від пори року в яку виходить
журнал, а також тематичними фотокартками. Так, наприклад, якщо
журнал виходить взимку, на обкладинці можна викласти фотокартку
зимового пейзажу, айсбергів, білих ведмедів; весною — весняний
мальовничий пейзаж з квітучими деревами… Тобто за допомогою
цієї фотокартки повинна впізнаватись та чи інша пора року.
Слід також зазначити, що журнал розповідає про експедиції що
проходять по всьому світу. Отже тематика журналу «EXXXI» —
надзвичайно різноманітна. Саме тому логотипом журналу є буква
«Е» зображена у вигляді глобуса. А символом журналу являється
штурвал, який охоплює всю земну кулю. Їхнє поєднання сим
волізує мандри по всьому світу. Трикутники в кутках обкладинки,
діаметрально розташовані один від одного, створюють динаміку. А
динаміка дій безпосередньо пов’язана з експедиціями, з рухом до
нових знань та відкриттів. Ця динамічна форма зустрічається на
протязі всього журналу, зокрема на окремих сторінках розділів та
рубрик та сторінках із загальною інформацією, що створює
своєрідний стиль журналу.
Журнал умовно поділений на 5 розділів: I. (H.S.) Людина розум
на…; II. Інтерес — сила; III. Глобус; IV. Час і засоби; V. Знахідки та
втрати. Кожен розділ відповідно має близько семи рубрик. Ці
розділи було розділено за кольоровою гамою. Кожний колір
пов’язаний з психологією його сприйняття : I. (H.S.) Людина ро
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зумна… — синій — мудрість; II. Інтерес — сила — червоний — ди
наміка, спонукання до дій; III. Глобус — зелений — зв’язок людини
з природою; IV. Час і засоби — помаранчевий — колір дослідження;
V. Знахідки та втрати — жовтий — багатство та золото. Також для
кожної рубрики була підібрана своя емблема, що її характеризує.
Відповідна рубриці емблема зустрічається в лівому верхньому кутку
на протязі кожної рубрики. Це зроблено для того щоб можна було
одразу зорієнтуватися на якій рубриці зараз знаходишся. Так першу
рубрику характеризує конфедератка, другу — бінокль, третю — гло
бус, четверту — вітрильник, а п’яту — лупа.
Завдяки науковій антарктичній експедиції студентам дизайне
рам була надана можливість розробити цікаві реальні об’єкти, які
невдовзі будуть втілені в життя. Вони доторкнулись до світу Анта
рктиди та відчули подих захоплюючих мандрів експедицій. А також
здобули неабиякий художній та дизайнерський досвід. Звичайно
цьому сприяли викладачі кафедри дизайну, а особливо керівники
дипломних проектів.
Література:
1. Бочкарьов В. Університет «Україна», студенти якого мріють про
Антарктиду. — Київ, в журн. «Науковий світ»; №10 (111), 2007, с. 6–8.
2. Журнал «Експедиція–XXI» — 1’2004, с. 7–9.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЧИННИК
ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ
Г. М. Комар,
VІ курс, група ЗПР31,
факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»;
Г. Ф. Нікуліна,
к. т. н., наук. керівник

Розрахований на переважну більшість людей, а також на широ
кий спектр таких вад як зору, слуху, опорнорухового апарату,тяж
ких форм ДЦП, а також психоемоційні та інтелектуальні особли
вості, універсальний дизайн звертається до проблем доступності і
пропонує перетворити всі елементи середовища в безбар’єрні. Це
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може бути досягнено через детальне планування на всіх етапах про
ектування і спорудження обєктів. Універсальний дизайн вимагає
глибокого розгляду можливостей людини протягом життя (наприк
лад, що доступно зору молодої людини, не завжди сприйнятно для
людини пенсійного віку: надписи у ліфті, на кодових замках та
інше). Створення універсального середовища для людей — це роз
будова безпечного і зручного, комфортного і безбар’єрного середо
вища для всіх осіб без винятку.
На практиці це означає, що, якщо я користуюсь інвалідним
візком, то не треба робити для мене окремі двері ширші від звичай
них, просто їх треба зробити за нормативом, тобто не вужче за 85
см. А як же зробили у новому корпусі нашого університету? Основ
ний вхід—з двох половинок по 60 см, одна з яких заблокована, і ок
ремий вхід для візочників поруч, який до того ж був закритий і тре
ба було в нього грюкати, щоб охоронці знайшли ключі і відчинили
його. Для чого цей апартеід? І як могли з’явитися двері шириною
60см, адже будівництво проектувалось вже за універсальним дизай
ном, хто порушив чинні норми? Та й двері такої ширини неприпус
тимі не тільки для візочників, а й для людей нестандартної ком
лекції. Та й зробити одні універсальні двері було б дешевше, а
розділення це, як на мене, ще й принизливе для візочників.
Тому не зайве буде нагадати ті принципи універсального дизай
ну, які дозволяють громадянину України мати рівний доступ до ко
ристування громадськими спорудами та об’єктами, вільно викону
вати реалізацію своїх узаконених прав, зокрема право на освіту.
Відчувати себе на рівних, без жодних дискримінацій у власних пра
вах, гарантованих Конституцією України — є основа вирішення
більшості соціальних проблем людей з інвалідністю.
Принципи універсального дизайну:
1. рівноправність використання засобів та приміщень всіма кате
горіями користувачів, щоб додаткові, доступні пристосування не
ставили окремих відвідувачів у гірше становище;
2. гнучкість у вживанні, коли одним і тим же пристроєм могли б
користуватися всі однаково легко;
3. простота, коли дія не вимагає додаткових навичок, досвіду, чи
знань мови, а може здійснюватись на інтуїтивному рівні;
4. сприйнятність інформації та сигналів, в тому числі незрячими,
нечуючими чи людьми зі зниженим рівнем уваги, з інтелектуальни
ми вадами;
5. толерантність до помилок, коли випадкова чи ненавмисна дія
не створить великої загрози;
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6. мінімальність зусилля, коли пристрій чи елемент середовища
викликає мінімальну втому при тривалій дії, а також невелике од
норазове зусилля;
7. достатність розмірів і простору, включаючи місце для допоміж
них засобів, якими користуються люди з особливими потребами, а
також врахування зони досяжності, які є неоднаковими для різних
людей.

ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ
САЛОНУ)ПЕРУКАРНІ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ
БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ
О. М. Кравець,
VI курс, факультет «Інженерних технологій», кафедра дизайну
спеціальність «Дизайн інтер’єру та обладнання»;
О. Р. Горбик,
к. а., професор, наук. керівник

Зазвичай, люди з побоюванням відносяться до можливості прид
бання квартири на нижньому поверсі, і небезпідставно. Постійний
шум під вікнами і світло ліхтарів, ляскаючі під’їзні двері і писк до
мофона, завивання автомобільної сигналізації і вихлопні гази при
паркованих у дворі автомобілів — всі ці особливості турбують жи
телів першого поверху набагато сильніше, ніж їх сусідів зверху. Не
останню роль грає той факт, що перший поверх — це гірше розташу
вання в будівлі з погляду безпеки, що спричиняє за собою не
обхідність ставити грати на вікна. Крім того, квартира на першому
поверсі може бути холодніше в порівнянні з іншим житлом ізза хо
лодної підлоги, а також сирою ізза близькості до підвалу.
Проблему першого поверху в сучасних новобудовах вирішують
за прикладом суттєвого досвіду Європи. Там вже давно такої проб
леми не існує просто тому, що в основному на перших поверхах
житлових будинків розташовуються нежилі приміщення. Ось і
наші забудовники почали в новобудовах відмовлятися від житла на
нижніх поверхах на користь магазинів, офісів, дитячих садів і
інших об’єктів інфраструктури.
Нажаль не всі будівельні організації використовують європейсь
кий досвід, і прикладом, для цього є новобудова багатоповерхового
будинку, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Милославська,
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12, кв. 2. Будинок знаходиться в Деснянському районі, що активно
забудовується та розвивається, навколо нього розвинута інфраст
руктура. В нашому випадку, цю квартиру, на першому поверсі бага
топоверхового будинку не було заплановано відповідно до євро
пейських нововведень і тому власникам довелось самотужки пере
водити її в нежилий фонд для облаштування салонуперукарні.
Квартира складається з двох кімнат та допоміжних приміщень
загальною площею 64,5 м. В приміщеннях салонуперукарні роз
роблене перепланування приміщень відповідно до ДСПІН
2.2.2.02299.
Вхід до квартири знаходиться з одного боку будинку, а сама во
на розміщена на іншому боці його фасаду. Тому, окрім входу через
під’їзд, салонперукарня матиме балкон, який переобладнаний під
окрему вхідну групу зі сходами. Цей переобладнаний балкон буде
головним входом до приміщення й виконуватиме функцію тамбу
ру. Сходи матимуть перила та площадку. Над сходами розміститься
козирок для захисту від атмосферних опадів. Перед сходами перед
бачено облаштування доріжки для відвідувачів.
Салонперукарня розрахований на людей із середнім достатком.
В ньому передбачені перукарські послуги, педикюр, манікюр, косме
тичний масаж та засмага в солярії. Для зручності отримання цих пос
луг та комфорту персоналу, переплануванням передбачені такі
приміщення: тамбур, рецепшен, кухня, зал очікування, головний зал,
кімната для солярію, масажний кабінет, педікюрний кабінет, санвузол.
Інтер’єр салону відповідає всім сучасним вимогам в цій інду
стрії. Обладнання та меблі функціонально зручні і відповідають
протипожежним та санітарним нормам.
Колірне рішення інтер’єру складається з коричневого, бежево
го, чорного, білого кольорів та їх відтінків.
Незважаючи на те, що площа приміщень маленька, проект сало
нуперукарні розроблені з урахуванням максимальної зручності,
функціональності та комфортності.
Література
1. Державні санітарні правила та норми для перукарень різних
типів ДСПІН 2.2.2.02299;
2. Підприємства побутового обслуговування ДБН В.2.2112002.
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ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ «ДИЗАЙН»
З НАЦІОНАЛЬНИМ АНТАРКТИЧНИМ
НАУКОВИМ ЦЕНТРОМ МОН УКРАЇНИ
А. А. Ломовський,
викладач, Кафедра дизайну, спеціальність «Графічний дизайн»,
Університет «Україна», Інженернотехнологічний інститут;
О. Р. Горбик,
канд. арх. наук, професор, наук. керівник

Впродовж 4 років Національний антарктичний науковий центр
МОН України активно співпрацює, та цікавиться життям та твор
чими задумами студентів та викладачів кафедри дизайну Універси
тету «Україна».Такий тісний зв`язок утворився завдяки завідувачу
кафедри Анатолію Івановичу Ломовському, співробітнику уп
равління соціальної адаптації та реабілітації Таїсії Святенко,
керівництву Вузу.
Завдяки численним проведеним відкритим лекціям для сту
дентів на теми полярних досліджень, та життєдіяльність українсь
кої наукової станції «Академік Вернадський» студенти та викладачі
кафедри дизайну дізнавались про незвіданий шостий континент та
оточуючий його Південний океан.
Отримана інформація від співробітників НАНЦу стала натхнен
ням для молодих студентів, серед яких багато людей з особливими
потребами(інвалідів, дітейсиріт), для яких відео, фотоматеріали з
далекого континенту стала справжнім відкриттям, позаяк такої
інформації а також спілкування «наживо» не знайдеш ні в Інтер
неті, ні в будь яких джерелах, та ЗМІ. Це якнайглибше розкриває
внутрішній світогляд, стимулює можливість зробити внесок у
надскладний процес дослідження «холодного» континенту.
В Національному антарктичному науковому центрі МОН Ук
раїни завжди широко відкриті двері для студентів та викладацького
складу кафедри дизайну.
Студенти з подвоєним бажанням допомагали полярникам у
створенні календарів, медійного проекту, проекту модернізації та
добудові станцій «Академік Вернадський». Викладачі та керівники
цих проектів серед яких чимало людей з особливими потребами
докладають чимало зусиль для творчого розвитку студентів, і зви
чайно ж пишаються їх здобутками на цьому нелегкому шляху від
студента до фахівця найвищого рівня майстерності.
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Із року в рік співпраця між кафедрою та полярним дослідника
ми стає на все вищій рівень. Студенти якими успішно керує канди
дат архітектурних наук, професор О.Р.Горбик продовжують дивува
ти своїми знаннями у галузі архітектури, дизайну, мистецтва. В ре
зультаті на світ з`вляються цікаві проекти житлових споруд та нау
кових будівель, споруд технічного призначення для дослідників
безкраїх просторів Антарктиди. Така співпраця, як така, дає мож
ливість студентам з особливими потребами ширшій та скорішій
адаптації в суспільстві, а враження, якими, діляться фахівці
Національного антарктичного наукового центру МОН України
сприяють до більш глибокого аналізу діяльності у подальшій роботі
студентства та викладачів кафедри дизайн, формуванню світогляду,
який би набув ознак європеїзації молоді, інтегруванню у Болонсь
кий процес адже це насамперед обмін інформацією, думками,
культурними цінностями.
Література
1. В. І. Бочкарьов. Університет» Україна», студенти якого мріють
про Антарктиду // Науковий світ. — 2007. — №10. с. 6–8.

ВИКОНАННЯ ОБМІРНИХ КРЕСЛЕНЬ
ІНТЕР’ЄРУ СПАЛЬНОЇ КІМНАТИ
ЖИТЛОВОЇ КВАРТИРИ
А. О. Петченко, Є. О. Рубанік,
I курс, група ДЗ81,
Кафедра дизайну, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Дизайн інтер’єру та обладнання»;
О. Р. Горбик,
к. а. професор, наук. керівник.

