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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ СИСТЕМ АДАПТАЦІЇ У СИМПАТОНІКІВ 
 

У цілісному організмі діяльність органів кровообігу регулюється центральною нервовою системою 

та гуморальними чинниками [6, 7, 10]. Завдяки цим діям в кожен окремий момент життєдіяльності 

організму встановлюється необхідна відповідність між величиною кровотоку і потребою тканин у кисні 

та поживних речовинах.  

АНС побудована з окремих блоків, які мають різні властивості, різні органи-мішені й різні функції. 

До того ж кожний блок має свій окремий набір медіаторів у нейроефекторних синапсах. Звичайно, робота 

цих блоків є диференційованою, хоча вона координується вищими автономними центрами гіпоталамуса 

і кори великого мозку. На даний час є дуже актуальним вивчення особливостей вегетативної регуляції у 

здорової популяції [11,12]. Вивчення ефективності тренувального процесу, впливу фізичної активності, у 

поєднанні з певними умовами, вивчення адаптивних можливостей організму апарату кровообігу, 

функціонального стану організму здобуває у сучасному світі принципове значення [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14]. 

Експериментальні дані щодо взаємозалежності між типом вегетативної регуляції серцево-судинної 

системи та рівнем адаптації й фізичної працездатності є додатковою інформацією, що необхідна для 

подальших досліджень проблем адаптації, процесу формування адаптивних можливостей апарату 

кровообігу в залежності від  різних чинників. 

Перед нами стояло завдання визначити реакцію систем забезпечення фізичної працездатності у залежності 

від типу вегетативної регуляції на фізичні тренування по програмі АVS І у підлітків з симпатикотонією.  Було 

проаналізовано показники 74 15 річних учасників. Рухова активність у була незначна. Було виділено три 

підгрупи осіб з різним вихідним тонусом вегетативної нервової системи – ейтоніки, симпатоніки і ваготоніки.  

Як показали результати досліджень, із загальної кількості  респондентів ейтоніків виявилося 

найбільше 38% -  ейтоніки, 33 % - це симпатоніки і 29% - ваготоніки (рис. 1).  

Майже у половини,  а точніше - у 42 %, 

симпатоніків функціональний стан на початку 

досліджень характеризувався незадовільною 

адаптацією, у 58 %  спостерігається напруження 

механізмів адаптації на початку дослідження 

У групі симпатоніків після періоду тренувань 

за програмою АVS І відмічається підвищення 

функціонального стану. Симпатоніки 

характеризуються  появою значної частки тих, хто 

має задовільну адаптацію (74 %).  

Отже, у більшості респондентів із 

симпатикотонією функціональний стан організму достовірно покращився і став характеризуватися 

задовільною адаптацією. 

Проведений аналіз  показав, що у групі і   значно змінилося  у порівнянні із початком дослідження 

співвідношення  осіб з різним функціональним станом.  Суттєво збільшилася частка волонтерів із 

задовільною адаптацією, і значно скоротилася  кількість досліджуваних з напруженням механізмів 

адаптації і незадовільною адаптацією. Фізична активність по програмі АVS1 обумовила позитивну 

динаміка функціонального стану досліджуваних пов’язана  із. 
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14. Лещенко Ю.О., Коц С.М., Коц В.П. До питання вивчення функціонального стану серцево-
судинної системи у школярів. Сьогодення біологічної науки. Матеріали ІII Міжнародної наукової 
конференції . 15-16 листопада. Суми. 2019. Суми. 2019. С.47-50.  
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ЗМІНИ В СИСТЕМІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

РЕЗЕРВИ ВЕГЕТАТИВНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНИХ 

ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 
 
Під впливом занять фізичними вправами у м'язовій, кістковій, серцево-судинній та інших системах 

організму людини відбуваються функціональні зміни, що забезпечують пристосування до високих 
тренувальних і змагальних навантажень. Будь-які зміни в одному органі або групі органів, що виникли 
під впливом занять спортом, викликають збалансовану і морфофункціональну перебудову в усіх інших 
органах і системах організму. Тому ця взаємозумовленість морфологічних змін в організмі людини 
відображає сутність біологічного пристосування до фізичних навантажень [1]. 

Метою дослідження було дослідити метаболічні порушення та функціональні резерви вегетативних 
систем організму в умовах інтенсивних фізичних навантажень. Дослідження проводилось на студентах 
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(70 осіб), які були розділені на дві групи за рівнем інтенсивності фізичних навантажень: середні і пікові. 
Контрольну групу становили їх ровесники (24 особи) зі звичайною програмою фізичного виховання. 

За допомогою електрохемілюмінесцетного аналізатора, спіропневмотахометрії, лазерної доплеровської 
флоуметрії у досліджуваних виявлено реактивність вегетативних систем організму, резервні можливості 
енергетичного обміну, мікроциркуляції, гормональний статус. 

Інтенсивні та тривалі фізичні навантаження у спортсменів викликають зміни в системі перекисного 
окислення ліпідів (ПОЛ), що супроводжується збільшенням вмісту у сироватці крові спортсменів концентрацій 
дієнових кон’югатів, малонового диальдигіду. Зміни в системі ПОЛ призводять до активації ферментативної 
системи антиоксидантного захисту та сприяють виходу ії ферментів в кров, що супроводжується підвищенням 
активності каталази та супероксиддисмутази. [2]. У студентів спортивної і контрольної груп визначали вміст 
кисню у видихуваному повітрі, коефіцієнт утилізації кисню, відносну швидкість споживання кисню на кілограм 
ваги обстежуваного, кисневу вартість дихального циклу, вентиляційну здатність легенів. 

Споживання кисню при фізичних навантаженнях різної інтенсивності може змінюватись в залежності 
від функціональних і адаптаційних можливостей системи, ії властивостей:  

1. стійкості до зрушень внутрішнього середовища організму обстежуваних;  
2. ступеня біохімічної обумовленості дихальних реакцій і особливостей метаболізму;  
3. зростання кисневої вартості споживання кисню на одиницю частоти дихання.  
Адаптаційні особливості мікроциркуляції у спортсменів зумовлені різним рівнем місцевих і 

центральних механізмів регуляції мікросудин при навантаженнях різної інтенсивності. При пікових 
фізичних навантаженнях посилюються нейрогенні вазоконстрікторні впливи симпатичного відділу 
вегетативної нервової системи та судин артеріальної ланки мікроциркуляторного русла. 

Результати дослідження дають змогу стверджувати про наявність зв’язку між рівнем фізичного 
навантаження та змінами в ендокринній системі. Максимальні відмінності гормонального статусу 
реєструвалися в крові спортсменів, які піддаються надмірним навантаженням. Нами виявлено, що із 
збільшенням інтенсивності фізичного навантаження виникали прогресивні зміни рівнів гормонів у 
сироватці крові та зниження індексу анаболізму (ІА). 

Так, у спортсменів, які одержували середні фізичні навантаження, індекс анаболізму статистично 
достовірно (р<0,05) зменшувався в діапазоні 3 – 5%. 

Одержані нами характеристики показників енергетичного обміну дають нам підставу розглядати 
адаптацію до фізичних навантажень як процес цілеспрямованого підвищення функціональних 
можливостей організму. Доведено, що високий рівень здоров’я організму людини можливий тільки у разі 
високих адаптаційних можливостей функціональних систем. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ УМОВНО-

ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ У РИНКОВІЙ МОЛОЧНІЙ ПРОДУКЦІЇ 
 
Неконтрольоване масове і довготривале використання препаратів із протимікробною дією для 

зберігання тваринницької продукції сприяє появі і розповсюдженню в навколишньому середовищі 
мультирезистентних варіантів умовно-патогенних мікроорганізмів [5, 7]. Якщо такі штами стануть 
головним етіологічним агентом при виникненні інфекційного процесу у людини, то їх елімінація з 
організму представлятиме певні труднощі [3]. 
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Мета роботи – виявлення антибіотикорезистентних штамів умовно-патогенних бактерій родини 
Enterobacteriaceae у ринковій продукції. 

Як об’єкти дослідження використовували зразки молока й кисломолочних продуктів (сиру, сметани, 
кефіру). До аналізу проби готували згідно ДСТУ ISO 6887-1:2003. Санітарно-мікробіологічне дослідження 
молока та молочних продуктів проводили згідно ГОСТ 9225-84 і ГОСТ 30347-2016 [1, 2]. Видову належність 
виділених штамів ентеробактерій визначали за допомогою тест-набору «АРІ 20Е» («BioMerieux», Франція). 
Надалі у виділених культур визначали ступінь чутливості до ряду антибіотичних препаратів різних 
фармакологічних груп за диско-дифузійним методом і за методом мінімальних серійних розведень (ISO 20776-
1.2006) [6]. Штами ентеробактерій, здатних до синтезу БЛРС, виявляли за методом подвійних дисків [8]. 

Із 548 проаналізованих зразків ринкової продукції 138 не відповідали мікробіологічним нормам і 
характеризувались наявністю санітарно-показової мікрофлори: БГКП виявлялись у 24,6% зразків, бактерії р. 
Staphylococcus – у 18,8%, р. Enterococcus – у 5,8% проб. Їх титри (усереднений показник по пробах із 
відхиленнями від норми) відповідно становили 2,95±0,42; 3,88±0,79 і 2,78±0,83 lg КУО/г продукту.  

Видовий склад БГКП був представлений 7 видами мікроорганізмів: Escherichia coli, Proteus vulgaris, 
P. mirabilis, Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, Citrobacter freundii, Enterobacter cloaceae. Серед усіх 
виділених видів ентеробактерій переважали Escherichia coli (частота їх висіву складала 55,9%), дещо 
рідше із проб молочних продуктів висівалися Enterobacter cloaceae – у 11,8% випадків, частота виявлення 
інших бактеріальних видів не перевищувала 9,0%.  

Необхідно відмітити, що саме серед представників родини Enterobacteriaceae був зафіксований 
найвищий відсоток штамів, стійких до препаратів пеніцилінового ряду. Так, до ампіциліну виявлено 
резистентність у 86,1% ізолятів ентеробактерій, до оксациліну – 84,7%, до амоксицилін/клавуланату – 75,0%. 
60,0% культур характеризувались стійкістю до нітрофурантоїну, 66,7% і 72,2% – до тетрацикліну і 
доксициліну. Найбільша кількість нечутливих штамів зустрічалась серед ізолятів роду Proteus і Klebsiella.  

Серед бактерій родини Enterobacteriaceae здатність до синтезу БЛРС виявлено у 18 культур, що 
склало 25,0% від загальної кількості умовно-патогенних ентеробактерій. Серед штамів E.coli цю здатність 
мали 55,7% ізолятів, P. vulgaris – 11,1%,  K. pneumoniae – 27,8%,  Enterobacter cloaceae – 5,6% культур.  

Всі штами бактерій родини Enterobacteriaceae зі здатністю до синтезу БЛРС відрізнялись від інших 
ізолятів резистентністю до, щонайменш, 4 антибіотиків, серед яких хоча б один відносився до групи 
цефалоспоринів третього покоління з широким спектром антибактеріальної дії. Необхідно відмітити, що 
7 штамів E. coli, два штами P. vulgaris і три штами K. pneumoniae характеризувались стійкістю до 6 і 
більше тестованих препаратів, що дозволяє віднести ці культури до категорії мультирезистентних. 

Потрапивши до організму людини із харчовими продуктами, такі мультирезистентні штами являють 
особливу небезпеку [4]. Тому, постійний моніторинг за ізолятами ентеробактерій, здатних до синтезу 
БЛРС, в об’єктах навколишнього середовища, і, насамперед, у харчових продуктах, а також прийняття 
заходів, з метою обмеження їх подальшого розповсюдження, є украй необхідний.  
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АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ КЛІНІЧНИХ МЕТИЦИЛІНРЕЗИСТЕНТНИХ 

ШТАМІВ ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКУ 
 

Золотистий стафілокок є одним із найпоширеніших мікроорганізмів, що викликає широкий спектр захворювань 

людини. Він здатний вражати майже всі органи та тканини, демонструючи при цьому широкий діапазон 

адаптаційних можливостей. Однак, проблема полягає не лише у значному ступені розповсюдження і високій частоті 

виділення Staphylococcus aureus, але й у високому рівні його антибіотикорезистентності [1]. Найбільшу небезпеку у 

медичній практиці становлять метицилінрезистентні штами S. aureus (MRSA). MRSA характеризуються високим 

рівнем стійкості до антибіотиків різних фармакологічних груп – макролідів, аміноглікозидів, фторхінолонів, а 

особливо до групи β-лактамів, включаючи пеніциліни і цефалоспорини всіх поколінь [2, 3]. 

Виходячи з актуальності теми, метою дослідження став аналіз рівня резистентності штамів MRSA, 

виділених від хворих із патологічними процесами верхніх дихальних шляхів, до антибіотиків різних 

фармакологічних груп, що використовуються в клінічній практиці для лікування стафілококових інфекцій.  

Відбір проб проводили відповідно до методичних рекомендацій щодо дотримання санітарно-

епідеміологічного режиму в закладах охорони здоров'я України. Як клінічний матеріал використовували 

відокремлюване носової порожнини та мазки із зіву.  

Відсоток виявлення метицилінрезистентних штамів золотистого стафілококу визначали шляхом висіву 

виділених культур S. aureus на м’ясо-пептонний агар із метициліном (оксациліном) та цефокситином. 

Надалі визначали чутливість виділених штамів метицилінрезистентних стафілококів до ряду 

антибіотичних препаратів різних фармакологічних груп за диско-дифузійним методом [4], із використанням 

стандартних дисків із антибіотиками: тетрацикліном, ципрофлоксацином, еритроміцином, кліндаміцином, 

ко-тримоксазолом, ванкоміцином, рифампіцином, гентаміцином, фузидином. 

Із зразків біоматеріалу від хворих із патологічними процесами виділено 175 штамів, ідентифікованих як 

Staphylococcus aureus. Із загальної кількості виділених культур золотистого стафілококу MRSA складали 

56,0%. При дослідженні антибіотикостійкості виділених штамів MRSA встановлено, що 

найрезистентнішими вони виявилися до гентаміцину (68,5% культур), еритроміцину (58,7%), тетрацикліну 

(48,9%) і ципрофлоксацину (43,5%). У культур із даного виду біоматеріалу відмічено найвищий відсоток 

стійкості до фузидину (3,3%) і  ко-тримоксазолу (7,6%) порівняно із ізолятами, виділених із інших видів 

клінічних зразків. Достатньо високим рівнем резистентності характеризувались ізоляти MRSA до 

рифампіцину і ванкоміцину. Кількість стійких штамів до цих антибіотиків становила відповідно 29,3 і 5,4%.  

Малоефективним відносно штамів MRSA, висіяних із зіву, виявився еритроміцин, який пригнічував 

ріст культур усього у 16,7% випадків. 33,3% ізолятів проявили стійкість до ципрофлоксацину і по 16,7% – до 

гентаміцину, тетрацикліну і рифампіцину. Найефективнішими препаратами визнано фузидин, ко-

тримоксазол і ванкоміцин, так як вони призводили до затримки росту всіх виділених із зіву штамів MRSA.  

Аналіз рівня антибіотикостійкості виділених метицилінрезистентних штамів золотистого 

стафілококу дозволив умовно розділити усі тестовані препарати на три групи за ступенем резистентності 

до них мікробних культур. До першої групи увійшли препарати з найвищим рівнем стійкості до них 

штамів MRSA: еритроміцин та гентаміцин. Загальна кількість стійких до них ізолятів MRSA складала 

більше 60,0%. Друга група включала препарати із відносно високою антимікробною активністю: 

тетрациклін, ципрофлоксацин і рифампіцин. Рівень резистентності виділених культур до них знаходився 

у межах від 28,6 до 46,9%. Найвищу антибактеріальну активність проявили: фузидин, ванкоміцин і ко-

тримоксазол, віднесені до третьої групи препаратів. Більше 93,0% виділених штамів MRSA були 

чутливими до цих антибіотиків, що дає можливість використовувати їх у комбінації з іншими 

препаратами для лікування інфекцій, викликаних MRSA.  
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DIAGNOSIS PRINCIPLES OF VIRAL HEPATITIS B IN PREGNANT WOMEN AS A 

WAY TO DETERMINE APPROACH TO THE PREGNANCY 
 

Objective 

In the period 2014-2017, only 85 pregnant women were examined for HBeAg in Ukraine, 335 for HDV and viral 

load, while HBsAg positive – 13520 women. This disproportionate screening of pregnant women indicates a lost 

opportunity in preventing of mother-to-child transmission of hepatitis B virus, increasing complications during pregnancy. 

Study design 

A retrospective study is based on survey results of 75 pregnant women (2018-2020) with hepatitis B, attending 

antenatal clinic or being treated in maternity hospital. Statistical analysis has been performed by extensive 

parameters evaluation. 

Results  

Among all women surveyed, the relationship has been established between various antigens (HBeAg+ or 

HDV antigen with high viral load of >20 000 MO/ml) and the state of the fetoplacental complex, liver functions, 

frequency of obstetric pathology. HBeAg positive women, women with HDV, with viral load > 20 000 МО/ml 

had increased liver transaminases (70 (93,3%), placental dysfunction (67 (89,3%), cases of delayed fetal 

development (48 (64%), preterm delivery (36 (46,7%). 

Conclusions 

Based on the survey outcomes, we see a strong need to modify HBV diagnosis in pregnant women. It is 

necessary to examine not only HBsAg in pregnant women, but also other immunological parameters of HBV: 

HBeAg, viral load, presence of HDV antigen. When diagnosed, it is possible to adjust the treatment approach to 

avoid any additional complications of HBV for the mother, as well as fetal pathologies.  
 

References 
 

1. Han L., Zhang H.W., Xie J.X., Zhang Q., Wang H.Y., Cao G.W. A meta-analysis of lamivudine for 

interruption of mother-to-child transmission of hepatitis B virus. World J Gastroenterol. 2011; 17 (38): 4321-4333. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ehelepola%20NDB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29486726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rajapaksha%20RKGM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29486726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dhanapala%20DMUB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29486726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thennekoon%20TDK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29486726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ponnamperuma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29486726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29486726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29480032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29480032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gould%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29480032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29480032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cao%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22090789


11 

2. Bogomolov P. O., Маtsievich M. V., Коkina K. Yu., Voronkova N. V., Кuzmina O. S. Chronic hepatitis 

B in pregnant women: tactics of antiviral therapy // Almanac of Clinical Medicine. 2015. Iss. 6 (40). P. 126-131. 

3. Han G.R., Cao M.K., Zhao W., Jiang H.X., Wang C.M., Bai S.F., Yue X., Wang G.J., Tang X., Fang Z.X. A 

prospective and open-label study for the efficacy and safety of telbivudine in pregnancy for the prevention of perinatal 

transmission of hepati tis B virus infection // J. Hepatol. 2011; 55 (6): 1215-21. doi: 10.1016/j.jhep.2011.02.032. 

4. Gibb DM, Kizito H, Russell EC, Chidziva E, Zalwango E, Nalumenya R, Spyer M, Tu- mukunde D, 

Nathoo K, Munderi P, Kyomugi- sha H, Hakim J, Grosskurth H, Gilks CF, Walker AS, Musoke P; DART trial 

team. Pregnancy and infant outcomes among HIV-infected women taking long-term ART with and without 

tenofovir in the DART trial // PLoS Med. 2012; 9 (5): e1001217. doi: 10.1371/journal. pmed.1001217. 

5. Bissinger A.L., Fehrle C., Werner C.R., Lauer U.M., Malek N.P., Berg C.P. Epidemiology and genotyping of patients 

with chronic hepatitis B: genotype shifting observed in patients from Central Europe. Pol J Microbiol. 2015; 64 (1): 15-21. 

 

 

                                                                                                               Березяк В.Я., 

здобувач вищої освіти медичного факультету 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

МЕДИЧНА ПРОБЛЕМА ВЖИВАННЯ ДОПІНГУ МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ 

 
Вступ. До́пінг – це фармакологічні речовини, що при введенні в організм сприяють активізації його 

роботи і росту, стимуляції фізичної і нервової діяльності тощо. Ця «спортивна отрута» має здатність 
підвищувати працездатність, нівелювати відчуття втоми, і відповідно, показати кращі результати 
активності. На теперішній час багато молоді задіяні в спортивних секціях, гуртках, де, безпосередньо, 
частіше перед змаганнями або ж навіть під час занять відчувається конкуренція серед молодих осіб. Не 
маючи достатньої кількості знань про заборонені речовини, підлітки намагаються штучно підсилити свої 
здібності, цим же негативно впливають на ріст та розвиток організму, крім того, порушують правила, 
чесніть та прозорість у спорті.  

В Україні боротьба із допінгом триває давно. Держава зацікавлена у здоровому поколінні, адже 
наступні покоління – це майбутнє країни, та розвитку чесного спорту на Батьківщині та за її межами. До 
заборонених відносяться такі групи речовин: стимулятори, наркотичні анальгетики, анаболічні стероїди, 
діуретики, пептидні гормони та їх аналоги, також допінг крові і фармакологічі, фізичні та хімічні 
маніпуляції. Україна приєдналась до всіх міжнародних документів, спрямованих на боротьбу із допінгом 
– так, в 2001 році було ратифіковано Антидопінгову конвенцію Ради Європи, а в 2004 році й Додатковий 
протокол. В 2006 році Україна однією з перших країн ратифікувала Міжнародну конвенцію про боротьбу 
із допінгом у спорті ЮНЕСКО[1]. 

Мета. Вивчити вплив допінгу на організм молодої особи та системи органів зокрема. Вияснити, чи є 
це настільки небезпечно для здоров´я ,як про це розповідається, чи все ж таки заборона допінгу у спорті 
несе за собою морально-етичну проблему справедливості змагань та досягнень. Ознайомитися, як 
ведеться боротьба із спортивним шахрайством в Україні. 

Матеріали та методи дослідження. У процесі дослідження було проаналізовано та опрацьовано 
статті і публікації, з питань причин та проблем вживання цих речовин, їх позитивні та побічні дії та методи 
боротьби із вживанням, зокрема в Україні, що знаходяться у вільних джерелах доступу. 

Результати дослідження. Допінгові речовини покращують умовно рефлекторну діяльність організму, 
прискорюють проведення збудження у нейронах, підвищують процеси сумації, іррадіації імпульсів у ЦНС. 
Стимулюючий вплив препаратів на ЦНС, зокрема на центри довгастого мозку, розвивається швидко, 
підвищується стійкість до фізичного навантаження, зменшують гальмівні процеси, підвищується розумова і 
фізична працездатність, рухова активність, скорочується тривалість відповіді на зовнішні подразнення, 
пришвидшення нервового сприйняття рецепторами і краща реакція на подразник. Наркотичні анальгетики 
мають психостимулюючий та аналептичний ефекти, накопичують цАМФ та стимулюють глікогеноліз. 
Гормони та їхні аналоги впливають на послідовні стадій розвитку клітинної біохімічної реакції на стимул. Що 
несе за собою не аби загрозу у період дозрівання, коли і без добавок в організмі гормональний дисбаланс [2, 2 
ст.]. Швидкість введення та кількість введеної речовини впливають на очікуваний результат при допінгуванні. 
При цьому, розвивається хронічне виснаження та звикання до окремих препаратів організму. У зв´язку із 
тимчасовими максимальними досягненнями, відбувається перенавантаження і виснаження органів та систем, 
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що згубно впливають на здоров´я підлітка [3, с 177].  В Україні для імплементації зазначених міжнародних 
документів в 2001 році було прийнято Закон «Про антидопінговий контроль у спорті», наслідком якого в 2002 
році було створення Національного антидопінгового центру (НАДЦ). Основним завданням роботи НАДЦ є 
профілактика, запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в спорті, засобами досягнення чого є 
проведення освітніх заходів, робота з засобами масової інформації, проведення тестувань спортсменів, і, 
найголовніше, імплементація нормативних документів ВАДА, а саме Всесвітнього антидопінгового Кодексу, 
Забороненого списку та інших міжнародних стандартів. Так НАДЦ постійно перекладає та розповсюджує 
величезну кількість антидопінгової літератури, пропагандистських брошур та буклетів, спрямованих на 
відображення використання допінгу як небезпечного явища та пропаганди чесної гри. З метою відповідності 
останній версії Всесвітнього антидопінгового кодексу 2015 року були розроблені та узгоджені з ВАДА 
Антидопінгові правила НАДЦ, до яких приєднались всі спортивні федерації України. НАДЦ постійно 
проводить семінари, навчальні конференції, співробітники Центру беруть участь в нарадах федерацій з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту, проводять роз’яснювальну роботу серед членів національних 
збірних команд. Під час цих заходів  спортсмени отримують актуальну інформацію с таких тем: 
«Антидопінговий контроль в спорті», «Антидопінгові правила», «Процедури допінг- контролю», 
«Терапевтичне використання», «Обробка результатів», «Інформація про місцезнаходження», «Медичні та 
етичні причини не вживати допінг», «Практичні рекомендації щодо протидії тиску вживання допінгу». 
Офіцери допінг-контролю, які займаються відбором проб, мають міжнародну акредитацію; їх надзвичайно 
високий рівень кваліфікації був неодноразово відмічений представниками ВАДА під час проведення 
міжнародних змагань В структурі НАДЦ знаходиться лабораторія антидопінгового контролю, основною 
метою роботи якої є отримання акредитації ВАДА. На даний момент лабораторія зробила один з найважчих 
кроків до цієї мети – отримала міжнародну акредитацію на відповідність ISO 17025. Таким чином, можна 
очікувати появу на території України потужної наукової установи, що дозволить проводити аналіз проб 
українських спортсменів на найвищому світовому рівні.[1] 

Висновок. Таким чином було виявлено, що незважаючи на свої позитивні штучні тимчасові результати, 
які дає допінг, заборонені речовини сприяють погіршенню та виснаженню власного здоров´я молодді, 
нівелюючи втому і невідповідність  його спортивним досягненням із власними можливостями – разом з тим, 
кількість допінгових викриттів і скандалів залишається значною.  Наразі в Україна створено всі умови 
боротьби із забороненими речовинами та їх розповсюдженню, поширюючи інформацію про згубний вплив, 
проведення освітніх заходів, робота з засобами масової інформації,   проведення тестувань спортсменів, і, 
найголовніше, імплементація нормативних документів  Всесвітнього антидопінгового Кодексу та створення 
сучасних лабораторій. Завдяки такій підтримці з боку держави майбутнє покоління буде більш інформоване, 
що забезпечить здорову спортивну  націю та прозорість і честність проведення,,змагань. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПОБІЧНОЇ ДІЇ ІНГІБІТОРІВ АПФ 
 

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) є препаратами першого ряду, які широко 

застосовують в терапії артеріальної гіпертензії (АГ), хронічної серцевої недостатності (ХСН), ішемічної 

хвороби серця (ІХС) та нефропатії. Унікальною особливістю ІАПФ є їх здатність знижувати смертність і 

продовжувати життя пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Наразі в літературних джерел 



13 

з'являється інформація про доцільність використання ІАПФ і при інших некардіальних захворюваннях 

(ревматоїдний артрит, цукровий діабет, тощо) 

Механізм дії інгібіторів АПФ обумовлено блокадою ангіотензинперетворюючого ферменту, 

необхідного для перетворення ангіотензину І (біологічно малоактивної речовини) в ангіотензин ІІ 

(ефекторний гормон РАС). Це призводить до зниження активності симпатико-адреналової системи, 

збільшує секрецію передсердного натрійуретичного та знижує продукування антидіуретичного гормонів; 

покращує проникність клітинних мембран для глюкози, зменшує гіпертрофію гладеньких м’язів судинної 

стінки та сприяє покращанню тканинної перфузії, Опосередковане підвищення вмісту брадикініну сприяє 

вазодилататорним ефектам, покращує функції ендотелію, сприяє активації тромболітичної активності крові. 

Ці механізми дії ІАПФ сприяють і розвитку побічних ефектів, таких як сухий кашель. гіпотензія тощо. 

Метою нашої роботи стало дослідження частоти виникнення побічних ефектів ІАПФ в залежності від 

статті пацієнтів, адже на дію препаратів можуть впливати статево-специфічні фізіологічні відмінності 

(гормональний фон, відсоток жирової тканини, активність системи цитохрому Р450 (наприклад, у жінок 

у порівнянні з чоловіками у 2 рази більше рівень CYP3A4, який бере участь у метаболізмі значної 

кількості препаратів, що використовуються в кардіологічній практиці), тощо. 

Нами проаналізовано данні карт-повідомлень про випадки побічних реакцій (ПР) при застосуванні 

ІАПФ у м. Харків та Харківській області за період 2015-2019 роки. 

При аналізі ПР ІАПФ було виявлено, що найчастіше ПР спостерігались при призначенні еналаприлу 

(48,4% усіх випадків серед усіх ІАПФ), лізиноприлу (30,2%), раміприлу (8,35%), периндоприлу (86%) та 

каптоприлу (4.4%), що вочевидь обумовлено частотою призначення цих препаратів, наявністю їх у 

протоколах надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання та наявністю у 

програмі «Доступні ліки». 

Розподіл за статтю при виникненню ПР ІАПФ був такий: у 2015 році – 34, 3% чоловіки, 65,68- жінки; 

2016 рік – 22,78 % чоловіки, 77,2%- жінки; 2018 рік – 34,3% чоловіки, 61,14% - жінки; 2019 рік – 34,6% 

чоловіки, 64%- жінки. Таким чином дослідження свідчить, що ПР ІПФ більш ніж в 2 рази частіше 

спостерігаються у жінок. 

Також нами було встановлено гендерні відмінности ПР в залежності від препарату. Так, серед жінок в 

середньому в 2,7-3,3 раза (р≤0,05) частіше зустрічались випадки ПР при застосуванні лізиноприлу та в 1,7-

2.3 рази (р≤0,05) частіше при використанні еналаприлу. Для інших ІАПФ такої залежності не встановлено. 

Також у жінок в 1,7 раза частіше ніж у чоловіків зустрічався набряк гомілок при застосуванні ІАПФ 

(еналаприл, периндоприл). 

Отриманні данні узгоджуються з даними літератури про те, побічна дія ІАПФ частіше зустрічається 

серед жінок. 

В той де час, данні щодо більшої частоти ПР у жінок при застосуванні лізиноприлу та еналаприлу, 

будуть доопрацьовуватись. 
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ВАГІТНІСТЬ У ЖІНОК З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ 
 
Розсіяний склероз- це хронічне демієлінізуюче захворювання центральної нервової системи, яке уражає 

переважно білу речовину головного і спинного мозку. Згідно із статистичними даними МОЗ України, на 
початок 2018 року кількість офіційно зареєстрованих хворих склала 20934, поширеність серед населення- 
приблизно 60 випадків на 100 тис. В реальності ці показники значно вищі. На сьогоднішній день серед 
хронічних хвороб нервової системи розсіяний склероз займає 2 місце по інвалідності. Більшість хворих через 
10 років від моменту перших проявів мали проблеми з виконанням своїх професійних обов’язків, ще частина 
стала повністю фізично обмежена без можливості до самообслуговування. Проблема розсіяного склерозу 
актуальна ще й тим, що захворювання уражає як правило жінок репродуктивного віку. 

Дані про перебіг вагітності в різних джерелах розбігаються. Деякі науковці, зокрема Runmarker В., 
Andersen O., повідомляли про зниження активності розсіяного склерозу і затримку його виникнення. 
Відповідно, жінки, які не народжували жодного разу, мали вищий ризик рецидиву, на відміну від жінок, 
які народжували. Можна припустити, що це пов’язано з гормонально індукованою імунотолерантністю 
внаслідок зміни співвідношення Т-хелперів-1 і 2. Але є інформація і про маніфестацію розсіяного 
склерозу після народження однієї або двох дітей.  

Особливо важко перебігають загострення у післяпологовому періоді, що обумовлено відміною 
хворобо-модифікуючої терапії на період планування вагітності. Незважаючи на це, жінки все частіше 
зважуються на виношування, тому так важливо говорити про можливі ускладнення у хворих,  
контрацепцію і лікування загострень, а також про можливість спадкової передачі розсіяного склерозу 
майбутнім поколінням.  Так як це поліетіологічне захворювання, часто спадковість має значення лише у 
формуванні груп підвищеного ризику. Вірогідність того, що хвороба себе проявить, прямо пропорційно 
збільшується при поєднанні кількох факторів, таких як несприятливі умови зовнішнього середовища, 
токсини, інфекція, шкідливі звички або ж надмірні емоційні навантаження. На цю тематику було 
проведено численні дослідження і всі вони показали тенденцію до збільшення вірогідності розвитку 
хвороби  у монозиготних близнюків, в також сімейні випадки.  

Планувати вагітність жінка, яка страждає розсіяним склерозом, повинна під наглядом акушера-
гінеколога і невропатолога. Для початку необхідно визначити ступінь активності процесу за допомогою 
МРТ в порівнянні з аналогічним дослідженням, яке було проведено 1 рік тому. У випадку виявлення 
загострення процес відкладають на 6 місяців. Якщо ж жінка перебуває в ремісії, вона повинна припинити 
отримувати хворобо-модифікуючу терапію, так як та може впливати на фертильність аж до розвитку 
аменореї, або мати негативний вплив на плід. Якщо після пологів жінка вирішила використовувати 
адаптивні суміші для годування новонародженого, а не грудне молоко, необхідно якомога швидше 
відновити превентивну терапію для мінімізації ризику рецидиву.  

Проте, в дослідженнях HELLWIG і LangerGould, які були проведені в 2009 році, було доведено, що 
виключно грудне вигодовування як мінімум перші 2 -3 місяці знижує активність розсіяного склерозу. Це 
пов’язано з лактаційною аменореєю, під час якої підвищується рівень пролактину. Як відомо, він має 
знатність стимулювати ремієлінізацію нервових волокон, що і покращує перебіг хвороби.  

За вагітними, які страждають на розсіяний склероз, спостерігають з особливою уважністю, так як 
серед них значно вищий ризик розвитку ускладнень, а саме: викиднів, недоношеності, недостатньої маси 
тіла при народженні дитини і потреба в кесаревому розтині. Водночас частіше відзначають перинатальну 
патологію, вроджені вади плода і стигми дизембріогенезу, ніж у популяції.  

Отже, відповідальність за прийняте рішення лежить виключно на жінці. Мета лікаря акушера-
гінеколога та невропатолога- обов’язково проінформувати про можливе підвищення активності 
захворювання та супутні ризики. Тактика лікування, ведення вагітності і післяпологового періоду 
вирішується строго індивідуально. У зв’язку зі складністю ситуації жінка повинна відчувати підтримку з 
боку лікарів та близьких і абсолютну впевненість у контролі над активністю захворювання, тому що мова 
іде про життя і здоров’я як майбутньої матері, так і дитини.  



15 

Література: 
 

1. Козьолкін О.А., Сікорська М.В., Візір І.В. та ін. Спеціальна неврологія // Запорізький державний 
медичний університет, 2016 — С. 125. 

2. Бєлова А. Н., Качаліна Т. С., Крупін В. Н. Рассеянный склероз и беременность // Неврол. журн, 
2010 — С. 7- 10. 

3. Бараненко О.М. Розсіяний склероз і вагітність // Укр. мед. часопис, 2020— С. 4-6. 
4. Чуприна Г.М, Свиридова Н.К. Розсіяний склероз: етіологія, патоґенез, клініка, діагностика, 

лікування // Мир неврологи, 2016— С. 3. 
5. Бараненко А.Н., Криничная И.П., Тягло Ю.П. и др. Рассеянный склероз у детей // Укр. мед. 

часопис, 2018 — С. 31. 

 

 

Кондратова А.С., Матвійчук С.М., 

здобувачі вищої освіти медичного факультету №1,   

      Маринчина І.М.,  

к.мед.н.,асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології   

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». 

 

ПІСЛЯПОЛОГОВІ ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

СЬОГОДЕННЯ 
 

Депресивно-тривожні розлади (ДТР) , за даними ВООЗ, є другими  серед захворювань після патології 

серцево-судинної системи, які призводять до інвалідності, а в половині випадків і до самогубства. 

Науковцями встановлено широку розповсюдженість ДТР у жінок в післяпологовому періоді, що 

становить близько 55% всіх психічних порушень. Це обумовлює необхідність вчасного виявлення цього 

стану в жінок на ранніх етапах вагітності для запобігання негативному впливу на перебіг виношування, 

пологів, розвиток плода та ранній контакт в діаді «мати-дитина». 

Стан виношування дитини не є причиною психозів, а може лише провокувати початок або 

загострення вже наявних психічних порушень. При цьому велике значення мають психологічні труднощі  

- самотність, втрата близької людини, сімейна дисгармонія. Існує безліч інших факторів ризику, 

включаючи: передчасні або складні пологи, відсутність соціальної підтримки, складну дитину, фінансові 

та інші фактори стресу, відсутність підтримки з боку партнера, сім’ї. Більша частина жінок, які 

страждають від цих станів – це жінки з незахищених верств населення, жінки, які піддаються певному 

соціальному та сімейному тиску. 

Вагітність спонукає жінку до особистісного самовизначення у цей період. Основна причина розладів 

– це зміна тіла жінки, наявність нових форм і розмірів, які не задовольняють вагітну чи породіллю. Також 

тривога і страх за дитину, нерозуміння її поведінки, плачу, крику, правильності дій щодо немовляти, його 

вигодовування і догляду. Страх не бути «хорошою матір’ю», нашкодити дитині. Підґрунтям цього 

можуть бути дитячі страхи та травми, ототожнення себе з власною мамою. Невизнання того, що ти вже 

не належиш сама собі, страх ізоляції, відсутності допомоги від чоловіка, страх матеріальної 

незабезпеченості. 

В післяпологовий період проявляються різні порушення: 1) Материнська меланхолія («бейбі – блюз» 

або післяпологова хандра), що триває 2-3 тижні;  

2) Післяпологова депресія ( до 1 року); 

3) Післяпологовий психоз ( важка форма депресивного розладу). 

Меланхолія ( «бебі-блюз» або «синдром третьої доби») є легкою формою депресії, найчастіше 

спостерігається в першороділь. В жінок поганий настрій, безпричинна постійна сльозливість, замкненість, 

розгубленість, розпач. Вони потребують підтримки з боку рідних, розуміння, чуйного ставлення. В нормі 

такий стан зникає до 10-го дня. При затяжному перебігу може переходити в післяпологову депресію 

(ППД).  Середньою формою післяпологових розладів є депресія, яка може бути: з маячними 

переживаннями, невротична післяпологова депресія та депресія з психосоматичними симптомами. 
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Найчастіше ця форма розладів спостерігається при підлітковій вагітності та ранньому материнстві, 

адже доведена значна роль зрілості жінки на період виношування. Такі жінки часто відмовляються від 

догляду за дитиною та не приділяють їй увагу, постійно знаходяться в стані всеосяжного неспокою, не 

йдуть на контакт. З’являються дисфункціональні думки (катастрофізація, надузагальнення). Несвоєчасна 

діагностика депресії небезпечна своїми наслідками, це конфлікти між подружжям, розлучення тощо. Крім 

того, нелікована депресія збільшує ймовірність виникнення біполярного афективного розладу та 

постнатального психозу, який є найважчим за перебігом. Останні дослідження свідчать, що у дітей, 

народжених від таких матерів, низькі показники за шкалою Апгар. У майбутньому вони важко 

адаптуються в колективі, зазнають фобій, схильні до депресій та недовіри.  

Профілактика захворювання повинна починатися ще до появи першої ознаки, в період вагітності, 

особливо якщо майбутня мама належить до групи ризику (спадковість, психологічна нестабільність, 

БАР). Уважне ставлення з боку чоловіка та родичів здатні забезпечити почуття впевненості, допомогти 

вчасно помітити зміни у поведінці, провести діагностику і почати лікування на ранній стадії. Взаємодія 

подружжя є дуже важливим аспектом. Також рекомендоване відвідування шкіл майбутніх мам, лекцій та 

семінарів. Для виявлення захворювання використовують тестування або Шкалу депресії. На основі  

показника (зростання або спад) ставиться діагноз.  