Виконання обмірних креслень є однією з основних, важливих і
обов’язкових, початкових етапів розробки любого дизайнерського
проекту пов’язаного з реконструкцією, перебудовою, розширен
ням, надбудовою, прибудовою, переплануванням і переобладнан
ням і т.п. існуючих об’єктів(окремих приміщень, квартир або груп
приміщень громадського призначення. Будинків, будівель, споруд,
елементів з благоустрою, тощо). Навіть при наявності проектних
креслень спорудженого об’єкту, слід виконувати додаткові пе
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ревірочні обмірні креслення тому, що при будівництві завжди бува
ють відступлення від закладених у попередньому проекті пара
метрів.
Саме з цієї причини, при розробці більшості реальних дизай
нерських проектів реконструкції інтер’єрів житлових та громадських
будинків і споруд, на перших етапах проводиться комплекс обмірних
робіт і кожний кваліфікований дизайнер повинен досконало ово
лодіти методикою виконання обмірів та обмірних креслень.
Підкреслюючи важливість оволодіння студентами вмінням ви
конувати обмірні креслення, вкажемо, що ці роботи в різних
об’ємах присутні практично у кожному реальному проекті.
Основна частина обмірних робіт — це виконання обміру студен
тами їх помешкань та оформлення матеріалів курсової роботи. Ця
частина може бути поділена на окремі етапи.
Завдання на проведення обмірних робіт в реальних проектах
складається замовником спільно з проектувальниками. В курсово
му проекті завдання на проведення обмірних робіт складається сту
дентами, під керівництвом викладача затверджується власником
приміщення (умовним замовником) і підписується викладачем по
формі.
Виконання обмірів першого об’єкту передбачається в одному з
приміщень кафедри дизайну, в аудиторії, під керівництвом викла
дача, в скороченому обсязі, тобто:
– розробка ескізівкроків та обмірів в натурі;
– відпрацювання обмірних креслень плану, розгорток стін
приміщення.
Виконання обмірних робіт приміщення кафедри слугує спроще
ним прикладом специфіки обмірів інтер’єрів громадських будинків
та споруд.
Специфіка виконання обмірних робіт спальної кімнати
відрізняються від кухні, коридору, ванної, та загальної кімнати, на
явністю ліжка, шафи для одягу, софи, можливо робочого місця.
При виконанні обмірних робіт в спальній кімнаті слід запастися та
буретками, столами, та іншими допоміжними предметами (для
виміру висоти). Тому, що наявність меблів у кімнаті створює певну
незручність для обмірювання.
Периметральний обмір виконується при обмірах прямокутних
об’єктів. Обміри ведуться послідовно по сторонам периметра пло
щини об’єкту після перевірки його прямокутності діагональними
промірами.
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Виконання обмірних креслень починаються тільки після того як
були завершені усі обміри та зроблені ескізикроки об’єкту. Усі
креслення виконуються у форматах А2, А3, А4, у відповідності
до ГОСТ 2.30168 [18]. Креслення повинні відповідати загальним
вимогам ГОСТу 2.10973 [13]. Усі лінії, розміри, шрифти, зображен
ня, умовні графічні позначення, написи і таблиці, штампи, не
обхідно наносити у повній відповідності до державних і міжнарод
них стандартів.
Обмірні креслення мають бути виконані в олівці. Можливе об
ведення креслень тушшю за допомогою рапідографів, рейсфедерів,
а гелієвих ручок. Усі написи на кресленнях мають бути зроблені від
руки, мінімальна висота шрифту текстів і розмірів — 2,5 мм, основ
них написів — 5,0–10,0мм.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМОТВОРЕННЯ
ОБ’ЄКТІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ
ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Л. В. Плавська,
V курс, група ДЗ21,
кафедра дизайну, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «графічний дизайн»;
Л. Й. Гук, доцент, Заслужений працівник культури України,
наук. керівник

Сучасна соціальноісторична ситуація в нашій державі характе
ризується маргіналізацією та нівелюванням етнокультурних тра
дицій національного світосприйняття. Оскільки кожна людина є
невід’ємною частиною навколишнього середовища і перебуває у
постійній взаємодії з ним, функцією дизайну, поряд з естетичною,
стає врегулювання питань культурного просвітництва широкого
загалу, створення гармонійного середовища існування, яке наслі
дує споконвічні традиції народу і тим живить його дух.
В подібному напрямку сьогодні працюють окремі художники —
такі майстри як Богдан Гдаль [3], що творить простір національно
го «Етнодизайну». «Артекзистенція» [2], зокрема, створила про
ект « Берви. Моя Україна».
Це питання хвилює і автора роботи. Розробка календарю в
якості бакалаврської кваліфікаційної роботи (2006–2007 рік), була
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виконана на замовлення Національного антарктичного наукового
центру (НАНЦ) МОН України [4]. Основним формотворчим еле
ментом в роботі стали українські архетипні образи. Графіка викона
на в дусі старовинних вітражів та фресок, що дає змогу глядачеві
поринути у світ давнього образотворчого мистецтва України.
Дослідження народного календарнообрядового циклу [5], дозво
лило автору визначити тематику кожного зображення, згідно з
подіями, що відбуваються за звичаєм у той чи інший період. Еле
менти української міфології та побуту, фігуруючи у серії ілюст
рацій, творять своєрідний культурний простір, який порівнюється
на сторінках календаря з пейзажами антарктиди.
Дипломна робота на здобуття освітньокваліфікаційного рівня
«спеціаліст» (2008–2009 рік) «Вирій музичного краю» — не просто
календар. Це своєрідний екскурс у світ музичнодуховної спадщи
ни України.
Як зазначає О. Гуменюк [1] звуки старовинних музичних інстру
ментів у руках кобзарів завжди приваблювали людей, спонукали їх
уважно слухати тексти псальмів та кантів, що виконувались під їх
акомпанемент, думати над змістом та відповідно вдосконалювати
свій світогляд і спосіб життя.
Календар розроблено на тих же засадах. Інструменти стають
центральним образом у календарі, на них тримається візуальна час
тина роботи. Тут досліджуються їх композиційні якості, проводить
ся пошук виражальних засобів для передачі специфіки звучання,
притаманної кожному з них.
Інші складові роботи відкриваються глядачеві не одразу, а посту
пово, по мірі заглиблення в тематику. На звороті кожної сторінки
розміщено тексти псальмів, зразки сакральної дерев’яної архітекту
ри України 17–18 століть, декоративний орнамент, побудований на
основі нот церковних пісень.
Збір матеріалів до календарю проводився за сприяння музею
Івана Гончара, музею театрального, музичного та кіномистецтва
України, музею «Пирогово», «Ательє Драбина», Харківського та
київського кобзарських цехів, учасників гурту «Гуляйгород».
Отже, можна стверджувати, що національна специфіка України
сьогодні адекватно виражається тими дизайнерами, котрі знахо
дяться та зацікавленні у контексті її мистецької спадщини. Педа
гогічна атмосфера, що панує на кафедрі дизайну, сприяє про
фесійному формуванню таких спеціалістів. Студенти займаються
глибоким аналізом концептуальної складової матеріалу, досліджу
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ючи основоположні принципи його формотворення на протязі всь
ого періоду історії держави.
Застосування в роботі кращих надбань етнокультурного життя
нації та коректна їх інтерпретація — невід’ємні складові для розвит
ку сучасного дизайну як способу створення адекватного середови
ща існування та одного з важливих чинників у процессі набуття
національної само ідентифікації .
Література:

1. Гуменюк А. Українські народні музичні інструменти. — К.,
1967.
2. www.ukrfolk.kiev.ua
3. www.bohdan.com.ua
4. Горбик О. Р., Гаврик О. О., Ліскевич О. В., Мосейчук Т. Ю. «Ди
зайнерські пропозиції щодо формування громадських приміщень
Української антарктичної станції. — В зб. Молодь: освіта. Наука,
духовність. Тези доповідей, ч. 2: К.Університет «Україна», 2008,
с. 458–470.
5. Кажан С. Г., Здоровцов І. М. Український народний кален
дар. — Суми, 2003. — 35 с.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ
СФЕРИ МІСЬКОГО РАЙОНУ ДОСТУПОМ
ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Є. О. Радкевич,
дизайнер, кафедра дизайну, інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Дизайн ітер’єрів та обладнання»;
В. Р. Скрипальський,
директор, Київський центр професійної, медичної,
трудової та соціальної реабілітації інвалідів,
О. Р. Горбик,
арх., професор, наук. керівник.

Подільська районна у Києві державна адміністрація нещодавно
виступила з ініциативою та видала распорядження щодо рекон
струкції установ соціальної та об’єктів інженернотранспортної
інфраструктури цього стародавнього міського утворення з присто
суванням їхньої доступності для маломобільних груп населення
(ММГН) у т.ч для інвалідів.
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В практичній реалізації цього документа виявили бажання
приймати участь зокрема:
– Спілка організації інвалідів України (голова спілки В.В. Наза
ренко);
– Київський центр професіональної медичної, трудової та
соціальної реабілітації інвалідів (директор — В.Р. Скрипальський);
– Кафедра дизайну інженернотехнологічного інстетуту універ
ситету «Україна» (директор — Ю. Г. Сухенко, завідувач кафедри —
А.І. Ломовський).
Важливо, що виконання основної частини такої значної работи
планується виконати до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Реалізація цього проекту дозволить наблизити один з столичних
районів нашої молодої незалежної держави до міжнародних стан
дартів комфортного обслуговування маломобільних груп населеня,
в т. ч. інвалідів.
Для забезпечення доступності ММГН до об’єктів соціальної та
інженернотранспортної інфраструктури (житла, громадських і ви
робничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць
відпочинку, культурновидовищних та інших установ і закладів), а
також користування дорожньотротуарною мережею, транспор
том, засобами зв’язку, інформації (в тому числі засобами, що забез
печують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і
пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні ко
мунікації) необхідно створити в районі цілісну систему спеціалізо
ваних улаштувань та пристроїв, наприклад, пандуси, безбордюр
ний пішоходний перехід, звукові сигнали для людей з обмеженням
зору, світлові табло для людей з обмеженим слухом і т. п.
Основними задачами для цього є:
1. Здійснення громадського контролю щодо відповідності жит
ла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та
споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку,
культурновидовищних та інших установ і закладів, дорожньотро
туарної мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації, території
населених масивів вимогам чинних будівельних норм.
2. Підготовка пропозицій підприємствам, установам та ор
ганізаціям щодо створення для маломобільних груп населення без
перешкодного доступу до вище перерахованих місць.
3. Сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобіль
них груп населення.
4. Удосконалення нормативів та стандартів стосовно безпереш
кодного доступу маломобільних груп населення [1].
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5. Ефективна взаємодія місцевих органів виконавчої влади у
сфері створення для маломобільних груп населення безперешкод
ного доступу та ін.
Кафедра дизайну постійно включає в курсове і дипломне проек
тування теми, що пов’язані з забеспеченням оптимальної доступ
ності МНГН громадських та житлових об’єктів, так, дипломанти
Є.О. Радкевич,
Р.Прядко виконали проект улаштування офісу страхової ком
панії «УАСКАСКА», де враховані всі нормативні вимоги [2].
В якості первинного об’єкту реалізації розпорядження Поділь
ської РДА, про яке йшлося вище, ведеться розробка проекту з реко
нструкції стаціонарного пандусу при вході в дану установу.
Передбачається оздобити пандус гранітом і гумою (проти слизь
кості), двохрівневим металевохромованим поручнем з висотами
по 30, 70 і 90 см, товщиною 30 мм.
Література
1. Куцевич В. В., Губов Б. М., Ярош В. В. Нормативне забеспечення
формування архітектурного безбар’єрного середовища, — зб. Акту
альні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освіт
ньому середовищі: К., Університет «Україна», 2008. — 652–653 с.
2. Горбик О. Р., Ломовський А. І., Радкевич Є. О., Прядко Р. В. Забез
печення доступу інвалідів у громадські приміщення, вбудовані у пер
ші поверхи при реконструкції п’ятиповерхових будинків. — Там же,
с. 662–664.

РОЛЬ ПОБУДОВИ ЧІТКИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ У СТВОРЕННІ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ
ПРОЕКТІВ ІНТЕР’ЄРІВ
О. В. Смоляр, А. М. Деменко,
кафедра дизайну,
Інженернотехнологічний інститут

Нові творчі ідеї в дизайні інтер’єрів завжди захоплюють і дають
поштовх до розробок ще оригінальніших проектів, які створюють
дизайнери дивуючи навколишній світ. Проекти інтер’єрів немож
ливо уявити без подачі перспективних зображень середовища, яке
представляє глядачу задум автора.
– 446 –

пошук та перспективи

Секція ХІI

Перспективою, як наукою, займалися видатні художники різних
епох. Так, Леонардо да Вінчі у праці «Трактат про перспективу»
виклав основні закони перспективних побудов; Мікеланджело, Ра
фаель, Альбрехт Дюрер та інші також займалися питаннями перс
пективи. Італійський вчений Гвідо Убальді в книзі «Перспектива»
виклав правила побудови перспективного зображення і способи
визначення за ними справжньої форми предмета.Сучасні вчені та
педагоги внесли значний вклад у розробку теорії перспективи.
В перспективній науці розрізняють лінійну та повітряні перс
пективи. Лінійна перспектива розглядає способи побудови перс
пективних зображень ліній контуру предметів та їх скорочень, а
повітряна представляє зображення кольорових і тонових взаємо
відношень предметів залежно від умов освітлення, розміщення їх
відносно того, хто рисує, тощо.
В дизайнпректах в першу чергу глядача захоплюють перспек
тивні зображення, що вводять в простір створений на папері. Перс
пектива являється найяскравішим моментом в демонстраційному
матеріалі на площині, та ще більш справляє враження, коли вона
представлена в кольорі, далі розглядаються й інші необхідні крес
лення. Саме по перспективі ми уявляємо дизайнерський проект в
об’ємі.
Вивчення теорії перспективи необхідне для дизайнерів, щоб
грамотно подавати свої задуми з необхідними деталями за реальни
ми розмірами, які скорочуються на відстані. Під час роботи над
інтер’єром, в якому розміщені меблі, декор та інші необхідні еле
менти, дуже важливо передати точні його розміри з усіма нюанса
ми, що відтворює повний його образ по задуму авторадизайнера.
Вивчаючи лінійну і нелінійну перспективу, кожен студент ще з
другого курсу починає усвідомлювати, який вир безмежної корис
ної інформації і методів несе цей предмет. Навчання починається з
вивчення правил побудови простих просторових форм закінчуючи
побудовою неймовірно складних інтер’єрів та екстер’єрів, це дає
простір у світ ексклюзивних побудов дизайнпроектів.
Для створення оригінального проекту інтер’єру, автор викорис
товує побудови фронтального і кутового положення, що сприяє
зацікавлення проектом. Фронтальна перспектива характеризується
простотою і виразністю. Її широко застосовують у дизайнерських
проектах. Тут створюється простір з трьох стін, стелі і підлоги.
Композиція кутової перспективи інтер’єра визначається заду
мом дизайнера, і в цьому зображенні ми можемо бачити дві стіни з
частиною стелі та підлоги.
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Дизайнери, які розробляють проекти інтер’єрів, на демонстра
тивному матеріалі подають також перспективне зображення екс
тер’єру будівлі, де знаходиться сам інтер’єр. Цю подачу виконують
кутовою перспективою, або аксонометрією.
Для художниківдизайнерів знання побудов перспективних зоб
ражень відіграє дуже важливу роль також в створенні ескізів, за
мальовок, в рисуванні і живопису з натури інтер’єрів, екстер’єрів,
предметів, людей та іншого. Тому предмет перспективи майбутній
дизайнер повинен вивчати в процесі опанування рисунка з натури,
а потім і за уявою. Тільки свідоме застосування правил перспекти
ви допоможе найкраще розвинути свій окомір, почуття форми,
майстерність виконання ескізів,рисунків, проектів.
Отже знання теорії перспективи має особливе значення для ху
дожникадизайнера, який працює тривалий час над створенням
проекту, бо тільки грамотні побудови креслень підкреслюють ви
разність композиції чудового проекту!