Психологічна допомога жінкам з післяпологовою депресією переважно складається з двох етапів. 

Перший етап – зниження симптомів депресії  шляхом нормалізації харчування, сну, режимів праці і 

відпочинку, отримання підтримки від рідних та близьких людей. Другий етап – спеціалізована допомога, 

що включає в себе психотерапію (індивідуальну раціональну психотерапію, психоаналітичне 

консультування, сімейну психотерапію) та фармакотерапію (антидепресивну та антипсихотичну). 

Використовують ще й нестандартні методи, такі як йога, гаптономія, софрологія, спів перед пологами, 

музикотерапія, гомеопатія.  

Гаптономія – це наука любові, що базується на створенні контакту з дитиною задовго до її 

народження. Відповідно, жінка спілкується з плодом та дарує йому любов з моменту зачаття і до 

народження. Софрологія ( «гармонія», «свідомість») – дає можливість досягти фізичної і психічної 

рівноваги під час вагітності і забезпечує готовність жінки до зустрічі з дитиною і до сприйняття себе нової. 

Дуже важливо, щоб жінка могла розповісти про свої почуття без страху осуду або знецінення, тому 

побудова довірливих відносин між лікарем і вагітною надзвичайно цінна. Виявлення жінок, у яких існує 

високий ризик післяпологової депресії, своєчасне звернення за допомогою до колег – психотерапевтів або 

психіатрів для прийняття рішення про методи корекції стану. Надання необхідної підтримки в 

післяпологовий період і можливість відкрито поговорити про свої тривоги з професіоналом. Саме це є 

найбільш ефективним заходом профілактики, яка, однак, не гарантує відсутності післяпологових розладів 

настрою у жінки. 

Тому  для запобігання виникненню післяпологових депресивних розладів треба зміцнювати 

самоконтроль, волю жінки ще задовго до пологів. Забезпечувати спокій та підтримку з боку близьких 

людей. . Спостерігати за станом вагітної, за необхідності проводити профілактику ППД – гімнастика, 

йога, музика, бесіди з психологом тощо. За наявної вже потреби – психокорекційні та психотерапевтичні 

заходи. Адже найголовніше – це фізичне і психічне благополуччя матері і дитини. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ВЛАСТИВОСТЯМИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, 

ЇХ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ТА БІОЛОГІЧНОЮ РОЛЮ 
 

Вступ. БІОГЕННІ ЕЛЕМЕНТИ (біоелементи) — це хімічні елементи, що входять до складу живої 

матерії, виявляють певні властивості та відіграють важливу роль у процесах життєдіяльності. 

Біоелементологія – відносно нова галузь наук про життя, яка вивчає вміст, метаболізм та біологічну роль 

хімічних елементів в живій матерії. Тимчасове або тривале порушення біоелементного складу організму, 

яке супроводжується прихованими або вираженими клінічними проявами називається диселементозом. 

Актуальним є те, що диселементози є доклінічними станами, які при певних умовах можуть сприяти 

виникненню патології, ускладнити перебіг інших соматичних хвороб чи сприяти їх маніфестації. Але 

незважаючи на кількість нагромадженої на даний час інформації про біологічну функцію хімічних 

елементів, даних, які би могли повністю відобразити роль хоча би одного елемента, немає. По-перше, це 

зумовлено складністю методик самих досліджень, зокрема радіоізотопного аналізу. Оскільки відомо, що 

властивості хімічних елементів та утворених ними сполук перебувають в періодичній залежності від 

величини заряду ядер. А чи можна на основі періодичного закону прогнозувати біологічну роль 

елементів? Питання залишається відкритим [1, 2]. 

Мета роботи. Оцінити зв’язок між властивостями хімічних елементів і їх концентрацією в організмі 

залежно від властивої їм біологічної ролі (функції).  

Матеріали і методи дослідження. Використано метод логічного узагальнення та контент-аналіз 

літератури з питань досліджень біологічної ролі хімічних елементів. Статистичний аналіз виконано за 

допомогою програми IBM SPSS Statistics 23 з використанням критеріїв Манна-Уітні, χ2-Пірсона та 

точного критерію Фішера. 

Результати. Виявлено достовірну різницю в масових та атомних частках хімічного елемента в 

організмі залежно від їх функції (при р˂0,05), а саме: для елементів, чия масова частка в організмі була 

менша, більш характерною є участь в окисно-відновних процесах та каталізі в якості кофакторів; напроти, 

елементи, масова частка яких була більша, здебільшого виконували функцію біомінералізації, колоїдну, 

буферну, іоногенну, осмотичну, кислотно-основну. Крім того, встановлено, що біомінералізаційна та 

колоїдна функція достовірно більш характерна для атомів елементів з меншим зарядом ядра. Встановлено 

достовірний зв’язок між функцією хімічних елементів та їх хімічними властивостями (при р˂0,05), 

наприклад: функція біомінералізації та підтримка осмотичного тиску більш характерна для лужних і 

лужноземельних металів; утворення координаційних сполук – перехідні метали; буферна, каталітична, 

кислотно-основна та окисно-відновна функції властиві перехідним металам та неметалам. Виявлено, що 

утворення мінеральних комплексів та електролітного середовища, а також буферна, колоїдна та 

осмотична функції достовірно більш властива мікроелементам (при р˂0,05), . Крім того, утворення 

координаційних зв’язків, стабілізація структури та зміна конформації молекул є характерною для металів. 

Висновки. Проаналізовано зв’язок між властивостями хімічних елементів та властивої їм біологічної 

ролі. Отримані результати дають перспективу щодо подальшого доопрацювання та побудови 

прогностичної моделі для прогнозування біологічної ролі елементів, функція яких, для організму людини, 

ще не до кінця встановлена або взагалі не з’ясована. 
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МЕДИКО- ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ 
 

Сучасна перинатологія досягла такого рівня, що бере до уваги не лише медичне забезпечення вагітних, але 

й враховує їх соціальні, інформаційні та психологічні потреби. Відомим є той факт, що від психологічного 

комфорту роділлі залежить сприятливе проходження пологів та післяпологового періоду. Одним із методів 

досягнення цього комфорту є програма партнерських пологів, яка останні роки набирає попиту в світі та зокрема 

й в Україні. Застосування такої програми надзвичайно актуальне і викликає безліч дискусій не лише серед 

медичних працівників та науковців, але й серед пар, які планують вагітність [2, ст. 84]. 

Підготовка подружньої пари, що прийняла рішення про партнерські пологи розпочинається уже із 

першого прийому у жіночій консультації. Програма підготовки повинна підбиратись лікарем 

індивідуально для кожної сім’ї. Зазвичай, рекомендують разом відвідувати планові огляди та УЗД, 

лікувальну фізкультуру, тематичні тренінги, при потребі походи до медичного психолога. Головною 

метою такої підготовки є усунення страхів жінки щодо пологів і прийняття їх, як фізіологічного процесу. 

На пізніх термінах гестації, приблизно з 35 тижня проводяться додаткові заняття - «репетиції» пологів, 

що включають теоретичну і практичну частину. Парі роз’яснюється детальна інформація про періоди 

пологів, їх тривалість і перебіг, а у практичній частині проводиться навчання прийомам знеболення, 

масажу, дихання в пологах. Лікар розповідає про особливості і правила роботи окремих складових 

пологового будинку і чітко пояснює роль партнера і його дії в процесі пологів. Важливо ще до пологів 

наголосити, що коли роділля відчуває підтримку партнера, то вона легше народжує, залишається 

бадьорою після пологів, у неї звичайне досить молока для годування дитини, відсутня післяпологова 

депресія і благополучно складаються родинні стосунки [1, ст. 52]. 

У період пологів для жінки важливо максимально розслабитись, що можливо лише в знайомих 

умовах та при наявності поруч близької людини – партнера (іноді в ролі партнера замість чоловіка може 

бути мама роділлі, сестра або подруга). Є два варіанти знаходження чоловіка на пологах: перший – 

присутність в передродовій палаті та допомога під час переймів до початку виходу дитини; другий – 

чоловік поруч із жінкою увесь пологовий процес, йому дозволяють перерізати пуповину, потримати 

новонародженого на руках, а іноді, коли неможливо здійснити контакт «шкіра до шкіри» з матір’ю, 

дитину прикладають до батька [2, ст. 85]. 

Партнерські пологи забезпечують один із важливих медичних аспектів пологової діяльності, а саме 

достатнє виділення окситоцину. Окситоцин – головний гормон пологів – гормон любові, турботи, довіри 

та прихильності. Саме він стимулює скорочення матки, що запускає пологову діяльність. Відомий лікар 

Мішель Оден говорить про те, що жінці під час пологів має бути тепло, темно, тихо, а це власне і 

забезпечується наявністю партнера, який може обійняти, взяти за руку, нагадати про правильне дихання 

і т. д. Також близька людина поруч у пологах дозволяє жінці побороти страх та дискомфорт, які часто 

стимулюють виділення адреналіну – гормона- конкурента окситоцину, що веде до порушення 

скоротливості матки або взагалі до припинення пологової діяльності. Іноді, партнерські пологи 

дозволяють запобігти, так званій, «акушерській агресії» - необгрунтованим ятрогенним дії, що часто 

призводять до ускладнення пологів і негативно вливають на здоров’я дитини [3, 4 ст. 150- 152]. 

Звісно, що допомогу в пологах варто очікувати від партнера, який сам проявив ініціативу бути 

присутнім на них, підтримував дружину весь період вагітності і відповідально ставився до навчання в 

передродовому періоді. Важливо, щоб у сім’ї були гармонійні та довірливі стосунки. Не варто 

примушувати чи нав’язувати чоловікові варіант партнерських пологів, впевнитись у його стриманості та 

врівноважених діях, а також у відсутності страху крові, тому що у таких випадках партнер негативно 

впливатиме на пологовий процес, емоційний стан роділлі та роботу медичного персоналу. 

Отже, партнерські пологи мають переважно сприятливий вплив на психоемоційний та медичний аспекти 

ведення пологової діяльності. Часто така програма дозволяє покращити не лише акушерські та перинатальні 
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показники розродження, але й нормалізує і покращу взаємостосунки у сім’ї, адже створює для обох батьків 

незабутній спільний спогад, який стає найкращим моментом їх життя [2, ст. 85] . Звісно, не можливо 

передбачити реакцію чоловіка на пологи та жінки на присутність партнера, але все ж якісна підготовка до 

партнерських пологів та добровільне бажання, можуть стати допоміжною силою у розродженні. 
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ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ ПОЛОГОВИХ ТРАВМ МАТЕРІ ТА ЇХ 

ПРОФІЛАКТИКА 
 
Пологові травми займають одне із провідних місць серед причин материнської і дитячої 

захворюваності і смертності. Пологові травми супроводжуються акушерськими кровотечами, призводять 
до інвалідності, обумовлюють гнійно-септичні ускладнення, погіршують якість життя. 

Пологова травма – це порушення цілісності тканин пологового каналу, тканин та органів матері внаслідок 
механічної дії у процесі пологів. Близько 20% пологів ускладняються травмами м’яких тканин родового каналу 
(вульви, піхви), 6-15% – пошкодженнями шийки матки, 1-2% – травмами тазових органів (сечового міхура, 
прямої кишки). Значно рідше зустрічаються травми кісток та зчленувань таза – 1%, розриви матки – 1 на 3-5 тис. 
пологів. Також до акушерських травм належать післяпологовий виворіт матки та післяпологові нориці 
(сечостатеві, кишково-піхвові), частота яких точно не відома через різні причини (приховування інформації у 
відділеннях, пізнє виявлення нориць, коли жінка знаходиться вже поза межами лікарні тощо). 

Останнім часом з’явилась невтішна статистика ВООЗ щодо поширеності акушерських нориць, яка 
свідчить, що ці травми у країнах з низьким рівнем статків зафіксовано у понад 2 млн жінок. При цьому 
щорічно кількість таких хворих збільшується на 50-100 тис.. У цих країнах акушерська нориця 
утворюється у 5% випадків народження живих дітей. За даними різних дослідників, при пологах, які 
призводять до утворення акушерської нориці, діти найчастіше помирають. У період 2004-2008 рр. діти 
помирали у 85-92% випадків, а потім ще частина дітей, які вижили, помирали в період новонародженості. 
Водночас такі травматичні пологи є причиною 8% усіх випадків смерті матерів та однією з чотирьох 
основних причин материнської смертності та захворюваності у найбідніших країнах світу. 

Причинами виникнення пологових травм є анатомічні особливості (інфантилізм, рубці ,ригідність тканин), 
акушерські операції (акушерські щипці, вакуум-екстракція плода, втручання при тазових передлежаннях), 
пологи великим плодом, при розгинальних передлежаннях голівки плода і т.е. та стрімкі пологи. 

Пологові травми небезпечні своїми як найближчими (підвищена крововтрата в пологах, порушення 
іннервації, рецепції та трофіки пошкоджених тканин, що призводить до неефективного їх відновлення та 
загоєння (до 30% випадків – вторинним натягненням), розвиток запальних і септичних захворювань, 
больовий синдром, психологічна напруженість, порушення формування контакту «мати-новонароджена 
дитина»), так і віддаленими (функціональна неспроможність статевих органів, фонові та передракові 
захворювання шийки матки, опущення та випадіння статевих органів, зяяння статевої щілини, порушення 
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іннервації, рецепції та трофіки пошкоджених тканин, хронізація запальних процесів і, як наслідок, 
погіршення загальної якості життя) наслідками щодо якості життя та здоров’я жінки.  

Саме з цих міркувань особливого значення набуває необхідність проведення профілактичних заходів, 
які можна розділити на первинну та вторинну профілактику пологових травм матері. 

Отже, до заходів первинної профілактики можна віднести: 
 виявлення та лікування інфекційно-запальних захворювань статевої сфери у подружньої пари на 

етапі прегравідарної підготовки; 
 відновлення поза вагітністю пошкоджень та неспроможності шийки матки після попередніх 

пологів/втручань, корекція зяяння статевої щілини (сприяє зменшенню інфікування піхви на 20%); 
 своєчасне виявлення та лікування екстрагенітальних захворювань, що можуть підвищувати ризик 

акушерського травматизму (цукровий діабет, ожиріння, наявність вогнищ хронічних інфекцій 
екстрагенітальної локалізації); 

 адекватне ведення вагітності (профілактика розвитку великого плода, патологічної прибавки маси 
тіла вагітної, періодичний контроль стану вагінальних виділень та двоетапна санація за необхідності). 

Заходи вторинної профілактики: 
 зважена оцінка відповідності розмірів таза матері та голівки плода напередодні пологів; 
 профілактика аномалій пологової діяльності; 
 зменшення акушерської агресії під час пологів (відмова від рутинної стимуляції пологової 

діяльності окситоцином, використання неприпустимих прийомів за типом методу Кристелера тощо); 
 адекватне знеболення пологів; 
 дотримання сучасних принципів ведення нормальних пологів: вибір пози роділлею під час 

пологів, застосування прийомів захисту промежини тощо (згідно з рекомендаціями ВООЗ 2018 р.); 
 застосування в другому періоді пологів спеціальних гелів для полегшення просування голівки 

родовим каналом та зменшення акушерського травматизму; 
 своєчасний огляд родових шляхів та якнайшвидше й ефективне відновлення їх цілісності із 

застосуванням правил асептики та антисептики і сучасних шовних матеріалів. 
У практичній діяльності лікар післяпологового відділення стикається вже з фактом існування пологової 

травми, тому його завданням є якнайшвидше та найефективніше відновлення цілісності родових шляхів 
жінки та запобігання розвитку гнійно-септичних ускладнень з наступним порушенням функції статевих 
органів. Важливо враховувати також ще й психологічну складову: післяпологовий період співпадає з 
початком формування нових родинних зв’язків, а хвороба матері або дитини може порушити цей процес. 
Перші дні після пологів є дуже важливими для формування взаємин між матір’ю та дитиною. Тому 
ефективне й безпечне зменшення болю та запалення є важливим не тільки для швидкого загоєння ран і 
попередження ускладнень, а й для психологічного здоров’я жінки та формування адекватної лактації.  

Під час пологів нерідко виникають ушкодження промежини, піхви, шийки матки, а іноді навіть матки. 
Пошкодження м’яких тканин пологових шляхів матері трапляється частіше у випадку патологічного 
перебігу пологів за умови невчасної або некваліфікованої акушерської допомоги. 

Запобіганню цим несприятливим моментам повинні сприяти розробка та застосування нових підходів 
і засобів лікування й профілактики наслідків пологового травматизму.  

Таким чином, під час ведення післяпологового періоду у жінок з травмами м’яких тканин родових 
шляхів слід дотримуватися наступного алгоритму дій: 

 активний руховий режим; 
 дотримання правил особистої гігієни із застосуванням спеціальних засобів інтимної гігієни з 

молочною кислотою та антисептичним ефектом; 
 профілактика гнійно-септичних ускладнень (за показаннями антибіотикотерапія, застосування 

місцевих комплексних антимікробних засобів, дозволених в період лактації); 
 усунення вагінального дискомфорту (відчуття свербежу, печіння) та профілактика порушень 

загоєння ран і хронізації запального процесу в пошкоджених тканинах 
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КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ   МІКРОБІОЦЕНОЗУ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

АНТИБІОТИКОМ ЛЕКСИН У  ДІТЕЙ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА НЕСПЕЦИФІЧНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 
 

Хвороби  органів дихання займають одне з перших  місць серед дитячої захворюваності (1,2,3). 

Антибіотикотерапія – найважливіший компонент комплексного лікування, що застосовується для 

лікування респіраторного тракту у дітей. Безперечно, для проведення раціональної  антибактеріальної 

терапії необхідно встановлення етіологічного агента інфекції і визначення його чутливості до 

антибіотиків (4,5). 

З метою вивчення впливу проведеної терапй нами було обстежено 20 дітей з хронічними та 

рецидивуючими   бронхітами в динаміці лікування  цефалоспориновим антибіотиком  І покоління 

Лексином (цефолексин).  

Контамінацію слизової оболонки верхніх дихальних шляхів  умовно – патогенною мікрофлорою 

виявлено   у 83,5% хворих. Найчастіше зі слизової оболонки зіву  висівався S.aureus (58%), S.pneumuniae 

(20%), H.influenza (15%). При вивчені кількісних показників обсіменіння слизової оболонки верхніх 

дихальних шляхів умовно-патогенними бактеріями  було встановлено, що концентрація S.aureus 

становила lg 5,8 КУО/мл, S.pneumuniae lg 4,5 КУО/мл, H.influenza lg 4,2 КУО/мл.  

Після проведеного лікування, покращення  загального стану хворих i даних аускультації грудної 

клітини, контамінація  слизової оболонки зіву умовно — патогенними мікроорганізмами також мала 

тенденцію до  нормалізації. Зменшилась частота виділення    S.aureus  - 39%, S.pneumuniae  - 8%. Нажаль 

не виявлено значного зниження частоти реєстрації H.influenza -15% проти 15% до лікування. Кількісні 

показники висіву даного мікроорганізму залишались незмінними. Але аналіз кількісного рівню 

грампозитивних коків дозволив виявити суттєве зниження концентрації S.aureus  до lg 3,2 КУО/мл та 

S.pneumuniae  до lg 2,4 КУО/мл.  

Підсумовуючи результати проведених  досліджень можна зробити висновок, що застосування 

антибіотикотерапії з використанням Лексину в комплексному  лікуванні захворювань  органів дихання у 

дітей сприяє зниженню  обсіменіння слизової оболонки верхніх дихальних  шляхів деякими видами 

умовно-патогенних бактерій, які відіграють важливу роль в розвитку  рецидивуючого бронхіту. 
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MODERNIZATION IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION AS A GLOBAL PROCESS 
 
Abstract. The article considers the definition of modernization in the system of higher education in the context 

of its theories of understanding of modernization through education institutions. 
Key words: sociology of education, modernization, globalization, economy. 
Modern changes in the system of higher education have been called modernization, which is a part of global 

social-economic and political transformations and is not a solitary process in the modern world.  
That is why within the modernization paradigm, there were developed numerous theoretical-methodological and 

disciplinary approaches aimed at explaining different aspects of the development of processes of transition to the 
present. The process of modernization was interpreted as immanent embedding of changes into the social system. 
Changing one of the spheres of activity was supposed to inevitably cause adequate reactions in other spheres. 

Modernization was characterized as a global process provided as both spreading of modern ideas, institutions 
and technologies from the European Centre throughout the whole world and as endogenous development of non-
European associations. 

The process of modernization was described as linear; accordingly, all societies could be placed along the axis – 
from traditionality to the present and so on. The modern was considered to have different institutional forms. And 
though in the Western sociology modernization is viewed as a consequence of development of liberal capitalism and 
separation of economy from political sphere, Z. Bauman claims that rationalism of the modern can both plan the 
destruction of culture and organization of production and distribution. Therefore, modern sociology sees research of 
modernization in accordance with the Western development schedule and of other possibilities of this process [1]. 

In a certain sense, K. Marx can be considered the first modernization theorist in the history of sociology. His 
thesis about the development of productive forces and the one of their major elements (instruments of labor) 
surpassing all other spheres of social life and hence inevitably contradicting conservative social relations had its 
effect on the development of modern modernization theory. K. Marx’ approach contributed to the exposure of 
driving forces and reasons of the modernization process. Undoubtedly, today conclusions of historical materialism 
concerning impact of economic and technical factors on the development of society are still much relevant. 

Other sides of the process of social development were examined by one of the classicists of sociology – E. Durkheim. 
First of all, we mean the ‘Social Specilization of Labor’ where the scholar describes development of modernization in the 
sphere of social consciousness. In his another work – ‘Suicide’ – the process of modernization is exposed as a change of 
ratio of the main forces operating in the sphere of social consciousness – i.e. altruism, egoism etc. 

The approach of M. Weber – ‘Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism’ considers the process of early 
modernization, establishment of the Euroean capitalism at the person level. According to M. Weber, 
modernization (within the European culture it was undergoing as rationalization) is a process of replacing the three 
main types of social action: value-rational, traditional and affective into the single goal-rational action. Different 
types of society have different prevalent kinds of action. Traditional societies see domination of traditional and 
affective types of social action; goal-rational and value-rational actions are typical for industrial society. According 
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to M. Weber, this is a tendency of the actual historical process. Methods in agriculture, administration of all the 
spheres of social life – in economy, politics, culture etc. – are rationalized practically simultaneously. 
Rationalization covers the human way of life, types of world perception and mental outlook. 

Non-eurocentric description of the modern is represented by the theory of institutional differentiation which 
provides the evidence of the achieving the highest level of structural-functional differentiation by the modernity 
society. J. Pelikan introduces the opposite position and considers the modern as a culture of rights and freedoms 
based on mind and incompatible with any kind of totalitarianism (J. Pelikan). 

The attempt to bring together and compare different interpretations of sociologists concerning disclosure of the inner 
contents of the term ‘modernization’ was made by P. Sztompka in his paper ‘Sociology of Social Changes’. It is obvious 
that the range of venerable Western sociologists tend to consider this notion within the narrow Eurocentric context. In 
accordance with the ideas of B. Moore, modernization ‘is a total transformation of the traditional premodernist society 
into a social organization typical for the advanced Western nations with prosperous economy and stable political 
situation’. Generally agreeing with this statement, S. Eisenstadt sees modernization as a process of changes resulting in 
establishment of two types of social systems: Western-European and North-American [2]. 

The second group of Western sociologists considers modernization as a broad process of general civilizational 
shifts involving ‘joint efforts for achieving higher desired standards’ concerning ‘innovations in moral, ethical, 
technological and social purposes contributing to improvement of the human existence conditions’. A similar point 
of view had an effect on the multilinear concept of modernization (U. Beck, К. Müller, R. Robertson, Е. Tiryakian, 
А. Touraine, P. Sztompka, W. Zapf, S. Huntington and others. 

Notably, within the context of this approach, U. Beck claims that modernization presupposes technological 
rationalizational changes in organization of labor and also covers many other areas: change of social characters 
and normal human biographies, styles of life and forms of love, structures of influence and power, forms of 
political compulsion and political activity, perception of reality and norms of cognition. 

Being one of the modern versions of modernization research, multilinear interpretations of modernization 
allow to approach issues we’re interested in more flexibly. The most important is the fact that within this concept 
sociocultural process are central as significant factors of society development. The researchers admit the possibility 
of multidirectional behaviour of separate segments of a particular society during modernization, refuse the 
interpretation of modernization as a single process of systemic transformation . 

Indeed, О. Leibovic states that modernization is a multi-dimensional process by its nature and can’t be 
simplified to a single model; it undergoes different stages, and ‘it is hardly reasonable to look for the main subject 
of modernization during its whole history unfolding over sociocultural coordinates which do not intersect’. 

Within the Luhmann-like systemic approach which specific features were analysed in the first part of this 
paper, the modernization process is described as a conflict between innovations undergoing different development 
phases. According to this model, the process of training is constructed containing the phases of stabilization, choice 
and restabilization with innovational contents. D. Horster offers to diagram this chain as follows (Fig.1). 

 

 
Fig.1. Model of the Modernization Process 

 
Application of methodological discoveries of the systemic theory of society within the system of higher 

education allows to focus on inner reserves of innovational processes demonstrating the way a complex of 
evolutional opportunities and reformational efforts can be fulfilled as autopoiesis. 

The necessity of innovational development patterns of higher school presumes guidance of theoretical 
statements of innovation studies – a science about new developments which was established following the need 
of practice in more efficient solving of the tasks of intensification and escalation of economic and social processes. 

Specifying terminology, we should distinguish differences between the term ‘modernization’ (here in this 
research – ‘modernization of education’) and ‘reform’. Reform is considered as renovation of institutions regulating 
economic, political and social spheres of society; it is initiated by power within its authorities and constitutes an 
inherent attribute of modernization. Therefore, reform is one of the methods of modernization by means of which 
power offers the society new standards (models) of socially significant behaviour reform. The depth of reforms 
according to the modernization scale depends on two factors: the degree of adequacy of new models regarding 
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particular historical tasks of modernization and the measure of their correspondence with expectations and readiness 
to accept them of different layers of society. Moreover, modernization is a temporary process. Within this system of 
coordinates, reform can be described as a modernization stage of key importance for the process in general. O. 
Navrotskyi claims that modernization is an active, effective search for the most appropriate model of organic 
development for a particular social medium on the way from its traditional state to the modern one; it is also a 
concentration of powers and facilities of the state and society used for fulfilling this model. Structure of the 
modernization process is determined by complex character covering all spheres of human activity and contains four 
groups of phenomena: social sphere (in the narrow sense of the notion), economic, political and cultural spheres. 

In social sphere, domination of the goal-rational type of social action is expressed in replacement of relations 
of hierarchical subordination and vertical dependence with relations of equal partnership based on mutual interest. 

In political sphere, modernization presupposes regulation of administrative-political borders, creation of 
national states. An important feature of political modernization lies in encouraging people mass to political life, 
establishing a popular government, engaging officials according to education demands, qualification and 
professional qualities of people and not due to their origin or personal connections. 

In the sphere of culture, modernization means a certain refusal of the behaviour with accordance to traditions, 
rationalization of consciousness in compliance with scientific knowledge, worldviews, a conscious choice by 
individuals of the useful values according to the main principles of postindustrial society organization. Thus, social 
modernization can’t take place without a new social subject with another social quality – a subject of rational type. 
Higher education was not invented by the modernity society; however, actually within this society it changes its status, 
obtains new sociocultural significance, increases the number its functions and covers all social categories. Therefore, 
considering the issue of education modernization, the principal attention is paid to analyzing both global and national 
modernizational processes and tendencies, studying the interaction of education and different segments of society. 

Current processes of higher education modernization began several decades ago, and of one of the first to pay attention 
to the crisis of education within the modern society was the American sociologist and education researcher P. Coombs. 
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ВНЗ ЯК ОСЕРЕДОК ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ УСТАНОВОК ІНДИВІДА 
 
Множинність соціального та соціокультурного позиціювання студентської молоді зумовлюють 

гетерогенність студентської спільноти, і, як наслідок, значно розширюють варіативність взаємодій і 
практик у середині та поза межами названого середовища. Великого значення набувають ті принципи та 
цінності, на базі котрих формується взаємодія індивідів. Саме толерантність має стати одним із 
фундаментальних базисів побудови комунікації та практик взаємодій для представників студентського 
середовища. Адже поведінка, соціальні установки та цінності молоді у майбутньому стануть основою 
формування світогляду соціуму, визначать характер становлення громадянського суспільства [1,с.98]. 

Специфіка студентського віку полягає у розширенні життєвого простору особистості, побудові 
різноманітних соціальних контактів, інтеріоризації суспільних норм, сприйнятті нових для індивіда 
вимог, побудові своєї життєвої стратегії, накопиченні досвіду взаємодій, формуванні власних регуляторів 
поведінки у соціумі. Індивід, що щойно закінчив ВНЗ, має бути не лише фахово підготовленим, а і вміти 
працювати в плюралістичному професійному середовищі [3,с.206]. 

Установки, що закарбовуються у період студентського етапу життя індивіда зазвичай досить сильно 
визначають напрям його поведінкових орієнтацій, стереотипів, упереджень,  що стає ґрунтом для 
подальших взаємодій, і впливає на трансляцію цим індивідом кодів поведінки для наступних поколінь.  

Складність дослідження преференцій студентів полягає у тому, що маргінальність і невизначеність 
соціального положення молоді загострює потребу у самовизначенні, а відсутність стійкої системи цінностей 
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робить її особливо чутливою до різного  роду впливів, у тому числі й деструктивного  характеру. Досить 
хиткі умови наших сьогоденних реалій, відсутність стабільності, напружена соціально-політична ситуація, 
нечіткість перспектив часто призводять до підвищення конфліктного потенціалу молодих осіб.  

Вищий навчальний заклад є середовищем чергового етапу соціалізації індивіда. Саме тут відбувається 
подальше становлення студента як особистості, формується його стиль мислення та коло спілкування, 
відбуваються безліч взаємодій, соціальних контактів із представниками різних етносів, культурних 
практик, релігійних уподобань тощо. Студенти відкриті, активно виражають свої позиції та оцінки фактів 
оточуючої реальності. Студентство як найбільш підготовлена, думаюча, активна частина молоді є 
своєрідним барометром суспільної думки [1,  с.109].  

За даними держстатистики на початок 2019-2020 навчального року чисельність студентів складала 
173,6 тисяч осіб, що здобувають освіту в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, та 1266,1 тисяч осіб, 
що навчаються в установах ІІІ-IV рівнів акредитації (без урахування тимчасово окупованої території АР 
Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО) [4]. Множинність соціального та 
соціокультурного позиціювання студентської молоді зумовлює гетерогенність даної спільноти, і, як 
наслідок, значно розширює варіативність взаємодій і практик. Для прикладу, у межах нашої країни 
навчаються більше 48 тисяч  іноземних студентів[2,с.33].  

Саме у ВНЗ відбувається становлення студента як особистості, формується його стиль мислення та коло 
спілкування, відбуваються безліч взаємодій, соціальних контактів із представниками різних етносів, 
культурних практик, релігійних уподобань, політичних орієнтацій тощо. Зазначений досвід сприяє значному 
розширенню кругозору, масштабів мислення, розвінчує стереотипи, змінює установки індивіда. Перед 
освітою  постає завдання налагодження позитивного соціокультурного клімату у навчальних установах.  

Відповідно до Декларації принципів толерантності саме виховання є найбільш ефективним засобом у 
боротьбі з нетерпимістю. І воно неодмінно має відбуватися на засадах високих моральних цінностей, сприяти  
формуванню взаєморозуміння,  укріплення солідарності, подолання відчуття ворожості та відчуження. 
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СТРУКТУРНІ  ОСОБЛИВОСТІ   ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
 
Процеси трансформації соціальних інститутів українського суспільства  у руслі тенденцій 

демократизації  зумовлюють визначення  особливостей   громадянського суспільства,  дослідження 
структури громадського сектору, його інституційних основ, специфіки мережі, що включає різні  види  
добровільної  спільної діяльності, реальних громадянських практик, громадських організацій, груп 
інтересів, громадських рухів.  

Основні теоретичні підходи до розгляду громадянського суспільства в соціології доводять, що 
громадянське суспільство – це  певна модель соціальних відносин між людьми,  модель соціальної організації з 
властивими їй  якісними характеристиками. Степаненко В. визначає громадянське суспільство як теоретичний 
та ідеологічний концепт, що включає громадянську активність, символічний обмін, сукупність соціальних 
інститутів, цінності та норми, що мають місце відокремлено від держави та її органів влади  [2, с.387 ]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669919
http://www.ukrstat.gov.ua/
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 Для структури  громадянського  суспільства  характерна  наявність громадських організацій,  що  
відіграють роль певної альтернативи державній владі.  «Громадські неурядові організації (НУО), з якими 
у домінуючих методологічних підходах найчастіше асоціюється структура громадянського суспільства» 
[3, с.78 ] підтримують і відтворюють демократичну політичну культуру та забезпечують суспільну 
стабільність в цілому. 

Поняття „громадянське суспільство” досить часто вживається як синонім третього сектору –  мережі 
неурядових неприбуткових суспільно-громадських асоціацій та об’єднань громадян, застосовуються 
також словосполучення “неурядова організація” (НУО), “неприбуткова організація” (НПО), 
"недержавна організація" (НДО), “організація третього сектору”.  

Щодо українського громадянського суспільства, то поширеною є експертна думка про процеси  
інституційного розвитку громадських організацій, зростання  кількісних показників участі громадян у 
діяльності громадських організацій, урізноманітнення форм громадських практик,  розширення видів  
діяльності,  підвищення організаційної спроможності.  Складовими індексу сталості громадянського 
суспільства України визначають громадську активність, членство в неурядових організаціях в Україні, 
стан довіри населення до громадських організацій.   

За даними моніторингу Інституту соціології НАН України, протягом тривалого часу, понад 80%  
громадян заявляють, що не є членами жодного громадського об’єднання, організації, руху чи політичної 
партії. Основними проблемами, що стоять перед громадськими організаціями виступають:  недостатність 
людських ресурсів та «нерозвинутість культури участі, закорінена ще в радянському минулому» [1, с.247 ].  

Згідно з результатами національного опитування громадянського залучення, проведеного у лютому 2020 
року організацією Пакт (Pact), в рамках  Програми  сприяння громадській активності «Долучайся!» (USAID): 
кожен третій українець (32,8%) зазначає, що з певною регулярністю бере участь у житті своєї громади, в той 
час як до діяльності громадських організацій долучається трохи менша частка громадян (16,9%). Щодо 
різних форм демократичної участі, респонденти в основному залучені до роботи громадських комітетів 
(8,1%), участі у громадських слуханнях (6,4%) та мирних зібраннях (4,4%), готові подавати скарги стосовно 
інфраструктурних питань (5,2%) та ініціювати чи підписувати електронні петиції (4,2%). Стосовно 
обізнаності щодо громадських активностей, приблизно сім з десяти українців (67,5%) знають про 
можливості участі у мирних зібраннях з конкретних питань. Українцям також відомо про можливість 
повідомити місцевим органам влади про інфраструктурні проблеми особисто або телефоном (64,6%) та 
створити будинковий, вуличний чи квартальний комітет або брати участь у роботі такого комітету (60,0%). 
Громадянам найменше відомо про ті форми активізму, що вимагають певних експертних знань, таких як 
участь в офіційному дорадчому органі (38,5%) та обговорення законопроектів (38,8%). На основі 
проаналізованих даних був зроблений висновок, що українці залучені до громадської діяльності, але 
уникають активної участі [6].                                                                                      

Аналізуючи структуру участі у громадсько-політичних заходах українських громадян, Резнік О. виділяє 
типи громадянського активізму («громадянсько-політичні практики», «економіко-політичні практики», 
«вербально-демонстративні практики», «протестно-демонстративні практики», «цивільно-локальні 
практики») та зазначає, що найбільш поширеними є вербально-демонстративні практики, які мають суто 
індивідуалізований характер та не вимагають організаційних зусиль [5 , с.173 ].Степаненко В. узагальнюючи 
дані моніторингу «Українське суспільство» за 2019 рік, наголошує на зростанні  інституціонального впливу 
громадянського суспільства та  високому рівні суспільної довіри до громадських організацій      ( рівень 
суспільної довіри зріс із 13,6 % у 2012 році до 38,0 % у 2019р.) [4, с.29 ]. 

Отже, структура громадянського суспільства України  харктеризується сукупність неурядових 
організацій ( non government organisations ), які виявляють інтереси громадян,  зростанням  громадської 
зацікавленості й ініціативи, довіри до громадських організацій та мобілізуючих практик. 
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MPI AS A WAY OF MESSAGING 
 

MPI is a message transfer interface between processes performing a single task. It is primarily intended for 

Massive Parallel Processor (MPP) as opposed to, for example, OpenMP. A distributed (cluster) system is typically 

a set of computational nodes connected by high-performance communication channels (such as InfiniBand). 

MPI is the most common standard of the data transfer interface in parallel programming. MPI is standardized 

by the MPI Forum. MPI implementations exist for most modern platforms, operating systems, and languages. 

MPI is widely used in computational physics, pharmacy, materials science, genetics and other fields of knowledge. 

A parallel program from the MPI point of view is a set of processes running on different computing nodes. Each 

process is generated on the basis of the same code. The main operation in MPI is message transmission. The MPI 

implements practically all the basic communication patterns: point-to-point (point-to-point), collective (collective) and 

one-sided (one-sided)[1]. Scalability is the main goal of parallel processing. MPI allows to support scalability. 

The main advantages of establishing a message-passing standard are portability and ease of use. In a distributed 

memory communication environment in which the higher level routines and/or abstractions are built upon lower level 

message-passing routines the benefits of standardization are particularly apparent. Furthermore, the definition of a 

messagepassing standard, such as that proposed here, provides vendors with a clearly defined base set of routines that 

they can implement efficiently, or in some cases for which they can provide hardware support, thereby enhancing 

scalability. The goal of the Message-Passing Interface simply stated is to develop a widely used standard for writing 

message-passing programs. As such the interface should establish a practical, portable, efficient, and flexible standard 

for message passing. MPI does not define a runtime model for each process. The process may be sequential or consist 

of sub-processes that can be performed simultaneously. In this case, MPI blockers only block the preprocessor to 

which the call is directed. MPI does not provide mechanisms for determining the initial distribution of processes on 

physical processors. This is done by the system on which the MPI is implemented. Also the MPI-1 standard does not 

provide the dynamic generation and removal of processes[2]. 

The effectiveness of MPI is also achieved by not doing the unnecessary task of forwarding large amounts of 

excess information with each message or encoding-decoding message headers. MPI was designed to support 

simultaneous execution of computation and communication to use coprocessors. This is achieved by using 

unblockable communication challenges that share the initiation and completion of communication. To increase 

speed, MPI uses techniques that application programmers often do not think about. For example, built-in buffering 

avoids delays in sending data - the control to the transmitting branch is returned immediately, even if the receiving 

branch is not ready to receive. MPI uses multithreading (multithreading), taking most of its work to low-priority 

threads(threads). Buffering and multithreading minimize the negative impact of unavoidable delays in sending on 

the application’s performance[3]. The "one-all" data transmission takes time proportional to the number of 

branches involved, but to the logarithm of that number. 
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To describe the MPI program it is necessary to consider the basic terms used in MPI programming. MPI is a 

set of processes that can send messages to each other via different MPI functions. Each process has a special 

identifier - rank (rank). Process rank can be used in different MPI message sending operations, for example, rank 

can be specified as message recipient ID. The value of the process identifier is based on orders. Each process is 

assigned an order from each medium to which it relates. The value of an order is some integer assigned to it, 

starting from scratch and indicating all individual processes in the context of a certain communication medium 

(communicator). Common practice is to define the process whose global order is 0 as the host process. Through 

the value of order (rank), the developer can determine who the sender is and who the recipients are instead. In 

addition, there are special objects called communicators (communicators) in MPI that describe groups of 

processes. Each process within a single communicator has a unique rank[4]. The same process may apply to 

different communicators and may therefore have different ranks within different communicators. Each data 

transfer to MPI must be performed within a communicator. A more efficient implementation is achieved by taking 

advantage of associativity and using a logarithmic tree reduction. 