ДИЗАЙН І МИСЛИВСТВО:
ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ
В. В. Ярош, Д. І. Солоний,
IV курс, група ДЗ51,
кафедра дизайну, Інститут інженерних технологій,
спеціальність «Дизайн інтерєрів та обладнання»;
О. Р. Горбик,
к. а., професор, наук. керівник

Полювання — це одне з перших відомих занять первісної люди
ни. Завдяки мисливству — первісна громада забезпечувала своє ви
живання та існування. Полювання поряд з збиранням було напев
не першим трудовим процесом людей, тої далекої пори. Станов
лення людини як розумної істоти відбулося у процесі винайдення
та творення зброї для полювання, знарядь праці, житла, творів мис
тецтва, протодизайну… Щодо останнього, то відомо, дизайн, як
явище виробництва та культури оформлявся з ХVI — XVIII ст. Про
те слово походить з латині, вживалося в стародавньому Римі. Вво
дячи термін «протодизайн», вслід за останніми науковими дослід
женнями, маємо на увазі явище, що умовно можна віднести до ди
зайну, але коли він, як поняття ще не вживався.
В 1893 р. всесвітньо відомий київський археолог Вікентій Хвой
ка розкопав стоянку первісних мисливців, так звану Кирилівську
– 448 –

пошук та перспективи

Секція ХІI

у м. Києві. Ще 40 тис.років тому первісні протокияни полювали на
мамонтів на нашій благословенній землі! Тут були знайдені житла
мисливців, їх зброя рештки одягу, черепа та кістки бівнів мамонтів.
Пізніше у 1954 р. також київський археолог Іван Шовкопляс в роз
копках аналогічного стойбища біля с.Мізин на р.Десна (Чернігівсь
ка обл.) відкопав первісний музичний інструментбарабанну уста
новку з пустотілих кісток мамонтів вкритих охристим орнаментом.
З часом, коли людство освоїло землеробство і скотарство в якості
основних засобів споживання, мисливство перетворилося в чо
ловічу забаву — один із перших видів спорту, на приклад, полюван
ня було улюбленою забавою єгипетських фараонів та вельмож,
асирійських, вавілонських, та іших
В релігії стародавніх Греції та Римі існувала богиня полювання
АртемідаДіана, храм якої в Єфесі вважався одним з чудес світу. Це
свідчить про те значання, яке придавали еліни полюванню. З Ар
темідою пов’язаний один з перших давньогрецьких храмів у Криму
(Тавриді), покровителькою якого вона вважалась. Першою жрицею
була Іфігенія, храм знаходився на Байдарських скелях біля сучасно
го міста Севастополя.
Пізніше, в середньовічні часи, київські князі, наприклад Свя
тослав, Володимир Мономах та їх бояри, дружинники захоплюва
лись мисливством, про що нам відомо з повчання Володимира Мо
номаха. Феодали західної Європи розвивали мисливське дійство у
справжніх костюмованих спектаклях — полюванням з собаками та
птахами. Ці дійства були улюбленими у польських та російських
панівмагнатів, що гнобили наш народ. «И плачут озимы от беше
ной забавы, и будит лай собак уснувшие дубравы «— О. Пушкін.
Українське козацтво також захоплювалось полюванням, яке бу
ло одним з додаткових засобів здобування їжі у безлюдних півден
них степах. Феодали, магнати та пани полювали частіше на власних
землях, для чого залишалися спеціальні заповідні ліси, луки, озера,
стави. В цих місцях будувалися мисливські хижі таких як замокк
графа Шонберна біля м. Чінадієва в Карпатах.
Одним з найвідоміших київських мисливців XIX — XX ст. був
славетний київський архітектор і дизайнер Владислав Городецький.
Його полювання в Африці (сафарі) надихнули на видання книги по
цій темі, під впливом мисливських емоцій був створений власний
будинок на вул. Банковій відомий як «Будинок з химерами», що
слугує зараз за резиденцію президента України. На фасадах та в
інтер’єрі цього будинку відтворені скульптурні зображення мис
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ливських трофеїв пана Владислава. В другому його творі Музеї ук
раїнського мистецтва на вул. І. Мазепи також присутні звірі це дві
могутні фігури африканських левів .
В наші часи мисливство це один з видів спорту та розваг для
різних шарів суспільства. В Україні створенні мисливські та ри
бальські заказники, в товаристві мисливців та рибалок налічується
біля 500 тис.чол. Разом з розвитком технічної оснащеності мислив
ства (від пращі до лазерних снайперських гвинтівокавтоматів), ор
ганізацією мисливства як дійства, розвивався і мисливський дизайн,
що оточував і проникав в усі шпоринки побуту полювальників.
Мисливство — це одна з майже обов’язкових забавок для предс
тавників дипломатичних установ у багатьох країнах світу, але, поки
недоступне для дипломатів акредитованих в Україні, що поясню
ється нещодавнім отриманням державної незалежності та відсут
ністю сучасних спеціалізованих заказників для цієї категорії.
Головним управлінням по обслуговуванню іноземних посольств
планується створення такої мисливської бази. Кафедрою дизайну
Інженерно — технологічного інституту передбачено виконання ре
альної дипломної роботи кваліфікаційно — освітнього рівня бака
лавр, що може стати першою дизайнерською пропозицією об’єкту.
При проектуванні бази мисливців і риболовів для послуг диплома
тичного корпусу в Україні на нашу думку, повинні враховуватися:
– всесвітній історичний досвід в цій галузі;
– особливості національного мисливського дизайну і народного
зодчества;
– сучасні нормативні вимоги [1] та ін.
Література:
1. КуцевичВ. В., Губов Б. М., Ярош В. В. Нормативне забезпечення
формування безбар’эного архітектурного середовища. В зб. Акту
альні проблеми навчання та вихування людей в інтегрованому
освітньому середовищі: К., Університет «Україна», 2008, с. 652–653.
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13.1. Імунологія, мікробіологія
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕГРАДАЦІЇ
ХЛОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ
МІКРООРГАНІЗМАМИ)ДЕСТРУКТОРАМИ
У КУЛЬТУРАЛЬНІЙ РІДИНІ
Л. В. Долгова,
V курс, факультет біомедичних технологій,
Університет «Україна», спеціальність «Мікробіологія»

Очищення ґрунтів від пестицидів з використанням мікроор
ганізмівдеструктрорів набуває все большого розповсюдження.
Одним з найпоширеніших пестицидів є инсектицид гексахлорцик
логексан (ГХЦГ). Цей інсектицид є сумішшю чотирьох оптичних
ізомерів б, в, г, і д. Основною діючою речовиною ГХЦГ є гізо
мер, що отримав назву ліндан.
Працівниками відділу загальної і ґрунтової мікробіології Інсти
туту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного із місць локаль
ного забруднення пестицидами було отримано мікробну асоціацію
з робочою назвою Мікрос. З асоціації Мікрос виділено 7 стійких
штамів мікроорганізмівдеструкторів ГХЦГ і визначено, що ізоля
ти №№ 3, 4, 4 а, 5, 7, 9, 9 а належать до виду Pseudomonas sp. Всі
виділені культури мають здатність розкладати ізомери ГХЦГ. Крім
того досліджували деструкційні властивості Bacillus megaterium ІМВ
В7168 та асоціації Мікрос.
Швидкість деградації ГХЦГ залежить від активності мікроор
ганізмів та їх здатності до деструкції його оптичних ізомерів.
Дослідження активності мікроорганізмів деструкторів дозволяє
підібрати потрібну концентрацію мікроорганізмів для ефективної
боротьби з забрудненістю ґрунтів.
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Тому, метою нашого дослідження було визначення залишкових
кількостей ізомерів ГХЦГ в культуральній рідині в результаті дест
рукції їх штамами роду Pseudomonas sp, що виділені з асоціації
Мікрос, Bacillus megaterium ІМВ В7168 та власне асоціації Мікрос
для відбору найбільш перспективних культурдеструкторів.
Для оцінки деструкції ГХЦГ досліджувані штами засівали у
рідке поживне середовище такого ж складу, як і для вирощування
асоціації Мікрос. У середовище додавали препарат гексахлорану у
кількості 20 мкг/мл із вмістом діючої речовини — 7% суміші ізо
мерів ГХЦГ, що відповідає дозі, що у 2 рази більша за рекомендова
ну до застосування у виробництві. Культури вирощували на ро
таційній качалці протягом 10 діб. Для визначення залишкової кіль
кості пестицидів використовували загальновідому методику. Вміст
ізомерів ГХЦГ у контролі, без внесення мікроорганізмів склав б
1,976, в0,341, г0,774, і д0,475, мг/л; з Pseudomonas sp. 3 — б0,609,
в0,183, г0,252, і д0,103, мг/л; з Pseudomonas sp. 4 — б0,953, в0,222,
г0,345, і д0,113, мг/л; з Pseudomonas sp. 4а — б1,076, в0,243,
г0,353, і д0,129, мг/л; з Pseudomonas sp. 5 — б0,726, в0,232, г0,277,
і д0,121, мг/л; з Pseudomonas sp. 7 — б0,711, в0,236, г0,299, і д0,128,
мг/л; з Pseudomonas sp. 9 — б0,812, в0,235, г0,302, і д0,111, мг/л;
з Pseudomonas sp. 9а — б0,974, в0,239, г0,363, і д0,1123, мг/л; з
B. megaterium ІМВ В7168 — б0,492, в0,0659, г0,144, і д0,063, мг/л;
з асоціацією Мікрос — б0,786, в0,180, г0,261, і д0,203, мг/л.
Отже, у всіх досліджених штамів відмічена суттєва здатність
до деструкції ізомерів ГХЦГ. Найбільш високоактивним мікроор
ганізмом по відношенню до всіх ізомерів виявився B. megaterium
ІМВ В7168, а саме кількість ізомеру по відношенню до контролю
зменшилася : б — на 75%, в — на 80,7%, г — на 81,4 % та д — на 86,7 %.

13.2. Екологія та охорона довкілля
БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ
ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
Я. Є. Демещик,
VII курс, група ЗЕК33, факультет биомедичних технологій,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього
природного середовища»;
В. О. Тарасенко, к. б. н., наук. керівник

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середо
вищ існування в Європі (Convention on the Conservation of European
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Wildlife and Natural Habitats) — міжнародний правовий документ,
схвалений 19 вересня 1979 р. в Берні, Швейцарія, під егідою Ради
Європи, тому відомий також під назвою Бернської конвенції.
Бернська конвенція набула чинності 1 червня 1982 р. Вона скла
дається із 24 статей та має чотири додатки. Перший і другий додат
ки містять переліки видів відповідно рослин і тварин, які визначені
такими, що потребують особливих заходів охорони, третій додаток
включає види тварин, використання яких регулюється, а в четвер
тому — перелічені недозволені засоби добування птахів, ссавців та,
з 1997 року, риб.
Основними завданнями Бернської конвенції є: встановлення
мінімального рівня захисту для всіх видів дикої флори і фауни; по
силення охорони видів, які є рідкісними або зникаючими; вжиття
заходів щодо збереження ареалів видів дикої фауни і флори, особ
ливо тих видів і таких ареалів, які знаходяться на межі зникнення;
сприяння співробітництву Договірних Сторін галузі збереження
природи. Станом на 1 січня 2007 року кількість Сторін Бернської
конвенції становить 45. Її Секретаріат у м. Стразбург, Франція; інфор
мація про Бернську конвенцію в Інтернеті міститься на сайті Ради
Європи www.coe.int.
Виконавчим органом Бернської конвенції є її Постійний комітет,
який засідає раз в рік і до складу якого входять офіційні представ
ники всіх Сторін. Постійний комітет здійснює моніторинг прийня
тих рішень, а також має повноваження вносити поправки до до
датків документу, схвалювати резолюції та рекомендації на вико
нання її положень. Ці рішення Постійного комітету є обов’язкови
ми до виконання країнамиСторонами. В рамках Бернської кон
венції розроблена Загальноєвропейська стратегія щодо інвазійних
чужих видів. Для контролю виконання рішень і забезпечення
моніторингу ситуацій, які пов’язані з завданнями Бернської кон
венції, Постійний комітет практикує процедуру «файлів» («справ»),
яка полягає в щорічному заслуховуванні стану справ з порушення
ми рекомендацій, розгляду потенційно небезпечних проектів та си
туацій, що загрожують популяціям видів тварин, рослин та їх
біотопів. Серед резонансних «файлів» останніх років — стан попу
ляцій черепах в Середземномор’ї (регулярно звітують Греція і Ту
реччина, співочих птахів (Кіпр), автостради в Болгарії та Польщі,
вітроелектростанції (Ісландія, Болгарія), гідроелектростанція в
Португалії (у зв’язку з загрозою для популяції іберійської рисі),
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військова антена (Велика Британія), канал «ДунайЧорне море»
(Україна) та ряд інших.
Україна стала Договірною Стороною Бернської конвенції відпо
відно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції
1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середо
вищ існування в Європі» від 29 жовтня 1996 року № 436/96ВР. До
кумент набув чинності для України 1 травня 1999 року (після пере
оформлення ратифікаційних документів як країни — члена Ради
Європи).
Діяльність в Україні щодо координації впровадження Бернської
конвенції виконує Департамент біотичних ресурсів та екомережі
Мінприроди України. На січень 2007 року підготовлено план пер
шочергових заходів щодо втілення вимог документу, перший чоти
рирічний (повний) звіт та два дворічні (про виконання застере
жень, зроблених при приєднанні до Бернської конвенції). Представ
ники України (експерти) беруть участь в численних заходах, що
здійснюються під егідою Бернської конвенції: робочих групах з оп
рацювання окремих напрямків діяльності (щодо збереження вели
ких хижих, великих травоїдних, Смарагдової мережі, екомережі,
інвазійних видів та інших), щодо розроблення і впровадження те
матичних планів дій (наприклад, щодо лісового полоза, дунайських
осетрових, окремих видів птахів) тощо.
В Україні виконані перші польові проекти, пов’язані з Бернсь
кою конвенцією, які стосуються вивченню стану окремих груп тва
рин та рослин, які охороняються Бернською конвенцією (хохуля,
кажани, фауна підземних комплексів), а також проекти, спрямо
вані на з’ясування загального статусу систематичних груп дикої
фауни і флори з додатків до Бернської конвенції. Результатом
проектів була публікація серії видань: «Ссавці під охороною
Бернської конвенції», «Безхребетні під охороною Бернської кон
венції», «Птахи під охороною Бернської конвенції», «Фауна печер
України»; «Міграційний статус кажанів в Україні» тощо. За
підтримки Секретаріату Бернської конвенції Мінприроди у жовтні
2006 році організована міжнародна конференція «Чужорiднi iнва
зивнi види в Україні».
Цілі та завдання Бернської конвенції підтримані і знайшли по
дальший розвиток у Київській резолюції щодо біологічного і ланд
шафтного біорізноманіття, схваленої на Конференції міністрів дов
кілля у Києві у 2003 році.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ДЛЯ УРБОЕКОСИСТЕМ
Т. В. Джулинська,
V курс, група ЕК42,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього природного
середовища», факультет біомедичних технологій,
В. О. Мовчан, наук. керівник