The attractiveness of the message-passing paradigm at least partially stems from its wide portability. Programs 

expressed this way may run on distributed-memory multiprocessors, networks of workstations, and combinations of 

all of these. In addition, shared-memory implementations, including those for multi-core processors and hybrid 

architectures, are possible. The paradigm will not be made obsolete by architectures combining the sharedand 

distributed-memory views, or by increases in network speeds. It thus should be both possible and useful to implement 

this standard on a great variety of machines, including those “machines” consisting of collections of other machines, 

parallel or not, connected by a communication network. The interface is suitable for use by fully general MIMD 

programs, as well as those written in the more restricted style of SPMD. MPI provides many features intended to 

improve performance on scalable parallel computers with specialized interprocessor communication hardware. Thus, 

we expect that native, high-performance implementations of MPI will be provided on such machines. At the same 

time, implementations of MPI on top of standard Unix interprocessor communication protocols will provide 

portability to workstation clusters and heterogenous networks of workstations[5]. 

However, MPI developers have been severely criticized for being too cumbersome and complex for an 

application programmer. The interface was also difficult to implement. As a result, there are currently almost no 

MPI implementations that fully integrate exchange and computation. 
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УМОВИ НАВАНТАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. 
 

Від правильного вибору транспортних засобів, комплексної механізації всього транспортного 

процесу (навантаження, переміщення, вивантаження), оптимального вибору напрямку транспортних 

шляхів і вантажопотоків, що передбачає як використання існуючих, так і тих що прокладаються до об'єкта 

будівництва доріг, в значній мірі залежить вартість зведених будинків і споруд. 
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При зведенні будь-якої будівлі чи споруди виконують транспортні та вантажно-розвантажувальні 

роботи, пов'язані з доставкою від місць виготовлення на будівельний майданчик матеріалів, напівфабрикатів 

і виробів. Доставка цих матеріалів є комплексним процесом, що включає навантаження, транспортування, 

розвантаження і складування. Для зведення конструкцій одноповерхової промислової будівлі доставляють 

до 150 кг конструкцій на 1 м3 обсягу будинку, для житлової повнозбірної - 250 кг, цегляної - 500 кг. У вартості 

деяких будівельних матеріалів транспортні витрати іноді перевищують витрати з видобутку або 

виготовлення. Вартість транспортування 1 т гірського піску в 5 разів перевищує витрати на розробку. 

Доставлені на будівельний майданчик матеріали, вироби, напівфабрикати слід використовувати за 

призначенням по можливості без проміжного складування - конструктивні елементи відразу з 

транспортних засобів слід встановлювати на проектну відмітку, а матеріали і напівфабрикати подавати в 

зону їх використання. При відсутності такої можливості матеріали та вироби складують на місцях, 

передбачених будівельним генеральним планом, з дотриманням правил зберігання, щоб продукція при 

використанні відповідала технічним умовам. 

Елементи які доставляються для зведення споруди  називають будівельними вантажами. Різноманітні 

будівельні вантажі класифікують за їхніми фізичними і геометричними характеристиками на 9 видів: 

• сипучі - пісок, щебінь, гравій, грунти, будівельне сміття; 

• порошкоподібні - цемент, вапно, гіпс, крейда; 

• тістоподібні - бетонна суміш, розчин, вапняне тісто; 

• дрібноштучні - цегла, дрібні блоки, бутовий камінь, асфальт в плитках, бідони з фарбою, вантажі в 

ящиках і мішках; 

• штучні - віконні та дверні блоки, залізобетонні панелі і плити; 

• довгомірні - залізобетонні і сталеві колони, ферми, труби, лісоматеріали; 

• великооб'ємні - санітарно-технічні кабіни, блок-кімнати, блоки ліфтових шахт, великогабаритні контейнери; 

• рідкі - бензин, гас, мастильні матеріали; 

• великовагові - залізобетонні елементи значної маси, технологічне обладнання, будівельні машини, 

що доставляються на будівельний майданчик на транспортних засобах. 

Виходячи з різноманітності будівельних вантажів, їх геометричних параметрів і фізичних 

характеристик в будівництві, знайшли при-трансформаційних змін найрізноманітніші засоби 

транспортування різнорідних вантажів, розроблені відповідні засоби їх навантаження і розвантаження. 

Питома вага транспортних процесів при значній номенклатурі будівельних вантажів вимагає вибору 

оптимальних транспортних засобів, напрямків вантажопотоків, комплексної механізації навантаження і 

розвантаження, скорочення і ліквідації перевантажень, скорочення дальності перевезень. 

Вибір транспортних засобів залежить від багатьох факторів: 

• виду вантажу, що перевозиться - штучні, сипучі або рідкі матеріали; 

• розмірів і маси конструкцій і деталей - довгомірні, пласкі, тонкостінні елементи; 

• способу транспортування - в горизонтальному, вертикальному або похилому положенні; 

• габаритів просторових елементів; 

• дальності транспортування вантажу; 

• допустимої швидкості транспортування вантажу; 

• способу розвантаження привезеного вантажу; 

• виду дороги, її стану і величини поздовжнього ухилу; 

• температури перевезеного матеріалу і зовнішнього повітря; 

• умов транспортування - відкритим чи закритим способом. 

У загальному вигляді обгрунтування вибору транспортування вантажів включає початкове 

визначення типу транспорту для найбільш ефективної доставки на даний будівельний майданчик з 

урахуванням розташування основних постачальників, а на другому етапі з цього типу вибирають самі 

доцільні види транспорту. 

Основні критерії, за якими оцінюють транспортні засоби в будівництві, можна розділити на три групи: 

• технічні - вантажопідйомність, прохідність, маневреність, габарити, осьові навантаження, 

пристосованість до вантажно-розвантажувальних операцій; 

• технологічні - забезпечення схоронності вантажів, сторона розвантаження; 

• економічні - собівартість доставки. 
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На будівельні матеріали зараз припадає приблизно 10% від загального обсягу перевезення вантажів 

залізничним транспортом. 

 Їх виробництво в основному орієнтовано на внутрішнє споживання, експортна складова невелика, і 

наростання кризових явищ в економіці особливо різко позначилося на галузі та потреби в послугах 

залізничних перевезень. 

За період 2014-2019 років обсяги навантаження будівельних матеріалів впали більше ніж на третину - на 33,9%. 

Вирішальну роль зіграло зниження темпів житлового будівництва, яке споживає до 60% нерудних 

будівельних матеріалів.  
 

Територіальні відмінності залежать від наявності в 

регіоні крупних виробників або споживачів 

будматеріалів, а ще краще і тих і інших одночасно. 

Залізниця обслуговує від 12 до 18% загальної 

кількості перевезень будівельних вантажів і 

використовується при перевезеннях значних обсягів на 

великі відстані. 

З іншого боку, доставка великих партій нерудних 

матеріалів (щебінь, пісок) і інших будматеріалів 

автотранспортом, як правило, нерентабельна.  
 

Що стосується ціни перевезення вантажів залізницею, 

то, загальні витрати на залізничне перевезення можуть 

становити 50-80 копійок за один тонно-кілометр. 

«Виходить, що вартість перевезення одного вагона щебеню 

на відстань 500 км варіюється від 1,7 до 2,8 тис. грн. в 

залежності від напрямку. Аналогічне перевезення 20 тонн 

будівельних матеріалів на вантажівці може коштувати від 

5-6 тис. грн.  ціна за один тонно-кілометр - 5-6 грн, що 

майже в десять разів дорожче, але в два-три рази швидше.  

Якщо сипучі матеріали в основному переміщуються 

залізницею до вузлових станцій, для більш дорогих 

матеріалів зазвичай використовується автотранспорт. 

Сьогодні відстань ефективної міжвидової конкуренції між 

залізничним та автотранспортом становить близько 3 тис. км. 

При цьому середня дальність перевезення мінерально-

будівельних матеріалів становить близько 800 км - на такій 

відстані залізничний транспорт неконкурентоспроможний. 

Крім того, як зазначає експерт, заводи по виробництву 

будівельних вантажів намагаються розміщати в 

безпосередній близькості від будівельних об'єктів, в 

результаті чого необхідність використовувати залізничний 

транспорт відсутній. 

Невисока маржинальність будівельних матеріалів пред'являє особливі вимоги до витрат на логістику і умов 

доставки. Тим часом, багато гравців будівельного ринку відзначають, що залізничники мало дбають про якість 

послуг, тому вантажовласники з кількох причин з певною настороженістю відносяться до залізничних 

перевезеннях. По-перше, через відсутність гарантованих термінів поставки. По-друге, є великий ризик 

пошкоджень вантажу. І, по-третє, розмита відповідальність за пошкоджений вантаж залізничних операторів. 

«Таким чином, всі витрати лягають на плечі компанії-експедитора або самого власника вантажу». 

Якщо говорити про тенденції, то конкуренти все більше відвойовують позиції у сталевих магістралей. 

Залізниця напевно втратила б ще більше, якби не погана якість автодорожнього покриття і фіскальні 

новації держави. Значні обсяги інертних будівельних матеріалів перекочували з автотранспорту на 

залізничний в зв'язку з обмеженням максимальної маси для великих вантажівок, а також після введення в 

експлуатацію системи справляння плат. 
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Різноманітність видів будівельних вантажів  має на увазі і широкий вибір рухомого складу. Наприклад, 

для перевезення арматури, залізобетонних конструкцій та інших будматеріалів, які не потребують захисту 

від погодних умов, зазвичай використовуються напіввагони. Об'ємні вантажі і негабаритні будівельні 

матеріали перевозять на фітингових платформах. Для транспортування сипучих матеріалів (цемент, щебінь, 

пісок) застосовують хопери, для штучно-тарної продукції (фарб, сумішей, шпаклівки) - контейнери. 

Як правило, перевагу все ж віддається універсальному рухомому складу, але тут вантажовідправники 

періодично стикаються з нестачею піввагонів. 

Втім, значна частина респондентів вважає, що вагони потрібного типу розподілені по мережі так, що 

до них не дістатися, або ж оператори не готові відволікатися на попутне завантаження. 

Ймовірно, обсяги залізничних перевезень будівельних вантажів дійсно будуть і надалі зростати, але 

вельми скромними темпами, адже автотранспорт буде забирати все більшу частку ринку. Ситуація може 

змінитися, якщо оператори запропонують потенційним клієнтам інший рівень сервісу і вирішать нарешті 

питання з попутним завантаженням щебенем порожніх вагонів з-під вугілля та інших вантажів. 

Як і всі живі види, яким необхідно адаптуватися до постійно мінливому середовищі, транспортна 

галузь повинна адаптуватися до нових умов. Це не просто революція, а глибока трансформація.  
 

Література: 
 

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 
 

1.Закон України «Про залізничний транспорт» 

2. Статут залізниць України 

3. Правила перевезення вантажів: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight  

4. Тарифне керівництво № 4: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/tk4/  

5. Збірник тарифів на перевезення вантажів у межах України та пов'язані з ними послуги: 

https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tariff_conditions/transportation_in_ukraine/c ollection_rates/  

6. Електронний документообіг: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/electronic_transportation/  

7. Номенклатура вантажів: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/ 

 8. Центр транспортної логістики: http://uz-cargo.com/  

9. Центр транспортних стратегій: https://cfts.org.ua 

 

 

Воденнікова О.С., 

кандидат технічних наук, доцент кафедри металургії,  

Лисенко Є.І., 

студент кафедри металургії. 
 

Запорізький національний університет 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БОРТОВИХ ВІДСМОКТУВАЧІВ 

ТРАВИЛЬНИХ ВАНН 
 

На сьогодні для отримання високої якості поверхні холоднокатаних листів одним з першочергових 

завдань є  необхідність видалення окалини із поверхні гарячекатаної смугової сталі. Ефективність 

видалення окалини залежить від її хімічного складу, структури, товщини та умов травлення. Процес 

травлення металу заснований на взаємодії окалини з кислотами шляхом  зануренням металу в ванну або 

подачею розчину в вигляді струменів під тиском [1]. Механізм взаємодії травильного розчину з окалиною 

детально представлений у роботах [2-5]. 

Відомо, що в умовах травильного відділення для видалення та утилізації парів кислот, зокрема 

сірчаної або соляної,  використовують різноманітні засоби вентиляції, серед яких слід виділити витяжну, 

припливну та загальнообмінну. Загальнообмінну вентиляцію використовують для покращення  складу 

повітря в приміщенні, тобто подають додатково чисте повітря з допомогою припливної вентиляції.  

У травильних відділеннях металургійних підприємств для відводу з технологічних ванн аерозолів, що 

утворюються, використовується примусове газовидалення за рахунок створення розрідження над 

поверхнею дзеркала ванни. Технічно це забезпечується за допомогою одно- або двохбортових 

https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/tk4/
https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tariff_conditions/transportation_in_ukraine/c%20ollection_rates/
https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/electronic_transportation/
https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/
http://uz-cargo.com/
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відсмоктувачів. Однобортові відсмоктувачі застосовують для вільно розташованих ванн, двохбортові - 

для ванн з обмеженим розташуванням біля стін приміщення травильного відділення [6]. 

Кількість повітря, яке видаляється за допомогою одно- та  двохбортових відсмоктувачів, визначається в 

залежності від ширини та висоти  травильної ванни; рівня рідини (сірчаної кислоти H2SO4 або соляної кислоти HCl)  

у ванні;  рухливості повітря в приміщенні та різниці температур розчину і навколишнього повітря. 

Однобортові відсмоктувачі  застосовують для травильних ванн шириною до 600-800 мм. В цілому 

при ширині травильних ванн 800-1000 мм перевагу надають двохбортовим  відсмоктувачам, а при ширині 

понад 1000 мм - бортовому відсмоктувачу з передувкою на поверхні ванни.  

Слід зазначити, що чим більш токсичне виділення парів з поверхні розчину, тим ближче до рівня 

розчину у травильній  ванні потрібно розташувати щілини, щоб не допустити потрапляння небезпечних 

та шкідливих речовин в зону дихання працюючих. 

На сьогодні в умовах ВАТ «Запоріжсталь» встановлений безперервно-травильний агрегат БТА-4 

продуктивністю близько 1350 тис.т/рік травленого металу дає змогу повністю припинити викиди парів 

сірчаної кислоти та скидання промислових вод в річку Дніпро від ЦХП-1 та перейти на соляно-кислотне 

травлення.  В зв’язку з цим для відведення  шкідливих парів кислот з технологічних ванн доцільно  

використовувати  двохбортові відсмоктувачі.  

Слід зазначити, що на сьогодні в  травильних відділеннях металургійних підприємств при переході 

від використання сірчаної на соляну кислоту використають «застарілі»  травильні ванни. Данні ванни не   

пристосовані до використання соляної кислоти і тому в повній мірі не відповідають експлуатаційним 

вимогам роботи. Саме тому і виникає питання аналізу параметрів витяжної вентиляції в травильному 

відділенні, а зокрема   аналізу ефективності роботи системи уловлювання аерозолів, що виділяються.  

Для розрахунку продуктивності витяжної вентиляції в травильному відділенні використовуємо методику, 

запропоновану в роботі [7]. Для розрахунку параметрів витяжної вентиляції приймаємо тип бортового 

відсмоктувача – двохбортовий, довжину  травильної ванни мl 85 , ширину ванни мa 4,18,0  , 

температуру рідини у ванні Сtв

0
60  та температуру повітря навколо ванни Сtпов

0
4016 .  

Визначаємо кількість тепла, що виділяється з ванни в навколишнє середовище: 

                                        ,,
1000

)(0 кВт
la

ttQ повв


                                           (1) 

де  – коефіцієнт тепловіддачі конвекцією: 

                                     ./,05,2 23 градмВтtt повв                                 (2) 

Продуктивність вентиляції при середній швидкості підйому аерозолю над ванною за рахунок 

конвективних потоків (U ) визначається за формулою: 

                                      .,/,3600 3 годмlaUVn                                                (3) 

                                          ./,155,0 3
0 cмQU                                                           (4) 

Аналіз розрахункових даних продуктивності системи витяжної вентиляції в травильному відділенні 

(рис. 1) показав, що її збільшення прямо пропорційно залежить від зростання значень ширини та довжини 

травильної ванни, що пов’язано із підвищенням площі відкритої поверхні.  Обрано доцільний діапазон  

ширини травильної ванни в межах 0,9-1,2 м. 

Вибір  допустимої температури повітря навколо травильної  ванни повинен відповідати умовам 

мікроклімату виробничої зони травильного відділення. Згідно ДСН 3.3.6.042-99 [8] допустима  

температура повітря робочої зони в травильному відділенні  складає 17-23 °С в холодну пору року та 18-

27 °С в теплу пору року. При однакових параметрах ванни (ширині та довжині) необхідна продуктивність 

вентиляції в холодну пору року на 29,4% вище ніж в теплу пору року.   

Аналіз залежності продуктивності вентиляції в травильному відділенні від температури повітря 

навколо ванни (рис. 2) показав, що зростання температури від 16 °С  до 40 °С прямо пропорційно знижує 

продуктивність вентиляції  ≈ на 71 %, при цьому  збільшення ширина ванни з 0,8 м до 1,4 м збільшую 

продуктивність вентиляції ≈ на 48 %. 
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Рисунок 1 – Залежність продуктивності вентиляції в травильному відділенні від ширини 

травильної  ванни при температурі повітря навколо ванни 16 0С (а) та 40  0С (б): 

1 – при мl 5 ; 2 – при мl 5,5 ; 3 – при мl 6 ;  

4 – при мl 5,6 ; 5 – при мl 7 ; 6 –  при мl 5,7 ; 7 – при мl 8  

 

Таким чином, проаналізував вплив температури виробничого середовища та розміри травильних ванн 

на продуктивність вентиляції в травильному відділенні, можна зробити наступні висновки: 

1.  В  травильних відділеннях металургійних підприємств для травлення окалини поступово 

переходять від використання сірчаної кислоти на соляну кислоту.   В зв’язку з цим для відведення  

шкідливих парів кислот з технологічних ванн доцільно  використовувати  двохбортові відсмоктувачі.  

2. Аналіз впливу температури виробничого середовища на продуктивність двохбортових 

відсмоктувачів показав, що  допустима  температура повітря робочої зони в травильному відділенні для 

холодної пори року складає 17-23 °С та для теплої пори року 18-27 °С, при цьому зростання температури 

повітря навколо ванни з 16 °С  до 40 °С прямо пропорційно знижує продуктивність вентиляції  ≈ на 71 %. 

3. Аналіз впливу параметрів травильних ванн на продуктивність вентиляції показав, що  при 

збільшення ширини ванни з 0,8 м до 1,4 м збільшує продуктивність вентиляції ≈ на 48 %.  Обрано 

доцільний діопозон ширини травильної ванни в межах 0,9-1,2 м.  
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Рисунок 2 – Залежність продуктивності вентиляції в травильному відділенні від температури 

повітря навколо ванни при ширині ванни 0,8 м (а) та 1,4 м (б): 

1 – при мl 5 ; 2 – при мl 5,5 ; 3 – при мl 6 ;  

4 – при мl 5,6 ; 5 – при мl 7 ; 6 –  при мl 5,7 ; 7 – при мl 8  
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ЯВИЩА ЕЛЕКТРООСМОСУ ТА ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ. ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ. 
 