Кожні 5 років площі земель, які відводяться під міську забудову,
збільшуються в середньому на 20%, що складає 35–40 тис. га. Отже,
масштаби техногенних процесів, пов’язаних з функціонуванням
урботериторій, з роками також розширюються. Одним з шляхів
формування раціонального процесу урбанізації є дотримання еко
логічно доцільного співвідношення природної та штучної екосис
тем. Формування стійких санітарнозахисних і декоративних міських
дендроценозів завжди було важливим питанням. За активного роз
витку міського та приватного будівництва необхідне розширення
асортименту декоративних рослин. Тому дослідження еколого
біологічних властивостей деревних рослин в умовах інтродукції з ме
тою виділення стійких видів та сортів, придатних для використання в
озелененні та інших галузях народного господарства, є актуальними.
Інтродукція деревних рослин на території сучасної України роз
почалася ще з доісторичних часів, про що свідчать викопні рештки
насіння в культурних шарах трипільської культури (6 тис. років то
му) тих видів, які ніколи не входили до складу природної флори да
ної місцевості. Завдяки інтродукції нових видів дерев, кущів відчут
но змінився культурний ландшафт України.
У світовій флорі налічується понад 70 тис. видів деревних рослин,
з яких 23 тис. видів росте у помірних зонах обох півкуль, в тому числі
8 тис. видів дерев та кущів, цікавих для культури. Сучасну дендроф
лору України складають близько 3 тис. видів дерев та кущів, до скла
ду яких входить так званий інтродукційний резерв флори України.
Університетські ботанічні сади, крім навчальних функцій, слу
гують джерелом збагачення місцевої флори новими цінними рос
линами, стійкими до клімату даної місцевості. Ботанічний сад
ім. акад. О.В. Фоміна заснований при університеті Св. Володимира
у 1839 р. Він є одним із найстаріших в Україні, розташований у
центрі Києва, займає площу близько 22,5 га. Колекційний фонд
деревних рослин Ботанічного саду на кінець 2008 р. нараховує 1979
найменувань, з яких 1020 видів, 13 підвидів, 87 варіацій та форм,
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796 сортів, 57 гібридів, що відносяться до 215 родів, 76 родин, 51 по
рядку, 5 класів, 2 відділів.
Асортимент деревних рослини для озеленення вулиць міста
підбирався за принципом оцінки стійкості рослин до еколого
кліматичних показників, а саме: зимостійкості, посухостійкості, га
зостійкості, стійкості до шкідників та хвороб, а також з урахуван
ням декоративності крони дерева, наприклад, облиствлення, фор
ми тощо. До таких деревних рослин належать: клен гостролистий
(Acer platanoides L.), липа американська (Tilia americana L.), айлант
височенний (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), тополя пірамідальна
(Populus italica (Du Roi Moench), каркас західний (Celtis occidentalis
L.), гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba L.), ялина колюча (Picea pun
gens (Regel Beissn.); красиво квітучі кущі родини Rosaceae Juss.: та
волги (Spiraea L.), кизильники (Cotoneaster Bauhin).
Асортимент рослин для парків та скверів може бути розширений
за рахунок таких дерев та кущів: катальпа бігнонієподібна (Catalpa
bignonioides Walt.), горіх чорний (Juglans nigra L.), гіркокаштан павія
(Aesculus pavia L.), форми та сорти туї західної (Thuja occidentalis L.),
ялини звичайної (Picea abies (L.) Karst.), ялини канадської (Picea
glauca (Moench) Voss), жимолость Маака (Lonicera maackii (Rupr.)
Herd.), бирючина звичайна (Ligustrum vulgare L.), калина гордовина
(Viburnum lantana L.), гортензія Бретшнейдера (Hydrangea bretschnei
derii L.), гортензія великолиста (Hydrangea macrophylla (Thunb.)
Ser.), будлея Давида (Buddleja davidii Franch.), гібіскус сірійський
(Hibiscus siriacus L.) тощо.
Екологобіологічні особливості запропонованого асортименту
рослин засвідчують доцільність та ефективність використання їх за
умов урбанізованого середовища мегаполісів.

ОЧИСНІ СПОРУДИ М. ВАСИЛЬКОВА
ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАХИСТІ ДОВКІЛЛЯ
Н. С. Драпалюк,
VII курс, група ЗЕК33, спеціальність
«Екологія та охорона навколишнього середовища»,
факультет біомедичних технологій;
В. О. Мовчан,
к. б. н., доцент, наук. керівник

Площадки очисних споруд розташовані на східній окраїні міста
Василькова по вул. Тракторній, 46, на лівобережній підйомній те
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расі р.Стугна (2500м від території заводу). Рельєф площі характери
зується схилом до р.Стугна.
У 1969 році Очисні споруди були здані в експлуатацію. Запроек
товані Державним інститутом по проектуванню підприємств текс
тильної промисловості ГПІ5 Міністерства легкої промисловості
СРСР.
Замовник — 4й шкір завод міста Василькова. Розраховані очисні
споруди на добову кількість стоків — 7067 м3/добу. Будівництво
проводило БМУ40(будівельномонтажне управління) м. Васильків.
В схему очисних споруд входили: насосна станція перекачки
№2, дві пісколовки, усереднювач, біокоагулятор, два первинних
відстійники, аеротенки, 4 вторинні відстійники, біофільтри, конта
ктний резервуар, метантенки, газгольдери, повітренадувна станція,
шумова насосна станція, насосна станція рециркуляції, муловлов
лювач, мулові майданчики.
В зв’язку з розширенням підприємств (в 1970 році побудовано
в районі р. Стугна 2й майданчик заводу холодильників),
будівництвом жилого фонду м. Василькова, кількість стоків поча
ла перевищувати 7000 м3/добу. Було прийнято рішення про
будівництво другої черги очисних споруд з пропускною сиромож
ливістю 12000 м3/добу. Замовником виступив Васильківський
завод холодильників. Запроектував — «Укрводоканалпроект»
м. Київ. В 1975 році БМУ40 здано в експлуатацію другу чергу
очисних споруд. Побудовали механічні решітки, дві пісколовки,
два вертикальні первинні відстійники, два горизонтальні вто
ринні відстійники, повітренадувну станцію №2, чотирьох секцій
ний контактний резервуар.
Та з розвитком інфраструктури міста кількість стоків, що надхо
дили на очисні споруди почала перевищувати 12000 м3/добу. Ва
сильківське шкіроб’єднання ім. Жовтневої революції виступило
замовником реконструкції очисних споруд на 15000 м3/добу. Запро
ектував реконструкцію ДПІ2 м. Москва. Головний підрядник
будівництва — БМУ40 м. Васильків. В 1991 році були розпочаті ро
боти по реконструкції очисних споруд. В зв’язку з розпадом СРСР
було припинено будівництво і на даний час жоден з об’єктів реко
нструкції не працює.
З 2001 року по 2004 рік очисні споруди були передані в оренду
Управлінню житловокомунального господарства. Після ліквідації
УЖКГ очисні споруди мають назву КП «Васильківська шкірфірма»
і є госпрозрахунковою юридичною особою.
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Ефективність роботи очисних споруд залежить від фізико
хімічних властивостей забруднювачів, вдосконаленої форми ме
тодів та апаратів, що використовуються. При грубій очистці скидів
забруднювачів зменшується на 70–84%, середній очистці — до
95–98% і при тонкій — 99%.
Очищення стічної води від твердих часток в залежності від їх
властивостей, концентрації і фракційного вмісту на підприємствах
здійснюється методами проціджування, відстоювання, відділенням
твердих решток.

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
АВТОМАГІСТРАЛЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА
Н. В. Завальна,
VII курс, група ЗЕК–33,
факультет біомедичних технологій, «Університет «Україна».
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
В. В. Азар’єв,
к. вет. н., наук. керівник

Атмосфера, газоподібна оболонка Землі, будучи складовою
біосфери, являє собою рівноважну систему, в якій за певними зако
нами безперервно проходить обмін речовин. Особливості цих про
цесів визначаються багатьма факторами, і в першу чергу, складом
самої атмосфери.
Порушення цього складу, викликане діяльністю людини, може
змінювати природні процеси в атмосфері.
Основним забруднювачем атмосферного повітря м. Києва є ав
тотранспорт. Збільшення викидів забруднюючих речовин, перш за
все, зумовлено збільшенням кількості автотранспорту в місті,
погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовіль
ною якістю палива.
Одним із основних факторів, що обумовлюють високу конце
нтрацію викидів забруднюючих речовин від автотранспортних
засобів є якість палива. Для цього необхідно вдосконалення
контролю за дотриманням державних стандартів на всіх етапах
його розподілу та реалізації, впровадження нових економічних
механізмів та концептуальних підходів до охорони атмосферного
повітря.
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Значний внесок в забруднення повітряного басейну міста вно
сять, також, транзитні автотранспортні засоби, та ті, що прибува
ють в Київ з інших міст на довготривалий період. Викиди від них не
контролюються та не враховуються органами статистики.
При обстежені якості атмосферного повітря автомагістралі в
Подільському районі м. Києва НабережноХрещатська/Спаська,
33 відстань від джерела забруднення 3—5 м, виявлено: діоксид азо
ту 0,13 мг/м3, сірчаний ангідрит 1,1мг/м3, оксид вуглецю 5,3 мг/м3,
пил 0,71 мг/м3.
Отже, концентрація диоксиду азоту перевищує ГДК на 0,045 мг/м3
(ГДК 0,085) %, сірчаний ангідрит на 0,6 мг/м3 (ГДК 0,5) %, оксид
вуглецю на 0,3 мг/м3 (ГДК 5,0), пил — на 0,21 мг/м3 (ГДК 0,5) %.
Це свідчить, що ступінь небезпеки забруднення повітря в зонах
впливу міських вулиць залежить, в основному, від інтенсивності
автотранспортних потоків. На даній ділянці 6 смуг руху, за одну го
дину 5–6 тис. одиниць автотранспорту. Така кількість автотранс
порту створює небезпечне та помірно небезпечне забруднення
повітря на території житлової забудови в зоні 100 м від проїзної час
тини вулиць.
З отриманих результатів можна зробити висновок, що атмос
ферне повітря вздовж автомагістралі по вул. НабережноХрещатсь
ка/Спаська не відповідає гігієнічним нормативам.

ОХОРОНА ВОДНО)БОЛОТНИХ УГІДЬ
МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
М. М. Казіміренко,
VII курс, група ЗЕК33, факультет біомедичних технологій
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього
природного середовища;
В. О. Тарасенко,
к. б. н., наук. керівник

Рамсарська конвенція створює правові рамки національних дій
і міжнародної співпраці для охорони і раціонального використання
водноболотних угідь і їх ресурсів.
Під «водноболотними угіддями» розуміють райони маршів,
боліт, драговин, торфовищ або водойм — природних або штучних,
постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солон
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куватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких
під час відпливу не перевищує шість метрів.
Водоплавними визнаються птахи, які екологічно залежать від
водноболотних угідь.
Конвенцією створюється Список водноболотних угідь міжна
родного значення. Водноболотні угіддя для Списку відбираються
із врахуванням їх міжнародного значення з точки зору екології, бо
таніки, зоології, лімнології або гідрології. Межі кожного воднобо
лотного угіддя точно описуються та наносяться на карту, вони мо
жуть включати прибережні річкові та морські зони, суміжні із вод
ноболотними угіддями, і острови або морські акваторії із глиби
ною більше шести метрів під час відпливу, що розташовані в межах
водноболотних угідь, особливо там, де вони важливі як середови
ща існування водоплавних птахів.
Угіддя для внесення їх до Списку водноболотних угідь
міжнародного значення визначаються самими договірними сто
ронами.
При підписанні Конвенції або при передаванні на зберігання
документа Ратифікацію або приєднання договірна сторона визна
чає для внесення Списку принаймні одне водноболотне угіддя.
Договірна сторона має право додавати до Списку додаткові водно
болотні угіддя, розширювати угіддя, що вже внесені до Списку,
викреслити із Списку або зменшити водноболотних угідь. Внесен
ня водноболотного угіддя до списку не завдає шкоди виключним
суверенним права договірної сторони, на території розташоване
угіддя.
Внесення водноболотного угіддя до Списку накладає на до
говірні сторони певні зобов’язання по відношенню до даних угідь.
А саме, договірні сторони:
– Визначають та здійснюють своє планування таким чином,
щоб сприяти захисту водноболотних угідь та раціональному вико
ристанню водноболотних угідь на своїх територіях;
– Забезпечують якнайшвидше отримання інформації, якщо змі
нюється або може змінитись екологічний характер її водноболотно
го угіддя, внесеного до Списку, та передають таку інформацію до ор
ганізації або Уряду, які відповідають за діяльність постійно діючого
Бюро;
– Сприяють збереженню водноболотних угідь і водоплавних
птахів через створення природних резерватів на водноболотних
угіддях і забезпечують належний нагляд за ними;
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– Виключаючи угіддя із Списку, договірна сторона повинна,
наскільки це можливо, компенсувати виникаючу втрату ресурсу
водноболотного угіддя, і, зокрема, створити додаткові природні
резервати для захисту водоплавних птахів;
– Заохочують дослідження і обмін даними і публікаціями, що
стосуються водноболотних угідь, їх флори та фауни, управлінськи
ми засобами збільшують чисельність водоплавних птахів та сприя
ють підготовці відповідних фахівців.
Договірні сторони консультуються одна з одною з приводу вико
нання обов’язків щодо цієї Конвенції, особливо у випадках, коли
водноболотне угіддя розміщується на території більше ніж однієї
договірної сторони або там, де водна система розподілена дого
вірними сторонами.
З метою збереження унікальних природних комплексів водно
болотних угідь, які згідно з критеріями Рамсарської конвенції ма
ють природоохоронну, рекреаційну, наукову, естетичну цінність та
міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплав
них птахів, Кабінет Міністрів України Постановою від 23 листопа
да 1995 року № 935 затвердив Перелік водноболотних угідь, які ма
ють міжнародне значення головним чином як місця оселень водоп
лавних птахів. До цього переліку входять, наприклад, дельта р.
Дніпра, Шацькі озера, озеро Сасик.
З метою забезпечення виконання Рамсарської конвенції Ка
бінет Міністрів України Постановою від 8 лютого 1999 року №166
затвердив Положення про водноболотні угіддя загальнодержавно
го значення, що у подальшому втратила свою чинність у зв’язку з
прийняттям нового нормативноправового акту — Порядку надан
ня водноболотним угіддям статусу водноболотних угідь міжна
родного значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 29 серпня 2002 року № 1287. Цей Порядок визначає
процедуру надання водноболотним угіддям статусу міжнародного
значення відповідно до критеріїв Рамсарської конвенції. Визначен
ня водноболотних угідь, що можуть бути заявленими для надання
їм статусу водноболотних угідь міжнародного значення, здійсню
ється Міністерством охорони навколишнього природного середо
вища України за поданням наукових установ, громадських ор
ганізацій, інших заінтересованих підприємств, установ, організацій
та громадян. Міністерство погоджує питання щодо надання йому
статусу водноболотного угіддя міжнародного значення з централь
ним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває
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це угіддя, користувачами (власниками) земельної ділянки та інших
природних ресурсів, органом місцевого самоврядування, після чо
го відповідні матеріали разом з проектом відповідного рішення по
даються для погодження до Кабінету Міністрів України. Після чого
матеріали скеровуються Бюро Конвенції для розгляду питання про
внесення водноболотного угіддя до Списку водноболотних угідь
міжнародного значення.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ТА СТАРШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Коцупал Світлана,
VI курс, група ЗЕК33, спеціальність «Екологія та охорона
навколишнього середовища», факультет біомедичних технологій