До електрокінетичних явищ відносяться явища електрофорезу і електроосмосу, а також потенціал 

седиментації і потенціал течії. Ці явища властиві дисперсним системам, які виявляються при накладенні 
поля постійного електричного струму або при русі дисперсійного середовища і дисперсної фази що один 
до одного. Виникнення електрокінетичних явищ пов’язано з наявністю подвійного електричного шару 
(ПЕШ) на межі розділу дисперсної фази - дисперсійного середовища. Дані електрокінетичні явища 
напряму пов’язані з осмотичним тиском людини та здатністю поглинати лікарські препарати. Тому 
подальше вивчення і покращення методів їх використання сприятиме удосконаленню лікування. 
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Електроосмос та електрофорез дуже схожі явища. Відмінність полягає лише у тому, що при 
електроосмосі відбувається перенесення рідини крізь пористі діафрагми і вузькі капіляри, а електрофорез 
базується на русі частинок дисперсної фази в електричному полі. Було встановлено, що частки рухаються в 
електричному полі з постійною швидкістю. Швидкість тим більше, чим вище різниця потенціалів і 
діелектрична постійність середовища, і тим менше, чим більше в'язкість середовища. Причиною появи 
заряду на поверхні частинок дисперсної фази може бути: виборча адсорбція іонів з дисперсійного 
середовища; дисоціація адсорбованих молекул; взаємодія поверхні частинок дисперсної фази з 
дисперсійним середовищем з утворенням йоногенних з'єднань; орієнтація диполів середовища з утворений 
подвійного шару. Подвійний електричний шар можна розділити на два шари. Один шар іонів називається 
адсорбційний і складається з потенціал – визначаючих іонів і частки протийонів, що ввійшли за площину 
ковзання. Другий шар – дифузійний, складається з протийонів, які розташовуються в навколишній частинці 
дисперсійного середовища. Наявність просторово розділених, електричних зарядів протилежного знака 
приводить до виникнення в подвійному шарі стрибка потенціалу який розподіляється між адсорбційною і 
дифузійною частиною. Цю різницю потенціалу використовують у медицині. Найпоширенішими методами 
лікування є гальванізація, лікарський електрофорез, внутрішньотканинний електрофорез. Гальванізація 
заснована на використанні постійного, незмінного по величині електричного стуруму низької напруги (до 60 
В). При цьому електричні заряди – іони мають направлений рух. Під катодом підвищується вміст катіонів 
Nа і К, зниження аніонів СІ , а під анодом виникає часткова дегідратація тканин, що призводить до набухання 
мембран під катодом. Поряд з цим порушується кислотно-лужна рівновага в шкірі. До катоду рухаються 
іони Н, а до аноду — ОН . Це призводить до зміни стану колоїдів, підвищення їх фізіологічної активності, 
що викликає зрушення в протіканні окисно-відновних та ферментних процесів, тобто викликає стимулюючу 
дію. Крім цього проходить перерозподіл іонів зовні і всередині клітини, виникає явище потенціалу дії, тобто 
знижується або підвищується збудливість тканин. Лікарський електрофорез — метод поєднаної дії на 
організм постійного електричного струму і лікарських речовин, введених за його допомоги. Обидва фактори 
впливають на організм в тісному взаємозв'язку, викликаючи специфічну для лікарської речовини на тлі дії 
постійного струму, як активного біологічного подразника. Методом електрофореза в організм частіше всього 
вводять ліки-електроліти, які дисоціюють в розчинах на іони і несуть електричний заряд. Позитивні іони (+) 
вводять з позитивного полюса (анода), від'ємні (-) – з негативного полюса (катода). Внутрішньотканинний 
електрофорез являє собою поєднання впливу на організм ліків, які вводяться традиційними 
фармакологічними способами і впливу постійного електричного струму на вогнище враження. Вплив 
постійного електричного струму на хворий орган призводить до переміщення та накопичення заряджених 
часток ліків в міжелектродному просторі та збільшення адсорбційної можливість тканин. Це сприяє 
підвищенню концентрації лікарських препаратів в уражених органах і тканинах. 

Отже, при правильному застосуванні електрокінетичних явищ можна покращити лікування. 
Насамперед, найбільш дієве використання при захворюванні органів дихання, у офтальмології, 
косметології, захворюваннях хребта та суглобів, внутрішніх хворобах. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРУ У МЕДИЦИНІ 
 

В сучасній медицині лікування лазером по праву займає провідне місце, адже порівняно з лікарськими 

препаратами і хірургічними методами він є ефективнішим, безпечнішим, безкровним методом лікування, 

який не викликає болю і не потребує відмови від звичайного способу життя.[1]  

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/5/8/2-8-l41.pdf
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Лазерна терапія – лікування низькочастотними електромагнітними хвилями, що випромінюються лазером. 

При цьому їх інтенсивність настільки мала, що в даному способі покривні тканини не пошкоджуються і теплові 

ефекти не відчуваються. Терапевтична дія лазерного опромінення проявляється протизапальним, 

тромболітичним, біостимулюючим, обезболюючим, регенеруючим і імунокорегуючим ефектами. Перевагами 

методів лазерної терапії є обширний діапазон терапевтичної дії, висока лікувальна ефективність, невелика 

кількість протипоказань, відсутність алергічних реакцій, простота, безпека, стерильність лазерного променю, 

відсутність вікових обмежень і, що найважливіше, відсутність побічних реакцій.[2] 

Лазерна хірургія – використання лазеру для стерильного та малокровного розсічення та руйнування тканин. 

У цьому виді хірургії звертаються до застосування лазерів високої інтенсивності, що призводять до необоротних 

змін в тканинах. Перевагою лазерних хірургічних установок, які використовують в офтальмології, 

отоларингології та амбулаторній хірургії, є їх висока точність, за допомогою якої можна впливати на окремі 

клітини та органи. Дані установки володіють універсальними властивостями, адже можуть впливати на живі 

тканини шляхом опромінення, висічення, випаровування і згортання. Лазерні скальпелі здатні викликати 

необоротне згортання тканини, їх розсічення і видалення і навіть випаровування.[3]  

Перевагами використання лазерів під час операції є[3]:  

 Знищення будь-якої інфекції, що є профілактикою гнійних ускладнень;[3] 

 Запаювання кровоносних судин, що запобігає кровотечам під час операції та набряку й болю після неї;[3] 

 Точність, що зумовлює відсікання лише тих тканин, що мають бути видалені, минаючи здорові;[3] 

 Можливість поєднання з ендоскопічними інструментами.[3]  

Широкого застосування лазер набув в офтальмології, де використовуються різні їх види, залежно від 

характеристик рідини, в якій створюється інверсійна заселеність електронами (твердотілі, газові, рідинні, 

напівпровідникові), або від довжини хвилі (інфрачервоні, працюючі у спектрі видимого світла, 

ультрафіолетові). Біологічні ефекти лазера визначається довжиною хвилі і дозою світлового опромінення, 

котра в свою чергу залежить від тривалості дії.[1] 

Варто виділити такі типи напрями використання лазера в офтальмології[1]: 

 Лазеркоагуляція – термічна дія лазерного випромінювання, котре дає змогу лікувати діабетичну 

ретинопатію (хронічне прогресуюче захворювання мікросудин сітківки; лазеркоагуляція у цьому випадку 

направлена на виключення зон ретинальної ішемії, придушення неоваскуляризаціїї);[1] 

 Лазерстимуляція – використання низькочастотного червоного випромінювання для 

протизапального та десенсибілізуючого ефекту, а також стимулюючого впливу на процеси репарації. 

Застосовується для лікування склеритів, кератитів, екссудативних процесів в передній камері ока та інших 

патологій. Відноситься до лазерної терапії;[1] 

 Фотодекомпозиція – дозоване видалення біологічних тканин;[1] 

 Фотовипаровування та фотоінцизія – довгострокова теплова дія з випаровуванням тканин;[1] 

 Фотодеструкція – розсічення тканин під дією лазерного випромінювання завдяки високій піковій 

потужності.[1] 

Лазер також використовується в отоларингології, де найбільш розповсюдженими операціями з його 

використанням є поліпотомія носа, операції з приводу хронічних ринітів. В даній області медицини 

використовуються такі лазери, як гелій-неоновий(при стрептодермії, фурункулах, опіках, обмороженні; 

довжина хвилі – 0,63 мкм; використовують для швидшого вирішення запальних змін), напівпровідниковий 

лазер (при запальних захворюваннях придаткових пазух носа; довжина хвилі – 0,89 мкм) та інші.[2] 

Окремо хотілося б виділити застосування лазера у хірургії пухлин головного мозку, чиє використання 

відмічається своєрідністю і має свої переваги. Лазерні технології застосовують на найбільш 

відповідальних етапах хірургічного втручання при видаленні пухлин, що знаходяться або 

розповсюджуються у функціонально значимі зони мозку або медіанні структури, тобто при ураженні так 

званих критичних зон мозку. Інфрачервоне випромінювання вуглекислотного лазера найбільш прийнятне 

для видалення пухлинної тканини за допомогою лазерної вапоризації(випарювання), тобто шляхом 

пошарового, зорово контрольованого випаровування тканини, що виключає фактор тракційної 

механічної дії на мозкові структури.[4,5] 

Отже, лазер є однією з провідних технологій сучасної медицини і застосовується в різних її областях 

з високою ефективністю, а також має ряд переваг перед іншими методами.  
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Київського національного університету технологій та дизайну 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА 

НАЯВНОСТІ АЕРОЗОЛІВ 
 
Розвиток багатьох галузей промисловості супроводжується значним збільшенням виготовлення і 

використання порошкоподібних матеріалів. Майже всі тверді і рідкі палива спалюються із утворенням пилу і 
туману. Перетворення матеріалів у порошкоподібний стан є основною технологічною операцією у різних 
галузях промисловості. До них слід віднести виробництво будівельних матеріалів, збагачувальні і агломераційні 
фабрики та заводи вогнестійких виробів чорної і кольорової металургії, комбінати по виробництву штучних 
добрив і ядохімікатів для сільського господарства, виробництво керамічних виробів, та ін. 

Під аерозолями розуміють конденсаційні системи, які складаються з дисперсних аерозольних 
частинок (твердих, рідких або газоподібних) і газового дисперсійного середовища. Дисперсна фаза 
аерозолів – це сукупність аерозольних часток, що включають частки з величезним діапазоном, розміром 
від 0,001 до 100 мкм [1]. Фізичні властивості аерозолів та характеристики газових потоків суттєво 
впливають на ефективність пилоочисних установок і їх вибір. Велике значення має також визначення 
властивостей і характеристик аерозолів, пилу і газів, що виділяються при виробництві різних матеріалів. 

Аналіз властивостей аерозолів має також велике гігієнічне значення при оцінці ступеню їх отруйності. 
Частинки пилу більші 5 мкм затримуються у верхніх шляхах дихальної системи людини. Більш дрібні частинки 
проникають у нижні дихальні шляхи і впливають на збільшення гострих респіраторних захворювань. Фракції 
пилу 0,1-1 мкм досягають альвеол легень, і затримуючись в них, можуть призвести до тяжких захворювань [3]. 

В таблиці 1 представлено порівняльну характеристику різноманітних джерел аерозольних часток, що 
можна використовувати для приблизної характеристики ролі окремих джерел [2]. Дуже важливим при 
цьому є проблема роздільної оцінки внесків індустріальних і природних джерел аерозолів.  

 

Таблиця 1  
Аналіз джерел викидів в атмосферу часток радіусу <20 мкм. 

Джерела 109кг/рік 

Частки ґрунту і гірських порід (вивітрювання) 100-500 

Продукти лісових пожеж і спалювання сільськогосподарських залишків 3-150 

Морська сіль 300 

Частки вулканічних вивержень 20-150 

Частки, щ обули утворені внаслідок емісій газів та послідовних реакцій: 

Сульфати з H2S 130-200 

Солі аміаку з NH3 80-270 

Нітрати з NO3 60-430 

Вуглеводні сполуки, які є продуктами життєдіяльності 75-200 

Частки, що утворені внаслідок газового забруднення: 

Сульфати з SOx 130-200 

Вуглеводні сполуки 15-90 

Нітрати з NОх 30-35 
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Дуже важливим при цьому є проблема роздільної оцінки внесків індустріальних і природних джерел аерозолів.  
Запиленість, або концентрацію зважених часток у газі, визначають як масу цих частинок, виражену в 

грамах, що міститься в 1 м3 реального газу (г/м3) або зведеного до стандартних умов, якими є: температура – 
0°С, тиск 0,1 МПа (1кгс/см2), вологість – 0% [3].  

Запиленість газів аерозольними частками визначають прямим або непрямим методами. При прямому 
методі за допомогою вітродувки або ежектора відбирають пробу запиленого газу і зважують обложені 
частки, а потім підраховують ставлення їх маси до одиниці об'єму газу. Одночасно визначають 
температуру, тиск і вологість газу. У приладах, застосовуваних для визначення запиленості непрямими 
методами, використовують залежність ступеня поглинання світлових променів, здатність частинок 
сприймати електричний заряд та ін. від концентрації пилу в газі [4]. 

Нефелометричний аналіз атмосферного повітря проводиться з метою визначення концентрації, 
розміру і форми дисперсних частинок в дисперсійному середовищі. Інтенсивність і напрямок світлового 
потоку, розсіяного суспензією часток, залежать від їх розміру [5]. 

Можна виділити два найбільш значущих випадки розсіювання світла (рис. 1). Релеєвськоє або 
симетричне (випадок А) розсіяння має місце, коли розмір часток не перевищує 0,1 від довжини хвилі λ. 
Розсіяння Мі – коли розмір часток приблизно дорівнює довжині хвилі світлового потоку (випадок Б). 
Частинки великих розмірів розсіюють світло нерівномірно. Вперед – за напрямом потоку розсіюється 
більше світла, ніж у зворотному напрямку. 

 
Рис. 1 – Розсіювання світла при різних співвідношеннях розміру часток і довжини хвилі 

електромагнітного випромінювання λ. 
 

При вимірюванні масової концентрації часток інформативним параметром є інтенсивність розсіяного 
випромінювання одиничним об'ємом аналізованого аерозолю [6]: 
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де Іо – інтенсивність збуджуючого випромінювання;  
R – відстань від точки спостережень до об'єму 
аерозолю;  

К=2π/λ – хвильове число;  
λ – довжина хвилі випромінювання;  
СV – обємна концентрація частинок; 

1 2( , , ), ( , , )i m x Q i m x Q  – функції Мі, що характеризують ортогональні параметри часток. 

Для контролю якості атмосферного повітря за наявності аерозолів запропоновано нефелометр-
аналізатор аерозолів (НАА) структурна схема якого зображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Схема комбінована структурна побудови нефелометра аналізатору аерозолів з 

реєстрацією розсіяного випромінювання під довільними кутами (НАА РВДК). 
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Аналізатор нефелометр аерозолів складається з трьох блоків: 1 - блок випромінювача, 2 - електронний 
блок, 3 - фотоприймальний блок, 4 - джерело випромінювання; 5 - оптична схема випромінювача; 6, 9 - 
пилозахисні пристрої; 7 - камера аналізу; 10 - кероване джерело живлення; 11 - пристрій керування; 12,15 - 
підсилювач-перетворювач; 13 - об'єктив; 14 - реєстратор; 15,16 - фотоприймачі компенсаційного і 
вимірювального каналів.  

Висновок. Провівши аналіз об'єкту контролю, було розглянуто схемне рішення аналізатору-
нефелометру для контролю якості атмосферного повітря за наявності аерозолів. Перевагами даного 
схемного рішення є рівномірний розподіл повітря між трубкою та капіляром, що здійснюється 
розподілювачем; забезпечення подачі повітря із аерозолем таким чином, що аерозоль не поширюється по 
всій камері аналізу, а проходить тонким потоком. 

Для НАА розглянутого схемного рішення характерним є суттєве зменшення рівня фонових світлових 
потоків і завдяки цьому стало можливим підвищення точності вимірювання малих концентрацій 
аерозолів (10-2мг/м3) в жорстких експлуатаційних умовах. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ ЗА 

НАЯВНОСТІ АМІАКУ 
 
З розвитком промисловості і транспорту відбувається постійний ріст викидів шкідливих речовин в 

атмосферу не тільки за абсолютним обсягом, але і за різновидами газів і парів.  
Одним з найбільш широко використовуваних у хімічній промисловості газів є аміак. Зокрема, аміак 

присутній у технологічних процесах виробництва азотної кислоти, азотних добрив, соди, вибухових 
речовин. Аміак також використовують при срібленні дзеркал.  

Типові джерела викиду аміаку в атмосферне повітря на стадії синтезу –неконденсовані відпрацьовані 
газові потоки, що надходять з відділень уловлювання аміаку і сепараторів. Такі технологічні 
відпрацьовані газові потоки утворюються в результаті присутності інертних газів в СО2 і повітрі для 
пасивації з метою запобігання корозії. Ці газові потоки складаються з водню (Н2), кисню (O2), азоту (N2), 
аміаку (NН3) і вуглекислого газу (СO2) [4]. 

Вплив аміаку на організм людини шкідливо не тільки при «залпових» разових дозах, але і при 
систематичному впливі малих доз, створюючи акумуляційний ефект.  

Для контролю якості хімічного складу повітря робочої зони, особливо в хімічній промисловості, 
зростаючого значення набувають так звані аналізатори [2]. Ці автоматично діючі прилади дозволяють 
одержувати безперервну інформацію про зміни в ході виробничого процесу, що істотно полегшує 
контроль викидів газоподібних сполук в повітря робочої зони. Типовий склад повітря робочої зони 
показано в таблиці 1.  

Для контролю якості повітря робочої зони за наявності аміаку використовують газоаналізатори, 
принцип дії яких побудований на таких методах: термокондуктометричний; термохімічний; електричний; 
фотометричний; оптико-абсорбційний.  
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Таблиця 1 

Типовий склад повітря робочої зони [1]. 

Назва компоненту Склад на вході газоаналізатора, мг/м3 

Окис вуглецю 0-15,0 

Діоксид вуглецю 0-300,0 

Окис азоту 0-2,0 

Діоксид азоту 0-5,0 

Діоксид сірки 0-10,0 

Метан 0 - 0,87 

Механічні домішки 0-100,0 

Пари води 30-200,0 

Азот Усе інше 
 

Для вибору схемного рішення аналізатору аміаку в повітрі робочої зони необхідно забезпечити 

можливість вимірів концентрації аміаку в діапазоні 0-20% об. Робота газоаналізатора аміаку повинна 

здійснюватися в широкому діапазоні температур навколишнього середовища. Виходячи з цього, 

необхідно проводити якісний вибір і розрахунок елементів конструкції газоаналізатора. Газоаналізатор 

аміаку складається з наступних функціональних вузлів [3]: 

1) первинного вимірювального перетворювача (ПВП); 

2) вторинного вимірювального перетворювача (ВВП); 

3) мікропроцесора (МП); 

4) стабілізатора джерела живлення (СДЖ); 

5) індикатора. 

Для реалізації технічних умов найбільш оптимальним буде обрати наступну структурну схему (рис.1). 
 

 
Рис.1 – Схема комбінована структурна оптико-абсорбційного  

аналізатора аміаку в повітрі робочої зони:  

1 – джерело випромінювання; 2 – оптична система 

випромінювача; 3 – модулятор; 4,5 - оптичні фільтри; 

6 – кювета; 7 – система підготовки проби; 8 – система 

утилізації проби; 9 – фотоприймач; 10 – попередній 

підсилювач; 11 – вторинний вимірювальний 

перетворювач; 12 – система відображення інформації. 
 

Аналізуючи спектр поглинання можна сказати, що аміак поглинає в діапазоні довжин λ = 2.5…14.3 мкм., - 

це інфрачервона область. Аміак має два максимуми спектра поглинання, які знаходяться на довжинах хвиль 

λ1 = 10,3 мкм; λ2 = 10,7 мкм. Вибираємо для аналізу максимум, яких знаходиться на довжині хвилі λ = 10,4 мкм. 

Аналізуючи спектр вибираємо смугу поглинання в заданому діапазоні (λ н….λв). λ н = 10,0 мкм; λв
 = 10,5 мкм. 