Актуальність. Природа — могутнє джерело пізнання, яке через
спілкування розкриває людині свої таємниці та робить її більш чут
ливою до навколишнього світу. Людина — це частина природи, по
тяг до всього живого закладений у ній від самого народження, та чи
не найяскравіше виявляється в дитячому віці. Головною умовою
реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого —
розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню
в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає набуття уяв
лень про самоцінність та неповторність компонентів природи, про
яв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими
вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводити
ся в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі. Прин
ципове значення в педагогіці і психології має положення про те, що
ставлення до природи набуває риси відповідального тільки при
умові всебічного екологічного виховання особистості з шкільного
віку до глибокої старості.
Вивченням даної проблеми займалися видатні педагоги минуло
го: О. Духнович, К. Ушинський, В. Сухомлинський. І в наш час ба
гато науковців та педагогів — практиків присвятили свої до
слідження проблемі екологічного виховання, серед них: Лисенко
Н. В., Яришева Н. Ф., Глухова Н., Скребець В., Фокіна В., Ніко
лаєва С., Плохій З., Кондратьєва Н. та ін.
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Питання що виноситься на вивчення: формування екологічної
свідомості та екологічної культури у дітей шкільного віку шля
хом цілеспрямованого впливу сім’ї та шкільного навчального
закладу.
Мета дослідження: вивчити особливості екологічного виховання
в дітей молодшого шкільного віку і механізми стимулювання цього
процесу
Завдання: 1. З’ясувати стан проблеми в педагогічній теорії та
освітній практиці. 2. Обґрунтувати основні етапи формування еко
логічних знань у дітей молодшого шкільного віку. 3. Окреслити
шляхи вдосконалення навчально — виховної роботи з формування
екологічної свідомості та екологічної культури дітей молодшого та
старшого шкільного віку.
Об’єктом нашого дослідження є: екологічне виховання шко
лярів в системі всебічного та гармонійного розвитку особистості
дитини.
Умови дослідження: для вирішення поставлених задач передба
чається використати комплекс методів: а) теоретичні (аналіз психо
логічної та науковометодичної літератури відносно проблеми
дослідження); б) спостереження та анкетування.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження передбачають
декілька етапів науковопедагогічного пошуку. Мета першого етапу
складається з систематизації даних в дитячій психології питання
екологічного виховання дітей молодшого та старшого шкільного
віку. Мета другого етапуорганізація і проведення педагогічного
експерименту з метою отримання нових теоретичних та експери
ментальних даних про особливості формування екологічної свідо
мості у школярів молодшого та старшого шкільного віку. Третій
етаппередбачає аналіз об’єктивних показників науковопеда
гогічного пошуку; розробку методичних рекомендацій щодо фор
мування екологічної відповідальності дітей молодшого та старшого
шкільного віку.
Розробка екологопсихопедагогічного тренінгу, який може ви
користовуватися при заняттях з дітьми у навчальних закладах.
Об’єкт дослідження: у дослідженні планується провести опиту
вання батьків для встановлення рівня екологічного виховання та
екологічних проблем, які турбують батьків дітей молодшого шкіль
ного віку в м. Василькові.
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ВПЛИВ ЗМІНИ МЕТЕОФАКТОРІВ НА ПСИХІЧНУ
АКТИВНІСТЬ ДІТЕЙ ПЕРЕХІДНОГО ВІКУ
О. М. Легка,
VІІ курс група ЗЕК33, спеціальність
«Екологія та охорона навколишнього середовища»
О. В. Блохіна,
наук. керівник

Людина є складовою глобального механізму, який називається
природа. Вона проходить свій життєвий цикл, користується при
родними благами, тим самим впливаючи на природу, змінюючи її.
Але і природа значною мірою впливає на людину. Зміни пори ро
ку, місячні цикли, магнітні бурі, перепади тиску та температури —
це не повний перелік природних факторів, які впливають на люди
ну, її фізичне та психічне здоров’я.
Коли я почала працювати у школі з дітьми, мною був відмічений
такий факт, що бувають періоди, коли увага дітей сконцентрована,
вони добре сприймають інформацію, адекватно реагують на заува
ження. Проте, бувають періоди, коли спостерігається певна неу
важність, роздратованість, навіть агресивність.
Тому у мене виникла думка проведення дослідження на прик
ладі учнів 8го класу і встановлення факторів впливу на психічну
діяльність дітей даної вікової категорії.
Даний вік був обраний мною тому, що це період початку пе
рехідного віку, коли дитячий організм перебудовується фізично і
психічно. З’являється певні інтереси, секрети, кумири. Змінюють
ся критерії самооцінки та починається формуватися особистість.
Психіка дітей перехідного віку є дуже вразливою, що позначається
на успішності та активності. Діти стають дуже емоційні, неврівно
важені. Перехідний вік супроводжується гормональним вибухом,
що спричинює підлітковий максималізм.
Метою моєї роботи є проаналізувати вплив змін метеофакторів
на психологічну активність дітей перехідного віку. У період з жовт
ня 2008 року по березень 2009 року мною реєструвалися метеопо
казники (температура, тиск та погодні умови). Паралельно мною
реєструвалися зміни психологічної активності учнів 8го класу (на
основі візуального спостереження).
Порівнявши та проаналізувавши усі дані мною було виявлено
певні закономірності:
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Поперше, коли спостерігаються стабільні погодні умови (тем
пература та тиск в нормі), то це благотворно впливає на активність,
успішність та розумову діяльність учнів.
Подруге, коли спостерігаються нестабільні метеоумови (нап
риклад, різні перепади, сніг, дощ, мороз, туман), у дітей спос
терігається зміни у поведінці, успішності. Наприклад, коли дощ або
туман, то у дітей спостерігається млявість, неуважність. Проте, ко
ли тиск підвищується, то спостерігається підвищена роздрато
ваність, агресивність, діти ідуть на конфлікт.
Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок, що
діти перехідного віку мають вразливу та нестійку психіку і по сво
єму бурхливо, іноді неадекватно реагують на метеозміни. І тому
вкрай необхідно розробити низку заходів щодо пом’якшення впли
ву метеозміни на поведінку, успішність та активність учнів пере
хідного віку, а саме:
1. Корегувати навантаження учнів у період несприятливих мете
оумови збільшенням фізичного навантаження, а у період сприят
ливих метеоумов розумового навантаження;
2. Широко пропагувати здоровий спосіб життя;
3. Включати в раціон харчування збалансовану кількість білків,
жирів та вуглеводів, особливо робити акцент на вітамінах, тим са
мим зміцнюючи імунітет.

КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ДЦП
В. Г. Мовчан,
III курс, група МЗЕД61,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
економічний факультет;
С. В. Карпенко,
к. е. н., проф., наук. керівник

Важко переоцінити роль, яку відіграють комп’ютери в житті су
часної людини. Особливо важливі вони для людей з ДЦП — в пер
шу чергу як можливість спілкування зі світом і праці. Але є ще де
які можливості персональних комп’ютерів, які особливо важливі
саме для цього контингенту.
Як відомо, послідовність формування рухів і пози визначаються
генетичною програмою розвитку, але строки і темпи їх становлен
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ня у великій мірі залежать від впливу середовищних факторів, на
самперед цілеспрямованого тренування функцій. Аферентна сти
муляція прискорює розвиток рухового аналізатора. Імпульси пос
тупають в ЦНС через екстерорецептори (зір, слух, нюх, дотик) і че
рез пропріоцептори в м’язах, зв’язках і суглобах. Навчання рухам
іде паралельно набуттю сенсорного досвіду і повністю залежить від
нього. Діти ж із церебральними паралічами отримують через свої
пропріоцептори відчуття патологічного м,язового тонусу, пато
логічних поз і рухів, не мають уявлення про правильні рухи і тому
правильно їх не розвивають. Іншими словами, вони не можуть пра
вильно рухатись, тому що мають неправильний тонус, а тонус зали
шається неправильним, бо вони неправильно рухаються.
Де ж узяти досвід правильних рухів? Побачити і відчути біг,
стрибки, правильно навантажити м’язи?
У 80х рр. ХХ ст..в США був проведений цікавий експеримент у
НБА. Гравців розділили на три групи: перша тренувалась у звичай
ному режимі по 6 год. на день; друга група всі ці 6 год. проводила,
лежачи у шезлонгах і старанно уявляючи, що вони тренуються
(ментальне тренування); третя група по 3 год. щодня займалась
звичайним тренуванням і по 3 год. — ментальним. Був проведений
апаратний контроль сили м’язів, швидкості реакції, висоти стриб
ків і т.д. до і після двомісячного експерименту.
Найкращі показники були у третьої групи, що поєднувала зви
чайні й ментальні тренування, найнижчі — у другої, що займалась
лише ментальними тренуваннями. Але різниця в показниках була
зовсім невеликою — так, ніби ці спортсмени не лежали по 6 год., а
ганяли м’яч годин по п’ять.
Отже, ментальні тренування дають майже такий самий ефект, як
і реальні. Ментальні тренування у формі вдало підібраної
комп’ютерної гри можуть дати людям із ДЦП те, чого їм так не вис
тачає: схему (енграму), уявлення, відчуття і досвід правильного,
вільного руху, бігу на значну відстань через простір, що реально
виглядає (за умови, що цей простір є достатньо великим), а також
досвід участі у конфліктних, «бойових» ситуаціях, уміння блиска
вично прийняти рішення, від якого залежить доля товаришів і т.д.
Останнє можливо в першу чергу в так званих MMORPG, де є мож
ливість вільно взаємодіяти з гравцями з усього світу за реалістични
ми законами ігрового простору.
Нарешті, в грі знаходять вихід емоції. Тому ігри можуть стати не
тільки фізичним, а й емоційноморальним тренажером.
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Є ще один аспект тренувального аспекту ПК — це вдосконален
ня тонких рухів кисті. Вони стимулюють розвиток вищої нервової
діяльності, зокрема мови, рухового аналізатора, зорового сприй
няття, різних видів чутливості, гнозису, праксису, просторової
орієнтації і т.д.
Особистий досвід гри в «Горизонт» показує, що після того як
персонаж багато рухався, відчуття таке, ніби я сам робив усі ці рухи
і втомився, як після реальних занять фізичними вправами, але без
того перенапруження і болю, що виникають внаслідок гіпертонусу.
Крім усього, в глобальних інтернетіграх є можливість вдоско
налення володіння англійською мовою і можливість знайти знайо
мих та друзів по всьому світу.

ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ
У КАНАЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Н. М. Кириченко,
VI курс, група ЗЕК33,
факультет біомедичних технологій,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
В. О. Мовчан,
к. б. н., доцент, наук. керівник

Недостатність водних ресурсів України, нерівномірність їх роз
поділу зумовили необхідність побудови ряду каналів. Найбільші ка
нали півдня України — канал Сіверський Донець — Донбас (зданий
в експлуатацію в 1958 — 1959 рр.), магістральний канал Інгулецької
зрошувальної системи (1960 р.), канал Дніпро — Кривий Ріг (1961 р.)
та Північно — Кримський канал (1958 — 1966 рр.)
При проектуванні і будівництві каналів у радянські часи, як пра
вило, враховувались лише критерії економічності і надійності, а
гідробіологічна, екологічна сторона питання не враховувалась. То
му служби експлуатації водопостачаючих каналів в перші ж роки
зіткнулись із серйозними труднощами, зв?язаними з біологічними
перешкодами, які приводять до погіршення якості води, підвищен
ня вартості експлуатації.
В формуванні якості води в каналах беруть участь гідробіонти
всіх наявних ценозів: зоопланктон, бентос і перифітон.
Канали відрізняються від річок рядом особливостей: у них від
сутні відмілини, плеса, порожисті ділянки, відкоси часто бувають
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фанеровані, внаслідок чого відношення площі твердого субстрату
до об?єму протікаючої води значно більше, ніж у рівнинних річках,
відповідно більшого значення для формування якості води набува
ють біологічні процеси, що протікають на дні і відкосах каналу.
Дослідження фауни і екології безхребетних каналів півдня Ук
раїни були розпочаті Інститутом гідробіології АН УРСР в 1961 р. і
продовжуються донині. Результати робіт були опубліковані в ряді
монографій та окремих наукових праць, в яких з’ясовано основні
закономірності розвитку безхребетних в каналах півдня України та
їх роль у екосистемах.
В канали із водозабору (ріки, водосховища) уже сформований
комплекс зоопланктону, який в каналах якісно і кількісно видозмі
нюється. Домінують, як правило, коловертки і ракоподібні (весло
ногі і гіллястовусі). Кількісний розвиток зоопланктону в каналах
обмежується високою концентрацією у воді зважених часточок
мінерального походження, що забивають фільтраційний апарат зо
опланктерів, високою швидкістю течії, прямим знищенням ор
ганізмів при проходженні води через насосні станції і не перевищує
0,01 — 1 г/м3, тому не є біоперешкодою при заборі води для питтє
вого чи промислового водопостачання.
Донні тварини бентосу і обростань представлені в основно
му олігохетами, молюсками. вищими ракоподібними, напівжор
сткокрилими та личинками комах. Виділяються два основних дон
них угрупування: пело (рео) фільний комплекс нефанерованого
русла і літо (рео) фільний комплекс фанерованих відкосів (оброс
тання, або перифітон). Найвищі показники зообентосу досягають
30 г/м2.
Значно інтенсивніше розвиваються безхребетні в обростаннях
фанерованих відкосів каналів, особливо молюск дрейсена, що мо
же досягати 15 кг/м2. Мікроскопічні личинки дрейсени легко про
никають в труби та інші внутрішні частини гідротехнічних споруд,
прикріплюються там, ростуть і перекривають шлях воді.
Метаболіти гідробіонтів прискорюють корозію металів та бето
ну, а коловертки та олігохети виділяють гумінові кислоти, що
погіршують якість води, органолептичні властивості та колір. Саме
коловертки та олігохети в найбільших кількостях розвиваються в
каналах, фанерованих щебенем, що спричиняє погіршення якості
води при транспортуванні по цих каналах. Тому для уникнення
біоперешкод в процесі експлуатації каналів їх доцільно фанерувати
бетонними плитами.
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РОЛЬ МІКРОЗООБЕНТОСУ В ДЕСТРУКЦІЇ
ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ
О. В. Романова,
VI курс, група ЗЕК33, факультет біомедичних технологій,
спеціальність «Екологія та охорона
навколишнього середовища»;
В. О. Мовчан, к. б. н., доцент, наук. керівник

В різноманітних водотоках постійно відбуваються процеси роз
витку водної рослинності, її відмирання і деструкції, в якій активну
участь беруть безхребетні, в тому числі мікро зообентос, до якого
відносять організми розміром до двох міліметрів включно. Швид
кість і ступінь мінералізації рослинних залишків тісно пов’язані з
характером субстрату, на якому ці залишки знаходяться, — до
слідження цієї залежності особливо важливе для вдосконалення
конструкції водопостачаючих каналів, де від матеріалу фанеруван
ня відкосів залежить якість води.
Для вивчення просторово — часових закономірностей дест
рукції відмерлих рослин від характеру покриття ложа водостоку бу
ли проведені досліди по деструкції уруті колосистої в лотках з піща
ним і щебіночним дном.
Лотки являють собою штучні водостоки прямокутної форми,
глибиною і шириною 20 см, де вода (80 л) цілодобово проганяється
по колу крильчаткою із швидкістю 0,1 м/сек., температура води —
від +15 до + 18 градусів. Воду брали із Київського водосховища. Че
рез місяць після заповнення лотків і стабілізації біоценозу в них
внесли по 240 г попередньо промороженої уруті. Проби відбирали в
2х — 3х повторностях до внесення рослин (контроль) і після вне
сення на 2, 4, 7, 11, !5, 22, 31, 43, 52 і 79 добу від початку досліду.
Всього було досліджено 105 кількісних проб.
В результаті проведених досліджень було виявлено 16 груп безх
ребетних різного таксономічного рангу, які об’єднали в трофічні
групи в залежності від способу живлення.
Перша група — руйнівники — тварини, що здатні механічно
пошкоджувати рослинні тканини: нематоди, турбелярії, остракоди,
тихохідки. Друга — гуміфікатори — здатні утворювати гумінові ре
човини (олігохети і коловертки). Третя — збирачі детриту — личин
ки хірономід, гарпактициди і раковинні амеби. Четверта — фільтра
тори і седиментатори (ракоподібні). П’ята — хижаки — гідри, ака
рини, циклопи, деякі види інфузорій, сонячники. Домінантів виді
ляли по біомасі.
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До закладки рослин в обох лотках домінували детритофаги, а
біомаса мікрозообентосу на піску досягала 2,7 г/дм2, що було на 3–4
порядки вище, ніж на щебені.
На 11 добу від початку досліду в лотку зі щебенем залишки рос
лин осіли на дно і були дуже зруйновані (в попередній період тут
розвивалась група руйнівників), в лотку з піском вони майже не
змінились. На 15 добу в лотку із щебенем від рослин майже нічого
не залишилось, в лотку з піском це сталось на тиждень пізніше.
Більш швидке руйнування рослинних залишків у лотку зі щебе
нем було зв’язано з швидшим заселенням їх організмами перифіто
ну, що жили на щебені і були представлені в основному групами
руйнівників і гуміфікаторів. На рослинних залишках в лотку з
піском бентосні організми із піщаного дна з’являлися тільки після
того, як залишки під впливом бактеріального розкладу розм’якшу
валиьсь і осідали на дно. Домінували фільтратори і детритофаги.
Таким чином, в лотку зі щебенем деструкція рослинних залиш
ків відбувалась швидше, але була неповною, із утворенням гуміно
вих речовин. В лотку із піщаним дном деструкція відбувалась по
вільніше, але з більш повною мінералізацією рослинних залишків.

ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ
В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
О. А. Слободяник,
7 курс, група ЗЕК33, факультет біомедичних технологій,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
В. В. Азар’єв,
к. вет. н., наук. керівник

Якість води визначається сукупністю фізичних, хімічних, біоло
гічних та бактеріологічних показників, які обумовлюють придат
ність води для використання у промисловому виробництві, побуті
тощо.
Централізованим водопостачанням сьогодні забезпечується по
над 80 % населення України. Погіршення якості питної води вик
ликає підвищення рівня захворюваності населення від її вживання,
що призводить до зниження працездатності, скорочення трива
лості життя, а також до матеріальних та фінансових втрат держави.
Водозабезпечення населення України питною водою і для кому
нальнопобутових потреб встановлюється із розрахунку приблизно
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370 л/добу на людину у великих містах і набагато менше в сільській
місцевості, це щонайменше в два рази вище ніж середній рівень во
допостачання у розвинутих країнах світу.
Забезпечення водою населення України ускладнюється через
незадовільну якість води, стану самих водних об’єктів. Більшість з
них за станом хімічного та бактеріологічного забруднення класи
фікується як забруднена та брудна вода (4 та 5 клас якості). Близь
ко 60 % досліджених проб питної води з водогону у всіх регіонах Ук
раїни не відповідають вимогам безпеки для здоров’я людей.
Тому існує необхідність контролю якості питної води, що вико
ристовується для централізованого водопостачання. Вода джерел
централізованого господарськопитного водопостачання мусить
бути такою, щоб сучасні методи водопідготовки дали змогу отрима
ти доброякісну питну воду, яка за усіма показниками відповідала б
державному стандарту ГОСТ 287482, ДСанПІН ? 136/1940 за умов
відповідності джерел водопостачання 1му класу (чиста вода).
Здійснення санітарноепідеміологічного нагляду за якістю води у
системах централізованого водопостачання покладено на органи,
установи та заклади державної санітарноепідеміологічної служби
Міністерства охорони здоров’я України відповідно Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе
лення».
При аналізі якості води в Оболонському районі м. Києва (5 проб)
отримано такі результати: запах при 20°С — 0 балів, запах при 60°С —
0 балів (ГОСТ 335174); присмак при 20°С — 0 балів (ГОСТ 3351
74); кольоровість — 12,9 1,445? (ГОСТ 335174); каламутність —
<0,5 мг/дм (ГОСТ 335174); концентрація загального заліза —
0,140,008 мг/дм (ГОСТ 401172); азотовмісні: аміак — 0,224 0,00168 мг/дм
(ГОСТ 4192 — 82, нітрити — 0,0196 0,0018 мг/дм (ГОСТ 4192 — 82),
нітрати — 4,241,12674 мг/дм (ГОСТ 1882673); вільний хлор — <0,3
мг/дм (ГОСТ 1819072); хлориди — 18,80,575 мг/дм (ГОСТ 424572);
загальна жорсткість — 3,720,067 мгекв/дм (ГОСТ 415172); луж
ність — 2,080,017 мгекв/дм (уніфікоівні методи аналізу вод; окис
ність — 5,04 0,3328 мгО/д (ГОСТ 23268.1278; рН — 6,880,00075
(ДСТУ 40772001; сульфати — 51,943,92 мг/дм (ГОСТ 438972);
алюміній — 0,139 0,00028 мг/дм(ГОСТ 1816589).
В результаті проведених досліджень проби питної (холодної) во
ди весною 2009 року п’яти контрольних точок встановлено, що по
визначеним показникам вода відповідає нормам якості води, за
кріпленими ДСанПІН №136/1940 та ГОСТ 287482.
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ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТИКЕТКОВОЇ
ТА ПАКОВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПАКОВАННЯ: КОЛЬОРОВА ГАМА
ЯК ІНДИКАТОР ПРОДАЖУ
О. В. Баранник,
V курс, група ТП41, спеціальність
«Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань»,
факультет філології та масових комунікацій
Л. А. Коптюх,
д. т. н ., професор, наук. керівник

Гостра конкуренція на внутрішньому і особливо на зовнішньому
ринках вимагає, щоб кожний вид продукції, бренд постійно розви
вались, а для цього повинні завжди відповідати сучасним вимогли
вим запитам і смакам і залишатись цікавими для споживачів. Така,
високої якості, продукція, самого широкого і різного асортименту
потребує високоефективного сучасного дизайну пакування, яке
наближає цю продукцію до споживача.
А ви знали що… колір полегшує запам’ятовування інформації на
78%, робота з кольоровими документами сприяє зростанню про
дуктивності праці на 29%, на знаходження слів і окремих виразів в
тексті витрачається до 74% менше часу.
Результати досліджень зарубіжних вчених засвідчили, що люди
довіряють пакуванню і власній думці більш, ніж вони будьколи
довіряли продавцеві. Це значить, що роль упаковки у продажу то
вару не можна недооцінювати.
Проведенні наукові дослідження виконанні зарубіжними і
вітчизняними спеціалістами показали, що між колірними рішення
ми реклами та сприйняттям її людиною існує певна залежність. 10
ти домогосподаркам дали продегустувати чотири чашки кави, що
стояли поряд із коробками коричневого, блакитного, червоного і
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помаранчевого кольорів. У всіх чашках було одна і та ж кава в іден
тичних пропорціях, але дегустаторам про це не повідомляли. За ре
зультатами досліджень 7 жінок відзначили, що кава, яка стояла біля
коробки коричневого кольору дуже міцна, 8 визнали каву біля чер
воної коробки найсмачнішою і ароматною; майже всі стверджува
ли, що кава біля блакитної коробки дуже м’яка на смак, а біля по
маранчевої — дуже слабка. Це свідчить про те, що колірне рішення
паковання орієнтує споживача, воно є показником якості про
дукції, її смакових властивостей. Обгортку м’ятних цукерок тра
диційно виготовляють в зеленому кольорі, акцентуючи увагу ак
цент на їхній освіжаючій якості.
Під час створення колірного рішення паковання перед вироб
ником постає ряд важливих завдань, починаючи від залучення ува
ги споживача і виокремлення свого товару серед товарів конкурен
та, до донесення до покупця невербальної інформації щодо корис
них властивостей продукту.
Особливо важливо завоювати погляд покупця у великих супер
маркетах, де очі відвідувача «розбігаються» від різноманіття то
варів. Функцію «пастки» виконує упаковка, що виконана в нестан
дартних колірних рішеннях, але особливо в червоножовтій гаммі.
Проте, якщо товар відзначили, це ще не означає що придбають
саме його. Тут важливо, щоб упаковка і якість продукту відповіда
ли один одному. Так, наприклад: упаковки для перцю, що забарв
лені в жовточервоні тони, передають своєрідність товару, але таке
колірне рішення не матиме позитивного ефекту для упаковки кос
метичних засобів, оскільки зазвичай із косметикою асоціюються
відчуття комфорту, спокою тобто це мають бути «ніжні» кольори.
Якщо товар спрямований на економний сегмент населення, то
ефективнішою буде кричуща строкатість упаковки; стриманіші
кольори покликані викликати пошану представникам вищих верств
населення. Загальна рекомендація з оформлення упаковки — ОБЕ
РЕЖНЕ поводження з кольорами, утримання від зайвої колірності,
об’єднань кольорів, що не поєднуються один з одним. Як альтер
нативу, краще використовувати ахроматичні кольори — білий,
сірий і чорний — вони мають більш нейтральне значення, тим са
мим підкреслюючи вплив вживаних разом із ними кольорів.
Жовтий: це колір, який найшвидше сприймається оком люди
ни, що стимулює використовувати цей колір як сигнал про небез
пеку (жовті покажчики радіоактивності, упаковки з токсичними
речовинами). У зв’язку з використанням жовтого на дорожніх зна
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ках, це колір так само викликає асоціацію з швидкістю, що вико
ристовують багато компаній у формуванні брендової ідентичності.
Жовтий колір дуже підходить для упаковки цитрусових і продуктів
із зерна.
Помаранчевий: це самий «їстівний» колір, особливо у відтінках
близьких до коричневого, нагадує про осінь і свіжий теплий хліб.
Коричневий — «чоловічий» колір, він асоціюється із зрілістю,
віком, теплом і комфортом. Може використовуватися в будьякому
товарі.
Темносиній навряд чи доречний в упаковці, якщо лише він не
передає деякі якості продукту і не грає асоціативну роль (наприк
лад: упаковка рибної продукції, або заморожених продуктів).
Ясносиній і блакитний кольори діють заспокійливо, дуже час
то використовуються, починаючи від декоративної косметики до
упаковки для медичних товарів.
Зелений колір символізує здоров’я і свіжість, часто використо
вується на упаковці для виробів із вмістом ментолу, освіжаючих цу
керок і жувальних гумок.
Крем від сонця краще не виготовляти в червоному або зеленому
кольорах; м’ятні або ментолові сигарети вигідніше виглядають в
упаковці синього і зеленого кольорів, але ніяк не помаранчевого
або жовтого.
За силою, з якою кольори привертають увагу споживачів, їх
можна розташувати в такій послідовності: червоний, жовтий, по
маранчевий, зелений, синій, фіолетовий.
За природного освітлення виразнішими будуть «теплі» кольори
упаковки (жовтий, помаранчевий, червоний), аніж «холодні» (зеле
ний, фіолетовий, синій).
Слід також визначити, що колір володіє здатністю оптично
збільшувати і зменшувати предмети: світлі відтінки збільшують
предмет, темні зменшують.
Якщо на будьякій упаковці внизу розташовані темні кольори, а
вгорі — світлі, то така упаковка справляє враження стабільності;
якщо ж навпаки — нестійкості.
Таким чином колір — це надійний індикатор відчуттів та станів.
Якщо поєднання між кольором упаковки і продукції буде вдалим,
то такий продукт викликатиме у споживача інтерес та довіру, і цей
товар буде бажання придбати.
Безумовно, інтереси споживачів є головним для виробників
продукції, стратегія розвитку яких повінстю базується та тому, щоб
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максимально повно задовольнити їхні вимоги та потреби. Отже,
високий і оптимальний рівень якості продукції паковальної
індустрії повинен забезпечуватися сучасними пакувальними ма
теріалами і пакуванням, які крім високого рівня бар’єрних і захісних
санітарногігієничних властивостей та технологічності перероблен
ня під час фасування, повинні задовольняти вимогам поліграфії під
час нанесення багато фарбового друку, та сучасного дизайну.
Над вирішенням значних проблем і з врахуванням смаків спо
живачів працюють фахівці під час розроблення, конструювання і
моделювання, оформлення упаковки, застосовуючи сучасні ди
зайн, логістику, орієнтуючись на різноманітність, смакові потреби
споживачів, зручність користування, низьку вартість.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СПЕЦІАЛЬНИХ,
ОПЕРАТИВНИХ, КЛАСИЧНИХ ТА ЦИФРОВИХ
СПОСОБАХ ДРУКУ
О. Ю. Бичкова,
IV курс, група ТП51, спеціальність «Технологія розробки
виготовлення та оформлення паковань»,
факультет філології та масових комунікацій;
О. Т. Русаков,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Чому саме ця тема? Тому, що інтерес до цифрового друку підви
щується. Багато аналітиків визнають, що цей сегмент поліграфічної
галузі в цілому є сьогодні одним з що найдинамічніше розвиваєть
ся. Причини інтересу до цифрового друку очевидні — на відміну від
класичних способів друку, нові технології, а саме цифрові набагато
економічніші. Крім того, масовому переходу до цифрового друку
сприяє ще і тенденція, що добре простежується, до загального ско
рочення тиражів: замовникам все частіше потрібні тиражі об’ємом
менше 1000 екземплярів та оперативного внесення змін під час дру
карського процесу. Але головне, оперативна цифрова поліграфія як
бізнес стає все більш привабливим, і передові профільні підпри
ємства прагнуть заробляти вже не на об’ємах, а створювати додану
вартість, надаючи клієнтам широкий спектр послуг. Зараз цифро
вий друк знаходить застосування навіть там, де традиційно вико
ристовувалися класичні види друку.
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Що таке цифровий друк сьогодні та основні його переваги перед
іншими видами друку:
Оперативність. Цифровий друк — це оперативний спосіб вироб
ництва високої якості кольорової друкарської продукції. А саме
мінімальний час між розміщенням замовлення та отриманням го
тової продукції. Цифровий друк дозволяє вносити зміни в
оригіналмакет перед початком та під час друку.
Персоналізація. Це унікальна можливість цифрового друк, а са
ме, наприклад, необхідно віддрукувати 100 запрошень з різними
прозвищами. Розглянемо два варіанти друку класичним офсетним
та цифровим друком.
Перший спосіб, спочатку друкуються бланки запрошень, а
потім вручну або на принтері (якщо принтер дозволяє працювати з
таким папером) вписуємо або вдруковуємо ПІП в запрошення.
Тобто готову продукцію ми отримуємо в два етапи.
Другий спосіб, Друкуємо бланки запрошень з прозвищем одно
часно за один прогін. На лице економія часу, а головна перевага —
відсутність ручної роботи, все автоматизовано.
Якість. Цифровий друк виключає наявність в класичних видах
друку багатьох негативних факторів наприклад, несумісність (коли
різні кольори фарби не накладенні одна на одну). Під час друку
цифровим видом людина (друкар) не бере участі в процесі друку
вання, що не дає впливу людського фактору як кінцевий результат,
який дуже часто зустрічається в усіх класичних видах друку. Про
дукція віддрукована цифровим способом друку завжди однакова по
кольору і відбитки не відрізняються один від одного.
Вартість. Це є однією з переваг цифрового друку. Вартість мало
го тиражу набагато нижча за інші види друку. Наприклад, до 300 ек
земплярів формату А3, також на форматі А3 можна розмістити 2
формати А4 або 4 формати А5.
Висока роздільна здатність. Технологія цифрового друку дозво
ляє отримати зображення з роздільною здатністю 2400 dpi, що за
безпечує високу чіткість зображення невеликих деталей на відбит
ку які по якості не програють іншим видам друку.
Друк фотографій формату до 320х450 мм. Висока роздільна
здатність кінцевого відбитка дає можливість друкувати фотографії з
будьякого носія. Функціональні можливості цифрових друкарсь
ких машин дозволяють змінювати колір зображення, в процесі друку.
Післядрукарська обробка. Продукція виготовлена цифровим
видом друку, не вимагає сушки, тобто готова до обробки одразу
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після друку. Також головною перевагою є отримання контрольного
зразка продукції, яка потребує після друкарської обробки вже через
декілька хвилин після друку. Тобто цифровий друк дає можливість
миттєво отримати «кольоропробу» основного тиражу продукції.
Отже, на кінець моєї доповіді хочеться сказати, що цифровий
друк не альтернатива іншим видам друку, а просто технологічніше,
отже дешевше виробництво під певні завдання.
На мою думку, якщо поліграфічне підприємство не має в своєму
арсеналі цифрового друку, це підприємство менше мобільне на
ринку поліграфічних послуг.

РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ
ТА ДИЗАЙНУ ПАКОВАННЯ
ДЛЯ ДРІБНО)ШТУЧНИХ ВИРОБІВ
В. А. Бібік,
V курс, група ТП41, спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»,
факультет філології та масових комунікацій,
А. В. Деренівська, наук. керівник

На сьогоднішній день існує велика кількість виробників з схо
жим асортиментом, ціновою політикою та якістю продукту. Під час
розробки паковання намагаються досягнути легкого запам’ятову
вання, оригінального дизайну та конструкції паковання.
Напередодні Новорічних та Різдвяних свят кондитерські ком
панії всіх країн пропонують безліч подарункових наборів для дітей.
Упаковка для подарункової новорічної упаковки — це окрема га
лузь в проектуванні упаковки, яка характеризується оригіналь
ністю і динамічністю. Розробка конструкції і дизайну новорічного
пакування достатньо актуальна та потребує подальшого і постійно
го дослідження та розробки.
Нами розроблено концепцію дизайнерської пропозиції — роз
роблення конструкції та дизайну паковання для дрібноштучних
виробів, яка базується на вирізненні упаковки серед інших по
дібних. Це має бути досягнуто за рахунок цілісності графічного сти
лю та конструкції.
Паковання було розроблене для мармеладу у формі кулі. Форма
та кольори продукту якнайкраще підходять до тематики роботи.
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Конструктивне рішення паковання побудовано за допомогою
простих геометричних фігур. За центральний композиційний еле
мент було обрано об’ємну дванадцятикутну зірку, розміщену на
кришці паковання. Використано три кольори: червоний, синій, білий.
Упаковка виразна, її форма раціональна, сучасна. Вона легка, ком
пактна, зручна у використанні, легко відкривається збирається та
складується. Економічна у виготовленні і зручна у транспортуванні.
Графічний дизайн паковання виконано за допомогою офсетно
го друку на хромованому картоні з використанням трьох кольорів
та УФ лакування.

ПАКОВАННЯ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
М. М. Білоус,
V курс, група ТП41, факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»;
Л. А. Коптюх,
д. т. н., професор, наук. керівник

За декілька останніх десятиліть пакувальна індустрія перетвори
лася на найважливішу ланку економіки і одночасно — в загрозливо
широкий потік неконтрольованого знищення ресурсів і зростання
відходів як забрудників природного довкілля. В Україні щорічно ут
ворюється 6 млн. т відходів, серед яких до 50 % складають відходи
тари і упаковки. Взаємозв’язок розвитку пакувальної індустрії і
зростання сміттєвих звалищ сьогодні загально признана.
Об’єми промислових і побутових відходів у вигляді використа
ної полімерної упаковки значні і, внаслідок прогресивного розвит
ку виробництва полімерних матеріалів (ПМ), постійно збільшу
ються: матеріали використаної упаковки, предметів технічного і
побутового призначення, предметів домашнього ужитку, дитячих
іграшок, спортінвентарю, ємностей для харчових продуктів,
освіжаючих напоїв, лікарських засобів, мішків з під мінеральних
добрив, побутової хімії, транспортної тари і ін. У Україні в даний
час практично відсутня система поводження з відходами упаковки
і залучення їх в господарський зворот, не впорядкована і не гар
монізована з міжнародною нормативноправовою базою поводжен
ня з такими відходами, а також невідпрацьовано механізм фінансу
вання цих процесів.
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У зв’язку з відсутністю налагодженої комплексної оцінки пере
робки відходів тари і упаковки, важко оцінити і приймати заходи по
мінімізації збитку що наноситься природному довкіллю і, як
наслідок, здоров’ю людини при поводженні з ними.
Не дивлячись на те, що поховання полімерних відходів не суп
роводиться біологічним розпадом, за певних умов (висока темпера
тура, аерація, дія кислот, лугів) може відбуватися деструкція
полімеру з виділенням в довкілля токсичних речовин. За довготри
валого складування ПМ в рідких середовищах може відбуватися
вимивання токсичних речовин: з полівінілхлоридних матеріалів —
хлористого вінілу, пластифікаторів, стабілізаторів; з гум — стиролу,
етилбензолу, дивінілу і др.
Накопичення барвисто оформлених пакувальних матеріалів
може супроводитися виділенням в довкілля суміші шкідливих хіміч
них речовин, які використовувалися в процесі виробництва фарб і
клеїв (спирт етиловий, полівінілхлорид, 2пропанол, ізоаліфати
ческий вуглеводень, ізопарафін, діоктилфталат, азодікарбонат).
Тому важливим чинником є вирішення санітарногігієнічних
проблем на всіх етапах поводження з такими відходами. Для оцінки
безпеки для довкілля і здоров’я людини вибраного методу видален
ня або утилізації необхідно враховувати хімічні, біологічні і фізико
хімічні чинники, які присутні під час використання будьяких з
вибраних технологій. Слід зазначити, що все більше уваги в світі
приділяється біорозкладаним полімерним матеріалам, їхнього ви
користання замість нерозкладаних синтетичних полімерів є акту
альним як з економічної, так і з точки зору мінімізації забруднення
природного середовища. Традиційним методом видалення відходів
є термічний, оскільки залишки вторинних відходів (зола, шлак)
складають приблизно 20 % від вихідної маси відходів, що видаля
ються.
Тому питання утилізації відходів упаковки (ВУ) є одним з
найбільш значних проблем у сфері охорони навколишнього при
родного середовища. І саме тому в розвинених країнах Європи
близько 30 років тому увага громадськості була прикута до пробле
ми утилізації ВУ.
Досвід багатьох європейських країн показав, що розв’язання
цієї проблеми хоч і пов’язане з мотивацією населення, рівнем його
екологічного виховання, але фактично знаходиться в економічній
площині.
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ
СТУПЕНІВ ЗАХИСТУ БАНКНОТ
ВІД ПІДРОБОК У ПОЛІГРАФІЇ
Є. С. Грунін,
II курс, група ТП71,
факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»;
А. В. Деренівська,
наук. керівник

Питання підробки грошових банкнот є і завжди буде залиша
тись актуальним. Це зумовлено доступністю засобів кольорового
копіювання (електрофотографічних пристроїв, струменевих та тер
мографічних принтерів), засобів поліграфічної техніки.
Щоб убезпечити банкноти від підробок використовують цілу
систему захисту. Гривню виготовлено на спеціальному тонованому
папері, відтінок якого відповідає переважаючому кольору банкно
ти того чи іншого номіналу. Цей папір не флуоресціює в ульт
рафіолетових променях, містить багатотоновий локальний водя
ний знак, світлий елемент водяного знаку, двотоновий водяний
знак (штрихкод), захисну стрічку та захисні волокна. Крім того
важливу роль відіграє спосіб нанесення друком таких елементів
дизайну банкноти на папір, як: захисної сiтки, антисканерної
сітки, мікротексту, флоуресцентний номер, магнітний номер та
прихований номінал.
Через таку різноманітність елементів під час виробництва банк
нот можуть бути застосовані майже всі відомі способи друку. Вони
дають можливість попередньо візуально зробити вивід про досто
вірність банкноти.
Мета нашої роботи порівняти і дати оцінку можливим дефек
там, що можуть виникнути в процесі підробки друкованих елемен
тів дизайну банкноти.
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РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ДИЗАЙНУ
РЕКЛАМНОГО ПАКОВАННЯ ДЛЯ КАВИ
У КОМПЛЕКТІ ЗІ СПЕЦІЯМИ
Г. С. Стельмах,
V курс, група ТП41, факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»;
А. В. Деренівська,
наук. керівник

Роль паковання виходить далеко за рамки його авторитарних, суто
захисних функцій, і охоплює сферу стимулювання продажу, поширю
ючись на сферу комунікацій споживача з виробником або продавцем.
Воно стало дієвим інструментом маркетингу. Ефективність розроблен
ня конструювання та дизайну сучасного паковання залежить від зруч
ності використання для споживача і просування товару для виробника.
Для вдосконалення конструктивних та художніх характеристик пако
вання конструкторидизайнери постійно працюють над оптимізацією
конструкції та покращенням графічного дизайну паковання.
Роль рекламного паковання полягає в донесенні всієї інфор
мації щодо пакованого продукту, його споживчих і технічних пара
метрів, переваг, виробника продукту. Крім цього художньо оформ
лена рекламна упаковка — носій певної естетичної інформації. Це
інформація також про художню манеру та естетичні смаки кон
структорівдизайнерів.
Рекламне паковання покликане збільшити попит на товар —
приваблює увагу споживача всіма можливими засобами: ма
теріалом, кольором, фактурою, зображенням; покликане створити
стійкий образ виробника товару.
Результати дослідження аналогів дали змогу виділити основний
напрямок роботи. Було розроблено конструкцію та дизайн рекламно
го паковання для кави в зернах з додатковими складовими: гвозди
кою, корицею, ванільним цукром, духмяним перцем. Концепція па
ковання створює цілісний образ графічного і кольорового вирішення.
Кольори паковання для кави були орієнтовані на відчуття смаку.
На пакованні переважно використовуються різні відтінки коричне
вого тону, що не виникло розбіжностей у сприйнятті товару.
Конструкція рекламного паковання враховує такі важливі фак
тори, як: економію сировини матеріалу, праці і фінансових можли
востей під час виготовлення, транспортування, зберігання, паку
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вання, функціонування та споживання кави; відповідність дизайну
особливостям продукції та вимогам цільової аудиторії; підкреслення
унікальності і переваг товару; зародження бажання придбати товар.
Завдяки раціонально вибраному впливу поєднання кольорів,
шрифтової гарнітури та графічних засобів на емоційний стан спо
живача, розроблене паковання стає вирішальним фактором в про
суванні та реалізації рекламованого продукту на ринку.

МІСЦЕ ГЛИБОКОГО ДРУКУ В ПОЛІГРАФІЇ,
ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
С. А. Халімон,
IV курс, група ТП51, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»;
О. Т. Русаков, к. т. н., доцент, наук. керівник

Глибокий друк застосовують для друку журналів, газет, популяр
них каталогів, для друку на пакувальних матеріалах
Сьогодні глибокий друк завдячує своєму існуванню електрон
ним засобам виготовлення друкарських форм, системам автомати
зованого керування друкарським процесом.
Друкарські машини глибокого друку мають спрощену конструк
цію фарбового і друкарського апаратів, тому процес цей економіч
но вигідніший, ніж в інших способах, особливо при великих накладах.
До переваг необхідно віднести малу в’язкість фарби, невибаг
ливі вимоги до матеріалу — основи для зображення. Глибокий друк
найчастіше застосовується для друку кольорових журналів, прос
пектів, каталогів і при виготовленні бавовняних тканих матеріалів.
Очевидні переваги глибокого друку полягають у порівняльній
простоті технологічного процесу і високій якості друкованої про
дукції. До серйозних недоліків варто віднести дорогий і трудо
місткий процес підготовки формного циліндра. Не дивно тому, що
в галузі починалися кількаразові спроби замінити монолітний
формний циліндр ротаційних друкарських машин швидкозамінни
ми гнучкими друкарськими формами. Але гнучкі мідні форми, зас
тосовувані в листових машинах глибокого друку , не розраховані на
великі виробничі швидкості. Крім того, внаслідок недостатньої
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герметичності стиків рідка фарба може затікати під друкарську
форму, знижуючи чіткість відбитка.
Визначеним технологічним проривом у глибокому друці можна
вважати розробку формних циліндрів багаторазового використан
ня і системи прямого гравіювання (DICOweb Gravure). У 1995 р.
фірма MAN Roland Druckmaschinen AG представила технологічне
обґрунтування і лабораторний прототип процесу, що дозволяє
одержувати друкарські форми безпосередньо в друкарській ма
шині. Для цього чарунки, рівномірно вигравірувані на керамічному
або сталевому циліндрі, заповнюються полімером. Циліндр вста
новлюється в друкарську машину, де лазер, випаровуючи полімер,
формує на його поверхні друкуючі елементи, більш дрібні, ніж на
несена раніше попередня растрова структура.
Не менш цікаві нові розробки в сфері водних фарб для глибоко
го друку, що могли б замінити фарби на основі толуолу і тим самим
усунути складний процес сушіння, видалення і відновлення роз
чинника. Сучасні системи рекуперації — це складні дорогі комп
лекси, робота яких регулюється твердими екологічними нормами.
Будівництво й експлуатація таких систем лягають важким фінансо
вим тягарем на поліграфічні підприємства.
Говорячи про фарби для глибокого друку, не можна не згадати
фірму Siegwerk Druckfarben, що запропонувала нову формулу фарб
(НОТТЕСН), що характеризуються досить істотними особливостями.
Ці фарби:
• зберігаються у твердому виді (гранулах) при кімнатній температурі;
• мають строго визначену температуру плавлення близько 80 °C;
• не містять розчинника.
Застосування таких фарб потребує визначених змін у машинах
класичного глибокого друку (наприклад, нагрівання формного
циліндра). Особлива привабливість складається у відсутності роз
чинника, а отже, у відмовленні від сушильних пристроїв. Затверд
ження фарби відбувається переважно застиганням її (охолоджен
ням) на задрукованому матеріалі.
Останні роки виявилися для глибокого друку не самими сприят
ливими: скоротилося число дрібних друкарень, і тільки великим
друкарським компаніям вдається «подужати» високі початкові
інвестиції і домогтися ефективності виробництва. На цьому тлі,
навіть по самих оптимістичних прогнозах, не доводиться очікувати
якогонебудь серйозного росту впливу глибокого друку на ринку
виробництва поліграфічної продукції.
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ДИЗАЙН ЕТИКЕТКИ ЯК СПОСІБ
ПРИВАБЛЕННЯ СПОЖИВАЧА
Х. О. Христич,
IV курс, група ТП51, факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»;
Л. А. Коптюх,
д. т. н., професор, наук. керівник

Крім високого рівня бар’єрних і захисних властивостей, санітар
ногігієнічних вимог безпечності, технологічні перероблення,
утилізування і повторного використання, паковання повинне задо
вольняти вимоги поліграфії під час нанесення на один з його боків
багатофарбової етикетки, постійно зростаючі запити і смаки спо
живачів. До етикетки і паковання сьогодні виявляють інтерес не
тільки художникиграфіки, дизайнери, поліграфісти, рекламісти,
маркетологи, виробники та постачальники сучасних матеріалів і
технологій, підприємстваспоживачі з різних галузей народного
господарства, але й найширші кола громадськості. Етикетка і паку
вання стають не лише обличчям товару, а й рекламою виробника,
показником його надійності у випуску якісної продукції. В роз
маїтті паковальних засобів, якими сьогодні виробник намагається
спокусити споживача на купівлю саме свого товару, чільне місце
відводиться етикетці, її дизайну.
Хто купуватиме Ваш товар? Що споживач чекає від товару? Чо
му споживач повинен віддати перевагу вашому товару, купуючи йо
го вдруге? Ці та багато інших запитань ставляться під час розроб
лення конструкції, форми, дизайну етикетки. Дизайнери завжди
працюють з великою кількістю маркетингових об’єктів, де передба
чається глибокий аналіз та облік максимальної кількості чинників.
Для вдалого дизайну (етикетки, упаковки) проводяться маркетин
гові дослідження.
Реалізація цілей дизайну у кінцевому підсумку — спрямована на
докорінний перегляд речей, що оточують людину, з метою більшої
відповідності предметного світу змінам у нашому житті. Дизайн по
винен забезпечити появу нових споживчих властивостей виробів,
необхідних людині, та створення гармонійно організованого пред
метного середовища.
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То що ж таке дизайн? Це творча діяльність, метою якої є визна
чення формальних якостей промислових виробів. Ці якості вклю
чають і зовнішні риси виробу, але головним чином ті структурні і
функціональні взаємозв’язки, завдяки яким товар сприймається як
єдине ціле, як з точки зору споживача, так і з точки зору виробника.
Тара і пакувальні засоби, виконуючи свої основні функції щодо
зберігання товарів і продуктів та їхнього просування на ринках,
об’єднують замовника, виробника та споживача. Для створення па
кувального засобу, який відповідав би вимогам споживача, не
обхідно виконати певний комплекс робіт. Внаслідок взаємодії ви
робника і споживача спочатку зароджується ідея пакувального за
собу, потім визначається його конструкція, дизайн, вибирається
пакувальний матеріал і, насамкінець, визначається технологічне
обладнання для виготовлення. Значна роль у вирішенні цих зав
дань належить дизайну.
З точки зору дизайну вимоги до етикетки можна поділити на три
групи:
– основні (утилітарні) — які забезпечують виконання етикет
кою умов захисту продукції і навколишнього середовища, а також
виконання вимог виробництва та ефективної доставки продукції
споживачу;
– допоміжні — рекламні, інформаційні, комунікативні, спо
живчі;
– естетичні — пов’язані з гармонізацією утилітарних і естетич
них запитів споживачів, створення гарних, привабливих і функціо
нальних виробів.
Усі три аспекти мають забезпечити: підтримку репутації (іміджу)
торгової марки і виробника; створення образу товару, стимулюючо
го купівлю як єдиного у роді, оптимального щодо ціни та якості;
інформативність етикетки, донесення до споживача всіх переваг
продукції і правил користування товаром; простоту, зрозумілість і
привабливість оформлення; економічність відтворення дизайну;
ефективний розподіл і організацію продажу товару.
Суворе дотримання цих вимог приносить комерційний успіх у
процесі продажу товару.
До основних засобів гармонізації форми, розмірів, кольору,
графічного вирішення, які використовуються під час художнього
конструювання упаковки і етикетки, належать: пропорції, масш
табність, симетрія, асиметрія, фактура, текстура, контраст і нюанс.
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Під час розроблення дизайну етикетки широко застосовуються
елементи підтримки торгової марки товару. До основних елементів,
які відображаються на етикетках, належать: логотипи виробника;
товарний знак; штриховий код; серійний номер виробу; знаки, що
захищають товар від підробки; саббренди; символи і знаки еко
логічного напряму; знаки відповідності; маніпуляційні знаки; пік
тограми тощо.

БАГАТОФАРБОВИЙ ДРУК
Б. С. Якубовський,
V курс, група ТП41, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»;
П. М. Козак,
ст. викладач, наук. керівник

Багатофарбовий друк можна визначити як процес багаторазово
го одержання однакових за показниками кольорових відбитків
шляхом послідовного перенесення з кольроподілених форм кольо
рових фарб на задруковуваний матеріал.
За характером зображення розрізняють два види багато фарбо
вого друку: 1) відтворення на задруковуваний матеріал штрихових
оригіналів; 2) відтворення на півтонових оригіналів. В другому ви
падку напівтонове зображення за допомогою спеціальних прист
роїв і технологічних прийомів перетворюється в мікроштрихове,
тобто, раструється, а цей процес називають автотипією. Основною
характеристикою растрового зображення є його лініатура, яка мо
же змінюватись в широких межах (20–100 ліній / см).
На даний час найбільше практикують три і чотирифарбовий
друк, коли використовують Т З тріадні фарби СМУК (голубу, пур
пурову, жовту і чорну).
Муар. Щоб звести до мінімум цей недолік, растрове зображення
для кожної фарби повертають на визначений кут.
Розрізняють адитивний і субтрактивний синтез кольорів. У пер
шому випадку це сумування кольорів (світлових променів), а в дру
гому — віднімання їх.
Останнім часом крім фарб СМУК застосовують допоміжні фар
би, наприклад, Пантони, що необхідно для більш точного відтво
рення спеціальних кольорів (фірмових, тілесних і др.).
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З технологічної точки зору розрізняють друк «по сухому» і друк
«по сирому». В першому випадку кожну фарбу брукують послідов
но на одно фарбових машинах по висушених і попередньо
закріплених фарбах. Це сприяє кращому переходу фарб на задруко
ваний матеріал, але збільшує час виготовлення видання. Друк «по
сирому» здійснюють на багато фарбових машинах одночасно в од
ному прогоні декількох фарб. Це дає змогу збільшити продук
тивність друкування і зразу оцінити якість кінцевого результату.
Але при цьому на відбитку суттєво зростає сумарна товщина шарів
фарб, що призводить до таких недоліків, як розтискування і про
ковзування елементів зображення, погіршення умов закріплення
фарб. При друці «по сирому» особливу увагу приділяють переходу
фарб. Дотримуються правила послідовного зменшення липкості
фарби в кожній наступній друкарській секції (з1 > з2 > з3 …).
Для багато фарбового друку використовують як аркушеві, так і
рулонні ротаційні машини.
Останнім часом за об’ємами випуску багато фарбової продукції
домінує офсетний плоский друк.

ФЛЕКСОГРАФІЯ ТА ГЛИБОКИЙ ДРУК.
ПОРІВНЯННЯ
Б. С. Якубовський,
V курс, група ТП41, факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»;
П. М. Козак,
ст. викладач, наук. керівник

В сучасному світі, залежному від швидкості реакції і ефективно
го управління постачаннями, флексографію часто розцінюють як
спосіб, забезпечуючий більш короткий виробничий цикл в порів
нянні з глибоким друком, що гарантує якнайшвидший вихід про
дукції на ринок.
Поза сумнівом, флексографічний друк успішно завойовує ринок
гнучкої упаковки, і ніхто не заперечує, що її технологія зробила
якісний стрибок. Але часто пропаганда інновацій формує невірне
враження про те, що створено новий технологічний процес най
нижчої собівартості. У кращому випадку це та ж сама технологія
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(часто навіть дорожче), яка дає більш низьку якість продукції по
рівняно з глибоким друком.
Погано для флексиграфії те що навіть якщо б глибокий друк
зовсім не розвивався, можна було б погодитися лише з тим, що
якість, яку забезпечує флексографія близько до глибокого друку,
але не більш того. Саме постійність якості залишається основним
бар’єром між флексографічним і глибоким друком.
Для вивчення структури витрат на будьякий різновид упаковки
розглядаються три основних елемента :
•вартість машиногодини;
•витрати на підготовку до друку;
•витрати на виготовлення флексографської форми/циліндра
глибокого друку.
Витрати на обладнання для глибокого
та флексографічного друку(млн. дол.)
Флексографічна машина першого ряду — 2,5
10фарб. машина глибокого друку першого ряда — 2,8
Флексаграфічна мешина стандартного ряду — 1,7
10фарб. машина глибокого друку стандартного ряду — 1,8
Витрати на підготовку до друку
Об’єм додрукарських робіт включає кольропробу, растрування,
копіювання однакових зображень, треппінг і для флексографічно
го друку — компенсацію розтиску растрової крапки та інші опе
рації, в тому числі кольоропробу. Цей об’єм робіт однаковий для
флексографічного і глибокого друку і оцінюється приблизно в $220
для одного кольору.
Витрати на виготовлення флексографічних форм
У вартість виготовлення флексографічних форм міжнародні
європейські виробники упаковки включають витрати на додру
карську підготовку — $220 на кожну фарбу, а сумарні витрати з ура
хуванням вартості пластин складуть $380 на кожну фарбу. Таким
чином, витрати на фотополімерні пластини складають $160 на кож
ну фарбу, але окрім витрат на монтаж пластин додатково виникає
важливе питання — про їх повторне використовування.
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Ми не враховуємо цю економію часу | глибокого друку, але не за
буваємо, що монтажна стрічка для флексографічного друку коштує
$13 на одну форму, а це значна витрата. Анілоксові вали з тонкою
растровою сіткою коштують понад $4500 кожний. Час на заміну
анілоксових валів разом з витратами на їх очищення входить в за
гальний час переналагодження, який дорівнює будьяким витратам
на переналагодження в глибокому друці.
Витрати на виготовлення друкарських
циліндрів глибокого друку
Середня європейська ціна на штриховий і напівтоновий дру
карські циліндри глибокого друку складає $630 на фарбу. Витрати
на додрукарські роботи такі ж, як у флексографському друці і скла
дають $220 на колір. Витрати на оновлення з розрахунку на одне за
мовлення складуть $52 на кожну фарбу.
Якщо тепер провести порівняльний аналіз витрат для тиражу,
який друкують шість разів підряд, перш ніж замінити гільзу, то ста
не очевидним, що після першого тиражу різниця у витратах на од
ну фарбу буде на користь флексографічного друку. При друці пер
шого тиражу видно, що сукупні витрати на одну фарбу для флек
сографії складають — $598, а для глибокого друку — $682, тобто
різниця між ними $84 на користь флексографічного друку. При
друці другого тиражу відмінність у витратах складає $82 на фарбу на
користь глибокого друку, а після шостого тиражу вигода на користь
глибокого друку досягає $746 на фарбу, що відповідає приблизно
$6 тис. на замовлення.

Тираж

Витрати на
Витрати на
Різниця
Флексографічний
Глибокий
одну фарбу
одну фарбу в затратах на
друк
друк
($)
($)
1ну фарбу

1

380+80+13+125

598

630+52

682

84

2

80+13+125

816

52

734

+82

3

80+13+125

1034

52

786

+248

4

80+13+125

1252

52

838

+414

5

80+13+125

1470

52

890

+580

6

80+13+125

1688

52

942

+746
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ПІДВИШЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ
ВІДНОВЛЕНИХ ДЕТАЛЕЙ ЗМІЦНЮВАЛЬНИМИ
ВИДАМИ ОБРОБКИ
С. С. Васільєв,
І курс, група ІТ1,
Інженернотехнологічний інститут,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»;
В. А. Косенко,
к. т. н., доцент, наук. керівник

Нанесення різними методами металопокриття, забезпечують
достатньо високу зносостійкість відновлених деталей, але в той же
час значно знижують їх стомленну міцність. В процесі експлуа
тації це досить часто приводить до руйнування відновлених
деталей, які мають невеликий запас стомленної міцності і працю
ють при знакоперемінних навантаженнях. Прикладами можуть
бути поломки колінчатих валів автомобільних двигунів, віднов
лених вібродуговою наплавкою, автомобільних рам, відремон
тованих зваркою, наплавлених полувісей автомобілів та інших
деталей.
Підвищення стомленної міцності відремонтованих деталей
може бути досягнуто цілим рядом заходів, які використовуються
для попереднього зміцнення відновленої поверхні, а також підви
щення фізикомеханічних властивостей нанесеного металопок
риття.
Останнім часом для зміцнення деталей все більш широко
використовується поверхневий наклеп. Крім значного підвищення
опору стомленню і довговічності деталей, наклеп в ряді випадків
використовують для збільшення їх зносостійкості.
Наклеп приводить до підвищення в поверхневих шарах металу
твердості та інших характеристик міцності, а також виникнення в
них стискаючих залишкових напружень. З урахуванням того, що
джерела стомленого руйнування розташовуються в поверхневих
шарах, їх зміцнення в цілому приводить до підвищення міцності
всієї деталі.
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КЛЕЇ ТА ГЕРМЕТИКИ ПРИ РЕМОНТІ
КУЗОВНИХ ДЕТАЛЕЙ
Ю. В. Омельченко,
І курс, група ІТ1,
Інженернотехнологічний інститут
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»;
В. А. Косенко, к. т. н., доцент, наук. керівник

В автомобілебудуванні, особливо при монтажі кузовів, широко
використовуються деталі з пластмас (бампери, деталі інтер’єру,
панелі дверей та ін.). Це зумовлене тим, що пластмаси мають ряд
переваг перед металом, зокрема, високу корозійну стійкість,
простота в виготовленні деталей будьякої форми, відносно велика
механічна стійкість. Крім цього треба зазначити, що пластмаси
можна з’єднувати з іншими матеріалами, наприклад, скло волок
ном, металевими наповнювачами, що безумовно підвищує їх
механічні та фізикохімічні властивості, роблячи їх унікальними
матеріалами. В сучасному автомобілі до 500 деталей виготовлені з
пластмас і це не тільки декоративні, але деталі, які несуть наван
таження, тобто конструкційні деталі.
Незважаючи на все розмаїття пластмас, які використовуються в
автомобілебудуванні, їх можна поділити на дві групи: термопласти
та реактопласти (тобто, як ці пластмаси проявляють себе при
нагріванні).
Ремонтуючи деталі з пластмас, в першу чергу треба визначити
до якої групи належить матеріал, з якого виготовлена деталь.
Існують тести на визначення належності пластмаси до тієї чи
іншої групи. Так, якщо при нагріванні матеріал розмягчується, то
цей матеріал належить до термопластів, а, якщо не розмягчуєть
ся – то цей матеріал належить до термопластів. Крім цього
додаткову інформацію по належність пластмаси до тієї чи іншої
групи є розчинність його в різних органічних розчинниках. Так,
полістирол, який розмягчується при нагріванні, тобто є термо
пластам, добре розчиняється у бензолі, а фенол формальдегідна
смола добре розчиняється у етиловому спирті, у полум’ї не горить,
а тільки обвуглюється (тобто відноситься до реактопластів). Ре
монтуючи пластмасові деталі цей фактор необхідно враховувати
для надійності відновлення цієї деталі. Промисловістю розроб
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Сучасні технології виготовлення етикеткової
та пакувальної продукції

лено ряд клеїв та герметиків призначених для ремонту та склею
вання неметалевих матеріалів, які відрізняються складом основ
ного компонент, полімеру: термореактивного та термопластичного.
В залежності від цього та чи інша композиція знаходить своє
використання при ремонті кузовних деталей. Так, в більшості
випадків клеї та герметики на основі термореактивних полімерів
(фенолформальдегідних смол) БФ2, БФ4, БФ6 мають досить
високі міцні характеристики, підвищену водо, оливо та бен
зостійкість. Ці матеріали, а також клейові композиції на основі
епоксидних смол використовуються для ремонту елементів
кузова. Композиції на основі поліефірних смол застосовують
переважно для виготовлення великогабаритних деталей, а також
під час ремонту кузовів автомобілів. Так, поліефірна шпаклівка
ПЕ0089 використовується для виправлення вм’ятин та нерів
ностей елементів кузова.
Для підвищення адгезійних властивостей, міцності та покра
щення фізикохімічних властивостей пропонується в склад цих
клеїв та герметиків вводити від 5 до 15% наповнювачів в вигляді
порошку алюмінію, бронзи та латуней. Установлено, що введення
цих наповнювачів підвищує адгезійні якості в 1,5–2 рази, а міц
ність самої композиції понад 2,5 рази.
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