Пари води Н2О визначають по поглинанню випромінювання в ІЧ- області спектру (8,8 мкм); 

сірководнюH2S (7.7 мкм); метан СН4 (3,3…3,9 мкм); окис вуглецю СО (4,6…4,7 мкм); діоксин вуглецю 

(9,0...10.0 мкм); закис азоту N2O (4,5…8,7 мкм); окис азоту NO (5,3 мкм); діоксид азоту NO2 (6,34 мкм); 

діоксид сірки SO2 (7,0…9,0 мкм). 
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З наведеного вище можна зробити висновок, що спектр поглинання аміаку (10,0…10,5 мкм) не 

перекривається жодним із компонентів повітря, тому даний діапазон хвиль можна використовувати для 

подальшого аналізу і побудови оптичної системи вимірювача. 

У якості джерела випромінювання аналізатора застосовано ніхромову спіраль, розжарювану електричним 

струмом до температури 700-1100ºС. Таке джерело має циліндричне тіло розжарювання діаметром 3 мм і 

висотою 4 мм. Споживана потужність випромінювача складає 5-6 Вт, опір – приблизно 1 Ом. 

Аналіз аміаку ми будемо проводити на довжині хвилі λ= 10,4 мкм де найбільший спектр поглинання. 

Критерієм оцінки фотоприймача є спектральна чутливість та габаритні розміри приладу. З наведеного 

вище, з урахуванням габаритів приладу обираємо болометр П2-2, який має спектральний діапазон 1-15 

мкм, пороговий потік реєстрації випромінювання (Вт/смГц2) і опір 10-8 Ом. 

Дане схемне рішення аналізатору характеризується високою стабільністю вимірів та технологічністю 

конструкції, що для даних технічних вимог до приладу забезпечує найбільш раціональне його виготовлення. 

Висновки. Основними показниками якості контролю аміаку у повітрі робочої зони аналізатором 

вибраного схемного рішення можна вважати технологічність конструкції вимірювача, методики 

виготовлення складових частин виробу, стабільність його технічних характеристик у процесі 

експлуатації, збереження і підтримка єдності і точності вимірів та простота проведення операцій повірки 

та первинного калібрування. Розглянутий метод та засіб контролю якості повітря робочої зони за 

наявності аміаку є актуальним та може мати перспективи технічно реалізації. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ СТРАВ З СИРУ КИСЛОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Інтерес до сиру як до дієтичного продукту за останні роки значно зріс, що спричинило за собою 

розширення асортименту та збільшення обсягів його виробництва. Раніше споживачі віддавали свою 

перевагу сирним виробам з високим вмістом жиру.  

А сьогодні користуються великим попитом напівжирний і знежирені сирні продукти, вживання яких 

дуже корисно для здоров’я, так як в них міститься велика кількість незамінних амінокислот, що володіють 

високою біологічною цінністю. Завдяки своєму хімічному складу та легкому засвоєнню сир прийнято 

вважати мультифункціональним продуктом, оскільки він стимулює правильне формування кісткової 

системи, зміцнює кістки, зуби та суглоби; прискорює метаболізм; підвищує рівень гемоглобіну в крові; 

покращує стан людей із захворюваннями нирок, серця та підвищеним тиском; нормалізує сон. 

У нашій країні останнім часом сир позиціонують як дієтичний продукт, знежирений сир входить в 

основу безлічі дієт. Стараннями виробників в свідомість споживача впроваджено стереотип про великі 

переваги солодких сирних страв перед іншими видами десертів. Сир і сирні десерти відмінно вписуються в 

ідею здорового способу життя і правильного харчування та майже не набридають, оскільки приваблюють 

своєю різноманітністю – від традиційних запіканок та сирників до вишуканих чізкейків [1, 3].  
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Звісно, такі десерти мають величезну цільову аудиторію, та деякі групи споживачів залишаються 

осторонь (наприклад, через наявність у складі страви із сиру глютеновмісного пшеничного борошна, 

цукру та інших інгредієнтів-алергенів). 

Тому метою даного дослідження є розробка технології сирних страв спеціального призначення, а саме – 

«Вареників ледащих  з використанням борошна з рисової крупи» та «Сирників з використанням 

кукурудзяного борошна». Борошно з рисової крупи характеризується повною відсутністю глютену у 

своєму складі (що робить необхідним залучення додаткової клітковини), містить в 2 рази менше жиру 

порівняно з пшеничним борошном, багато на вітаміни групи В та інші корисні речовини – магній, натрій, 

фосфор, калій, цинк; сприяє нормалізації обмінних процесів, покращенню пам'яті та мозкової діяльності.  

Кукурудзяне борошно, збагачене вітамінами А, Е, В, фосфором та калієм, також є неймовірно корисним 

інгредієнтом. Його споживання покращує перистальтику кишківнику, позитивно впливає на кісткові і хрящові 

тканини, забезпечує відтік жовчі з жовчного міхура. Відмінною особливістю кукурудзяного борошна є 

наявність великої кількості клітковини, яка знижує рівень холестерину і прискорює процес схуднення [2]. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ, ЯКІ БУЛИ ЗАБРУДНЕНІ НАФТОПРОДУКТАМИ 
 
В світі в даний час виділяють багато екологічних проблем. Однією з глобальних є забруднення нафтою 

та продуктами її переробки. При освоєнні родовищ та їх транспортуванні, спостерігається вплив практично 
на всі компоненти довкілля. Забруднення педосфери є менш небезпечним, як гідросфери, так як по поверхні 
ґрунту не утворюється таких великих розтікань. Проте на територіях, куди потрапила нафта, спостерігається 
порушення водного і повітряного режимів, зниження родючості або повне зникнення рослин й тварин. 
Також створюється небезпека проникнення полютантів по харчових ланцюгах в організм людини. Значну 
небезпеку несе загорання просочених нафтою і нафтопродуктами ґрунтів [1]. 

Природний процес відновлення якості ґрунтів є довготривалим. Щоб його пришвидшити, 
використовуються комплекси фізико-хімічних і біологічних заходів. При біологічних методах 
застосовуються представники флори і фауни. 

Фітоорганізми здатні до накопичення вуглеводнів у зеленій масі, крім того сприяють покращенню 
структури забруднених ґрунтів та секретують у ґрунт речовини, що стимулюють життєдіяльність інших 
організмів [2]. Проте не всі з них витримують високу концентрацію нафтопродуктів. 

На забруднених нафтою територіях доцільним є вирощування таких рослин: ріпака озимого (Brassica 
napus L. var. oleifera Metzg.) та райграсу пасовищного (Lolium perenne L.) [2], бобових (Vicia faba L) [3], 
міскантусу гігантського (Miscánthus giganteus) [4]. 

При дослідженні вирощування ріпака озимого (Brassica napus L. var. oleifera Metzg.) та райграсу 
пасовищного (Lolium perenne L.) в ґрунті, забрудненому продуктами нафти, через 3 місяці у першому 
варіанті спостерігалось зниження початкової концентрації забруднення на 77 %, а у другому  –  на 85 % 
порівняно із контролем [2].  

Використання бобових Vicia faba L є можливим завдяки їх здатності фіксувати атмосферний азот і, 
таким чином, забезпечувати себе джерелом мінерального живлення у нафтозабрудненому ґрунті. При 
дослідженні концентрації забруднення нафтою 50 г/кг проросло 77,5%, а при 100 г/кг – 50% насіння, 
порівняно з 80% у контролі [3]. 

https://goodlooker.ru/vidy-muki.html
https://dovidka.biz.ua/sir-himichniy-sklad-korist-dlya-zdorov-ya/
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Міскантус гігантський є трав’янистою культурою, яку в основному вирощують на територіях, де інші 
рослини не ростуть. Активний розвиток кореневої системи спостерігається в рослин даного виду, які були 
висаджені на нафтозабруднених ґрунтах з додаванням фульвіталу. Порівняно з контролем, висота пагонів 
була вищою на 30 % [4, 5]. 

Проаналізувавши процеси фітоіндикації та фіторемедіації забруднених нафтопродуктами ґрунтів, бачимо 
що рослини ремедіанти мають позититвний вплив на стан ґрунтів  лише при концентрації нафтопродуктів 
менше 100 г/кг, а при вищих концентраціях навпаки, спостерігається пригнічення їх життєдіяльності. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  ІТ-ПРОЄКТІВ 
 

Управління ІТ-ризиками – неперервний процес, який виконується на всіх етапах життєвого циклу. 

Грамотне управління ризиками дозволяє зменшити ймовірність несприятливих подій під час виконання 

проєкту. Метою управління ризиками є підвищення якості управління проєктом та зменшення 

ймовірності виникнення несприятливих подій у ході його реалізації [4, с. 251]. 

Важливість управління ризиками в ІТ-проєктах полягає у тому, щоб зменшити вплив негативних 

зовнішніх і внутрішніх факторів на виконання проекту та покращити загальний процес управління його 

реалізацією. Тобто управління ризиками допомагає структуровано та грамотно впоратись з труднощами, 

які можуть виникнути при виконанні ІТ-проєкту. 

Ризик безпосередньо пов’язаний з прийняттям рішень. Зазвичай рішення приймаються в умовах 

визначеності (результат рішення відомий), ризику (існує певна ймовірність того, що подія відбудеться і 

може бути проведена деяка оцінка) або невизначеності, якій притаманна неповнота чи неточність 

інформації щодо умов реалізації проєкту (ймовірність і наслідки події передбачити неможливо) [1, с. 38-

39; 2, с. 43-44]. На реалізацію проєкту у сфері інформаційних технологій впливають різні ризики та 

невизначеності, тому для прийняття правильних проєктних рішень необхідним є їх ідентифікація, аналіз 

і розробка протидіючих заходів.   

Всі етапи життєвого циклу ІТ-проєкту пов’язані з ризиками. При цьому сприятливі події надають 

можливості для реалізації проєкту, а несприятливі – загрози [3, с. 296-297] (наприклад, зменшення 

цінності проєкту, знецінення якості проєкту, збільшення часу виконання проєкту, відсутність прибутку, 

відсутність якісного управління проекту тощо). 

Управління ризиками націлене на те, щоб визначити якомога більше негативних подій та факторів 

середовища проєкту, мінімізувати їх вплив на ІТ-проєкт і вчасно реагувати на появу ризикових ситуацій. 
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Відповідно до пропонованої на рисунку 1 моделі, процес виявлення, ідентифікації та усунення 

ризиків в ІТ-компаніях повинен бути постійно контрольованим та неперервним протягом всього терміну 

виконання проєкту. Тобто, по мірі виконання проєкту необхідно виявити та ідентифікувати всі ризики, 

оцінити їх вплив на реалізацію проекту та, на основі методології управління проектами, вжити заходи 

щодо їх усунення або зменшення впливу факторів, що їх спричинили [5, с.29-30], адже ризики при 

виконанні проєкту можуть змінюватися, зникати або приймати інші форми, чи, навіть, можуть 

проявлятися нові види ризиків. 
 

 
Рисунок 1 – Модель управління ризиками ІТ-проекту 

 

Як видно з рисунка 1, основними джерелами ризиків на невизначеностей при виконанні проєкту є 

його оточення, зокрема зовнішнє та внутрішнє середовище проєкту. Зовнішнє середовище може сприяти 

виконанню проекту, але, за певних обставин, і становити загрозу щодо його вчасного та якісного 

виконання чи, взагалі, можливості завершення, тобто спричиняти ризики проєкту. Внутрішнє середовище 

може проявляти як сильні, так і слабкі сторони, що теж впливають на реалізацію проєкту. 

Ці впливи можна відстежити при аналізі проектних показників, який дає змогу керівництву проекту, 

використовуючи сучасну методологію управління проектами, прийняти правильні та виважені проектні 

рішення з метою успішного завершення проекту. 

Пропонована модель ілюструє процес управління ризиками проекту та може бути корисною для 

керівництва проектами незалежно від досвіду їх роботи, адже фахове управління ризиками ІТ-проєкту 

надає вагому конкурентну перевагу і дозволяє сфокусуватися на стратегічно важливих напрямах розвитку 

ІТ-проєктів з обов’язковим врахуванням впливу факторів середовища проєкту. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ У ВИКИДАХ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 
Бензиновий двигун внутрішнього згорання можливо уявити, як перетворювач хімічної енергії 

пального. Під час реакції швидкого окислення палива в камері згоряння, більша частина хімічної енергії 
перетворюється в механічну (обертанням колінчастого валу). Це – факт позитивний, але при цьому 
виникають і негативні моменти. 

По-перше, частина теплової енергії розсіюється в елементах конструкції двигуна, її треба відводити, 
використовуючи систему охолодження. По-друге, в процесі горіння виникають побічні хімічні продукти. 
Частина їх є нейтральними по відношенню до оточуючого середовища (СО2, О2, Н2О), частина виключно 
отруйні (НСІ, СО, NО2) [3]. 

Шкідливі і токсичні речовини, що утримуються в газах двигунів, що відробили, у залежності від 
механізму утворення можна розділити на групи: 

 вуглеводневі речовини – продукти повного і неповного згоряння палив (С, СО2, вуглеводні, сажа); 
 речовини, механізм утворення яких безпосередньо зв'язаний із процесом згоряння палива (оксиди азоту); 
 речовини, викид яких зв'язаний з домішками, що знаходяться в паливі (з'єднання сірки, свинцю), 

повітрі (кварцовий пил, аерозолі), а також утворилися в процесі зносу деталей (оксиди металів) [5]. 
Оксид вуглецю СO – утворюється в ході реакцій що передують згорянню, при згорянні 

вуглеводневого палива, з деякою придухою, а також при дисоціації СO2 (при температурі 2000ºС). 
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Це типово для бензинових карбюраторних двигунів. 
Діоксид вуглецю СО2 є не токсичною, але шкідливою речовиною в зв'язку з фіксуванням підвищення 

його концентрації в атмосфері планети і його впливом на зміну клімату [4]. 
Основна частка СО, що утворилися в камері згоряння окисляється до СО2, не виходячи за межі 

камери, тому що заміряна об'ємна частка двоокису вуглецю в газах, що відробили, складає 10-15%, тобто 
в 300-450 разів більше, ніж в атмосферному повітрі. 

2CO OH CO H  
 

(2) 

Окиснення СО до СО2 у випускній трубі, а також у нейтралізаторах газів, що встановлюються на сучасних 
автомобілях для примусового окислювання СО, проходить із утворенням вуглеводнів виду СхНу [4, 5]: 

6 2 2 2 2 20 123 4C H C H C H C H  
 

(3) 

Контроль токсичності зазвичай проводиться за допомогою газоаналізаторів, що можуть також 
використовуватися для вирішення широкого кола задач по дослідженню стану двигуна та його системи. 

Газоаналізатор – це тонкий фізичний прилад. Його якість вимірюється не тільки конструкцією, але й 
точністю, надійністю його головних складових. Серед них, в першу чергу, можна виділити 
спектрометричний блок. Конструктивно та технологічно цей прилад є специфічним, з точки зору якості. 

Сучасні чотирьох компонентні газоаналізатори вимірюють концентрацію CO, HC, СО2 та О2. Виміри 
перших трьох компонентів виконуються за допомогою електрохімічного датчику. Перевагами цього 
приладу є те, що він дозволяє розрахунковим шляхом розраховувати первісний склад паливної суміші 
навіть для двигунів, вихлопна система яких оснащена каталізатором. 

Важливість точності, стабільності та безпеки вимірювального блоку газоаналізатору зрозуміла. Не 
менше значенні має конструктивні особливості і якість системи примусового відбору та фільтрації газів. 
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Найкраще, якщо вона буде двоконтурною. В цьому випадку насос одночасно використовується і для 
прокачування відфільтрованого газу, та автоматичного видалення конденсату із фільтру. 

Після аналізу різних методів вимірювання СО2, для подальшого розгляду обрано оптико-
абсорбційний метод аналізу. Цей метод володіє високою селективністю. Відносна простота конструкції 
дозволяє підвищити технологічність виробу та якість вимірювань. Оптико-абсорбційний метод 
забезпечує необхідний діапазон вимірювання (0-20% об.) для контролю вмісту СО2 у відпрацьованих 
викидах автотранспортних засобів [1]. 

При огляді патентної літератури та її аналізі було вибрано схему газоаналізатору, робоча камера якого 
має мінімальні втрати на розсіювання від джерела випромінювання. Вимірювальна камера представляє 
собою еліпсоїд. З геометрії відомо, що у еліпса є два фокуси. Якщо з одного фокусу випустити пучок 
світла, в будь-якому напрямку, то він обов'язково потрапить у другий фокус (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Схема комбінована функціональна камери первинного вимірювального перетворювача 

(ПВП) контролю діоксиду вуглецю у викидах автотранспортних засобів. 
 

Оптичний випромінювач 1, та фотоприймач 2, знаходиться в двох фокусах камери еліпсоїда 3, через 
яку проходить аналізована газова суміш. При цьому показання приймача випромінювання, в залежності 
від концентрації аналізованого газу, буде змінюватись. Інфрачервоний фільтр 4 потрібен для формування 
області спектру, в якій приймач випромінювання має найбільшу чутливість. 

Функція перетворення ПВП базується на положенні,що на вході ПВП знаходиться невідома 
концентрація, а на виході – електричний сигнал у вигляді напруги [2]: 

.вихU k C 
 

(4) 

Знаючи, що кожен елемент, який входить до ПВП має свій коефіцієнт перетворення, функцію 
перетворення можна записати у вигляді: 

. . . . .вих заг в k пр ппU C K K K       
 

(5) 

де Kk – коефіцієнт кювети; 
Kпр. – коефіцієнт перетворення фотоприймача, що являє собою інтегральну чутливість Sінт. 
Kпр. – коефіцієнт перетворення первинного перетворювача (ПП), що являє собою коефіцієнт підсилення. 
Висновки. Розглянутий газоаналізатор вибраного схемного рішення дозволяє виключити недоліки 

вже існуючих систем для вимірювання кількості забруднювачів, що знаходяться у вихлопних газах 
автомобілів, та забезпечує високу якість вимірювань. Результати вимірювань не залежать від тиску газу, 
що досліджується, а про концентрацію компонента що визначається, судять по величині сигналу, 
пропорційного інтенсивності першого потоку випромінювання. 
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В даній статті розглянуто проектування моделі інформаційної системи для автоматизації 

моніторингу та управління парковками, які надають послуги. 

Ключові слова: облік послуг, база даних, аутентифікація, моніторинг. 

 

Постановка проблеми. В даний час процесу автоматизації піддаються всі види діяльності без винятку. 

На сьогодні невід'ємною частиною сучасного міста стали автопарковки. Дедалі більшого поширення 

знаходять при обладнанні автомобільних парковок автоматизовані системи паркування. 

Недоліком сучасних парковкок є відсутність єдиної системи для моніторингу паркувальних місць. 

Основною складністю створення єдиної глобальної системи Smart Parking є відсутність стандартизації в 

програмних і мережевих засобах при побудові систем IoT. Дана система дозволить істотно знизити 

витрати часу і пального при пошуку місця для паркування, адже вона дозволяє проводити моніторинг в 

реальному часі і бронювати потрібне місце на зазначений час 

Автопарковка стане значно комфортніше для користувача і ефективніше для її власника завдяки 

установці системи автоматизації паркування. Якщо парковка платна, то оплата парковки буде 

проводитися відповідно до встановленим тарифом у касирів-операторів або в автоматичних касових 

терміналах. Контроль в'їзду-виїзду та розрахунок вартості візьме на себе автоматика. 

Система автоматизації безкоштовної парковки підрахує число вільних місць на кожному поверсі і 

відобразить це на спеціальних табло. 

Основними засобами підвищення рівня безпеки на даний момент залишаються системи 

відеоспостереження – це програмно-апаратні комплекси, що встановлюються в будинках, банкоматах, 

автостоянках та в інших важливих місцях.  

Проблеми пробок і парковок досягли кризового рівня в усьому світі, вважають в IBM, а викиди 

вихлопних газів автомобілів ще більше посилюють несприятливу екологічну ситуацію. Всі ці фактори 

негативно впливають на життя людей в усьому світі, де державні органи, приватний сектор і 

громадськість шукають нові ефективні засоби, в тому числі будівництво нових доріг, для пом'якшення і 

усунення негативних наслідків від завантаженості доріг. 

Мета дослідження: організація і розробка автоматизованої системи відеоспостереження, моніторингу, 

управління та охорони  за територією парковки. . Показати, що з допомогою цього інструменту стає можливим 

підвищення ефективності і зручності електронних парковок, не витративши на це великої кількості ресурсів. 

Основні результати дослідження. Основною задачею розробленої системи є зменшення часу для пошуку 

вільних місць на парковці, а це впливає на завантаженість транспортної системи міста та на рівень забруднення 

повітря. Вхідними даними для задачі є інформація про доступні парковки, яку повинен вносити адміністратор 

системи та інформація   про кількість вільних місць, яка надходить від датчиків які розташовані на парковці. 

Вихідною інформацією системи є кількість вільних місць.  

Система управління парковками повинна давати можливість переглядати найближчі парковки до 

користувача, бронювати місця, а також слідкувати за місцями на парковці. 

Рішення базується на технології компанії Nedap AVI, яка, в свою чергу, розробила рішення SENSIT. 

Суть рішення полягає у впровадженні в кожне паркувальне місце датчика, який за допомогою 

електромагнітного і інфрачервоного сенсорів визначає наявність або відсутність транспортного засобу. 

Далі по радіоканалу датчики передають інформацію на базові станції, які акумулюють інформацію по 

групі місць і передають її на керуючий сервер. 

Розроблене компанією Аксіома Груп програмне забезпечення дозволяє систематизувати отриману 

інформацію з датчиків, побудувати аналітичну звітність щодо зайнятості, оборотності паркувальних 

місць, передавати інформацію в навігаційні системи, а також на світлодіодні табло, розташовані в місті. 
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Все обладнання, яке використовується у вуличних умовах, володіє сертифікацією не нижче IP65 і 

повністю адаптовано під кліматичні умови м.  Миколаєва.  

Система управління парковками складається з трьох частин: додаток на телефон,  сервер, датчик, який 

знаходиться на парковці Додаток для телефону виконаний на базі фреймворку React Native, що дозволило 

написати один додаток на дві платформи. Основною функцією програми є відображення всіх вільних 

парковок у певному радіусі, бронювання на певний період, а також прокладання маршруту до вибраної 

парковки. Архітектура серверної частини системи створена з допомогою MVC (Model-View-Controller). 

У даній системі датчик виконує роль сигналу про від'їзд або приїзд автомобіля на паркувальне місце.  

Для роботи даної системи знадобиться телефон на базі Android/iOS, зі стабільним інтернет 

з'єднанням. Усі дані про користувачів вносяться адміністраторами системи через спеціальну систему. 

Після успішного логіну телефон користувача надсилає координати на сервер, після чого він отримує 

десять найближчих парковок. Всі парковки відмічені на карті чорними маячками на яких позначена 

кількість вільних місць, парковки без доступних місць не відображаються. 

Після вибору парковки надходить її адреса, а також зображення для кращого орієнтира водія. Під 

адресою відображена максимальна місткість парковки та ціна за годину користування. При паркуванні 

користувачу буде надіслане сповіщення з даними про паркування. Після закінчення стоянки користувач 

отримує сповіщення про оплату. Усі дані про майданчики вносяться адміністратором системи.  

Висновки та пропозиції. Був розроблений проєкт системи для автоматизації та адміністрування 

паркувальних місць. Також висвітлено  загальну проблематику управління паркувальними місцями, 

проаналізовано елементну базу сенсорів, розроблено алгоритм для вирішення задачі та на його основі 

створено систему. Спроєктована система складається з таких частин: датчика, який закріплюється на 

паркувальному місці, мобільного додатку, який надає змогу взаємодіяти з розробленою системою, та 

сервер, який займається підрахунком та зберіганням усією інформації яка використовується у системі.  
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DEMPSTER-SHAFER THEORY OR THE THEORY OF BELIEF FUNCTIONS: BASIC 

CONCEPTS 
 

What Dempster-Shafer theory is, what the main concept is and how we can introduce the theory for describing – 

these are the main topics that will be described in this work. The Dempster–Shafer theory may be described as an 

extension of the probability theory. It means, that the Dempster–Shafer theory was not specifically designed for 

reasoning with uncertainty and its application to expert systems. It has been used for assigning a degree of belief 

in target identification applications [2].  

The Dempster-Shafer theory owes its name to work by A. P. Dempster and Glenn Shafer. However, there are 

some facts about using the theory as far back as the seventeenth century. The theory came to the attention of the 

researchers in the early 1980s, when they were trying to adapt probability theory to expert systems [1]. 

Speaking about the main concept of the theory, it is based on two ideas: the idea of obtaining degrees of belief 

for one question from subjective probabilities for a related question, and Dempster's rule for combining such 

degrees of belief when they are based on independent items of evidence [3].  

https://smartparkingsystems.com/en/
http://www.aksioma-group.ru/proekty/sistema-monitoringa-parkovochnykh-mest-vpredelakh-bulvarnogo-koltsa-moskvy/
http://www.aksioma-group.ru/proekty/sistema-monitoringa-parkovochnykh-mest-vpredelakh-bulvarnogo-koltsa-moskvy/
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To clarify the idea of obtaining degrees of belief for one question from subjective probabilities for another, 

here is the situation. There is a good boy John. He has the best friend Mark. John has the probability that his friend 

is reliable 0.9 and the probability that he isn’t reliable is 0.1. Here is the situation, that Mark has told John, that he 

saw the John’s bicycle had been stolen from his garage. So, John’s testimony alone justifies a 0.9 degree of belief 

that the bicycle had been stolen, but only a zero degree of belief – not a 0.1 degree of belief that no bicycle had 

been stolen at all. It means that John’s testimony gives Mark no reason to believe that no bicycle had been stolen 

from the garage. The 0.9 and the zero together constitute a belief function. 

To understand the Dempster’s rule for combining degrees of belief, here is another fact due to the previous 

situation. There is another boy David. John also has a 0.9 subjective probability for the reliability of David. David 

testifies, independently of Mark, that the bicycle had been stolen from the John’s garage. The event that Mark is 

reliable is independent of the event that David is reliable. That is why, we may multiply the probabilities of such 

events.  It would be 0.9 x 0.9 = 0.81. The probability that neither is reliable is 0.1 x 0.1 = 0.01 and the probability 

that at least one is reliable is 1 - 0.01 = 0.99. Since both of them have told the same, John may assign this event, 

that the bicycle had been stolen, a degree of belief of 0.99. 

However, we can imagine another situation, that Mark and David contradict each other. Mark told that the 

bicycle had been stolen and David told John that the bicycle had been in the garage and everything had been fine. 

In this case, they cannot both be right and both of them can’t be reliable — only one is reliable, or neither is reliable. 

The prior probabilities that only Mark is reliable, only David is reliable, and that neither is reliable are 0.09, 0.09, 

and 0.01. The posterior probabilities (given that not both are reliable) are 9/19, 9/19, and 1/19. As we have a 9/19 

degree of belief that the bicycle had been stolen because of the fact that Mark is reliable and a 9/19 degree of belief 

that no bicycle had been stolen at all because of the fact that David is reliable.  

That is why, we obtain degrees of belief for the question “Did someone steal the bicycle?” from probabilities 

for another question “Is one of the friends is reliable?”. The Dempster’s rule begins with the hypothesis that the 

questions for which we have probabilities are independent [4]. However, this independence is only abstract. It may 

disappear, when there is a conflict between the different items of evidence.  

To sum it up, there are two main points how to implement the theory. The first point is that it is need to sort 

the uncertainties in the problem into the independent items of evidence. The second point is that we need to 

implement the Dempster’s rule with the computations [3]. After that, we will see what we have on our scales and 

how to combine the independent parts of the testimonies to count the probability of the event. 
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THE IMPORTANCE OF DATA MINING NOWADAYS 
 

When people hear the term data mining they might think of miners, digging and looking for gold and priceless 

diamonds. Surprisingly, they are almost right. Data mining is focused on digging and gathering information chunks 

that are found in data. Of course, instead of shovels and other similar tools, data miners rely on BI (business 

intelligence) solutions.  

To get started with finding out why data mining is important nowadays, we should learn some basic concepts first.  

Data mining is a process of discovering patterns in large data sets involving methods at the intersection of 

machine learning, statistics, and database systems [3]. In simple words, data mining is defined as a process used 

to extract usable data from a larger set of any raw data. It implies analyzing data patterns in large batches of data 

using one or more software. Data mining has applications in multiple fields, like science and research. As an 

https://www.sciencedirect.com/book/9780340676486/ndt-data-fusion
http://www.glennshafer.com/assets/downloads/articles/article48.pdf
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application of data mining, businesses can learn more about their customers and develop more effective strategies 

related to various business functions and in turn leverage resources in a more optimal and insightful manner.  

This helps businesses be closer to their objective and make better decisions. Data mining involves effective 

data collection and warehousing as well as computer processing. For segmenting the data and evaluating the 

probability of future events, data mining uses sophisticated mathematical algorithms. Data mining is also known 

as Knowledge Discovery in Data (KDD). 

There are several key features of data mining: 

• automatic pattern predictions based on trend and behavior analysis ; 

• prediction based on likely outcomes ; 

• creation of decision-oriented information ; 

• focus on large data sets and databases for analysis ; 

• clustering based on finding and visually documented groups of facts not previously known. 

Modern businesses are complex and rely on data. This means that the amount of data has increased. This is 

how the phrase big data emerged. Big data is the massive amount of data that businesses and organizations must 

check and analyze when they want to find useful information [1]. 

For instance, every big retailer usually has different promo sales, inventory, POS systems and other elements 

that make their business successful. Every individual system that we have mentioned comes with helpful data that 

is mineable and based on this data, business owners, and organization leaders can make sound decisions. So, the 

value of data mining can be compared to diamond prices – they are always going up. 

When talking about selling diamonds and other items, it is good to know that data mining can improve retail different 

services. Namely, it is a well-known fact that retail businesses are relying on web scraping. This specific industry must 

handle tons of data and information that come from sales, customer shopping behavior and history, input, supply, demand 

and other important retail indicators and services. In addition, the pricing of any item is extremely important. 

Data mining is taking care of many of these activities – monitoring customer behavior, market changes and 

trends, setting up the best prices for different items, categorization of different products depending on customer 

behavior and many other things. Of course, data mining affects other industries too, including telecom industry, 

biomedical research, educational organizations etc. 

Nowadays, organizations are using real-time extract, transform and load process. In this way, users can warehouse 

data smoothly and without interruptions. Most BI solutions can provide continuous ETL data processing, but this does 

not mean that the process ends here [2]. Today, thanks to modern technology the reports can be adjusted and limited, and 

it does not take much time to figure out how to set them up and use them. In other words, this process is taken down to 

the ordinary user level. Making a custom report is easy and requires drag and drop activity.  

In the final analysis, it is obvious that data mining is a very perspective sphere in computer science. It helps to 

collect important data via business intelligence solutions. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВЕРДИХ ГРАФІТОВИХ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

До найпоширеніших твердих мастил у автотракторному та сільськогосподарському 

машинобудуванні відносять графіти, нітрид бору, дисульфід молібдену, політетрафторетилен. 

Блок термінів «тверді мастильні матеріали» розподілено на: 
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 1) тверді неорганічні мастильні матеріали (цей термін застосовують до таких матеріалів, як графіт, 

дисульфід молібдену, диселенід молібдену, тальк, нітрид бору тощо); 

 2) тверді органічні мастильні матеріали (цей термін застосовують до твердих олив, мил, восків, 

пігментів тощо);  

3) м’які метали:  цина, оливо, цинк, індій, барій, мідь та стопи на його основі (мосяж, спиж);  

4) полімерні мастильні матеріали: поліетилени, флюорвмісні полімери (політетрафлюоретилен) , 

поліамід, поліпропілен тощо; 

 5) хемічні та гальванохмеічні покриття : сульфідні, фосфатні, оксидні [1-6]. 

Графіт є найбільш сталою кристалічною модифікацією вуглецю з яскраво вираженою шаруватою 

структурою (рис. 2) [7]. 

 
Рис. 2. Схема кристалічних грат графіту [7] 

У гексагональних кристалічних гратках графіту розташовані атоми карбону, які зв’язані уздовж ліній 

шестикутників ковалентними зв’язками. Зв’язки між кристалічними площинами, відстані між якими 

здійснюється за рахунок слабких Вандервальсових сил, енергія яких на 3...4 порядки нижче, ніж у ковалентних 

зв’язках. Тому, зсувна міцність графіту в напрямках, рівнобіжним заповненими атомами Карбону кристалічним 

площинам, набагато менша, ніж у напрямках, що відповідають розриву ковалентних зв'язків [7]. 

Величина енергії зв'язку між структурними шарами графіту залежить від адсорбції сторонніх 

речовин. Пара води, кисень, вуглеводні, FeCl2, FeCl3 проникаючи в міжплощинні простори графіту, 

збільшують відстань між його шарами й знижують, тим самим, енергію зв'язку між ними. Тому, мастильні 

властивости графіту слабко виявляються у вакуумі і при температурі більш  473 K [8, 9]. 

Найбільш сприятливі мастильні властивости графіту виявляються в присутности вологи. Ефект мастильної 

дії графіту визначається тим, що молекули води, що утримуються в повітрі, сорбуються в міжплощинних 

проміжках і ще більше послабляють міжплощинні зв'язки. Під час втрати адсорбційних шарів води у вакуумі 

або внаслідок нагрівання або зниження атмосферного тиску антифрикційні властивости графіту погіршуються. 

При відсутности вологи коефіцієнт тертя поверхонь, розділених графітовим прошарком, досягає 0,3, у той час, 

як при наявности сорбованої вологи або інших речовин він складає приблизно 0,05. Ця обставина обмежує 

використання графітів. Однак у загальному машинобудуванні графіти знайшли широке застосування для 

мащення сухих нарізних сполучень, канатів і як добавку в трансмісійні оливи тощо [10]. 

Висока змащувальна властивість графітів за нормальних умов забезпечується завдяки здатности 

міцно зчіплюватися з поверхнею чавуну, криці, хрому та інших конструкційних матеріалів. За високих 

температур поява оксидного шару на поверхні графіту може поліпшувати його мастильні властивости. 

Цьому сприяє міцний зв'язок графітових плівок з оксидами металів, які беруть участь у терті та 

зношуваннні. Високі мастильні властивости графітів виявляються під час змащення крицевих та мідних 

поверхонь, схильних до окиснення. З підвищенням температури міцність і модуль пружности графітів 

зростають. Тому, графіти не лише є термостійкими матеріалами та теплостійкими, а й не схильні до 

повзучости під час сильного нагрівання. Графіти мають високу температуру топлення  (3273 K), високу 

електропровідність, пластичним графіт стає при температурі 2273 К. Тому, графіт є добрим 

високотемпературним мастилом й дуже ефективний для використання в щітках та інших ковзких 

електроконтактах. Необхідно відзначити також такі властивости графітів, як малу хімічну активність, 

стійкість до дії більшости кислот і лугів, практичну інертність до радіоактивного випромінювання[11]. 

Графіт надійно використовується як у складі компонента різних антифрикційних матеріалів: чавуна, 

композицій на полімерній основі, графітовмісних змащувальних матеріалів тощо . 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
 

Актуальність питання.  

Важливе значення для України має оцінка ефективності банківської системи, що є однією з рушійних сил 

економічного розвитку. В умовах ринкових відносин і нестабільності фінансового ринку внаслідок російської 

агресії проблема оцінки ефективності функціонування банківської системи стає все актуальнішою. 

Ефективність банківської діяльності є багатоаспектним поняттям, що є наслідком того, що банки, будучи 

переважно приватними  інститутами, одночасно виступають в якості джерела суспільних благ, тому 

ефективні з точки зору власників банки можуть бути неефективними з точки зору економіки і навпаки. 

Оскільки банківська сфера несе за собою високі ризики, необхідно постійно вдосконалювати системи та 

методи управління активами і пасивами з метою забезпечення стабільної фінансової стійкості банку. 

На даний час оцінка ефективності банківської діяльності характеризується різноманітністю існуючих 

підходів та методів.  

Інструменти оцінки ефективності діяльності банку групують у два методичні підходи [1, c.7-9]:  

1. Бухгалтерський, основним критерієм оцінки якого виступає прибутковість діяльності банку, що 

базується на використанні  методів фінансових коефіцієнтів; 

2. Економічний (виробничий), критерієм якого виступає оптимальність ведення діяльності, що 

включає рівень прибутку, витрат та ризику, що базується на економіко-математичному моделюванні. 
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Застосування другого підходу базується на застосуванні груп параметричних і непараметричних 

методів оцінки ефективності. 

Методи, що використовуються для оцінки банківської ефективності можна поділити на три групи [2, с. 336-338]: 

1. підхід фінансових коефіцієнтів та техніко-економічних показників; 

2. параметричні методи, що базуються на економетричному аналізі й потребують визначення 

функціональної форми виробничої функції банку або функцій витрат, прибутків, доходів; 

3. непараметричні методи, що використовують математичне програмування і не потребують 

визначення функціональної форми виробничих залежностей. 

Аналіз ефективності діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Проведемо часткову оцінку ефективності банківської діяльності на основі даних АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

за 2017–2019 роки. Будемо використовувати відкриті джерела – офіційну звітність банку [3]. Аналіз 

ефективності діяльності банку почнемо з аналізу структури зобов’язань. Підсумуємо дані в таблиці 1. 
 

Таблиця 1.  

Динаміка структури пасивів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» [3] 

Показник, млрд. грн. 
На кінець року Зміна за рік 

2017 2018 2019 2018 2019 

Заборгованість перед НБУ 12,4 9,8 7,7 –2,6 –2,2 

Заборгованість перед банками 0,23 0,19 0,20 –0,04 0,01 

Кошти клієнтів 212,1 231,0 240,5 18,9 9,5 

Зобов’язання з лізингу 0,13 – 1,7 –0,13 1,7 

Резерви зобов’язань та відрахувань, інші фінансові та 

нефінансові зобов’язання 

5,1 5,5 4,9 0,4 –0,6 

Всього зобов’язань 230,0 246,5 255,0 16,5 8,5 
 

Отже, станом на кінець 2019 року загальна сума зобов’язань становила            255 млрд. грн., що на 25 

млрд. грн. більше порівняно з кінцем 2017 року. Із структури пасиву балансу чітко видно, що найбільшу 

питому вагу займають депозитні операції, про що свідчать обсяги депозитів, залучених від фізичних та 

юридичних осіб. Саме депозитні операції є основним джерелом формування ресурсної бази банку. 
 

Таблиця 2. 

Динаміка структури активів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» [3]. 

Показник, млрд. грн. 
На кінець року Зміна за рік 

2017 2018 2019 2018 2019 

Грошові кошти та еквіваленти 25,3 27,4 45,9 2,1 18,5 

Заборгованість інших банків 2,9 – 27,1 –2,9 27,1 

Кредити та аванси клієнтам 38,3 50,1 59,5 11,8 9,4 

Інвестиції 130,3 183,5 155,7 53,2 –27,8 

Поточні податкові активи 0,2 0,2 2,3 – 2,1 

Активи з права користування, 34,3 – 1,7 –34,3 1,7 

Нематеріальні активи 3,3 3,8 4,8 0,5 1,0 

Інші активи 11,8 11,6 11,5 –0,2 –0,1 

Майно, що перейшло у власність банку 7,1 1,4 1,2 –5,7 –0,2 

Необоротні активи 0,1 0,1 – – –0,1 

Всього активів 253,7 278,0 309,7 24,4 31,7 
 

Станом на кінець 2019 року загальна сума активів банку становить 309,7 млрд. грн., що на 31,7 млрд. 

грн. більше, ніж на кінець 2018 року. Отже, загальна динаміка активів є позитивною протягом трьох років. 

Ці позитивні зміни відбулися насамперед, за рахунок збільшення видачі кредитів, а також за допомогою 

зростання інвестиційного портфеля. Найбільша частка належить інвестиційним цінним паперам, 

абсолютне значення станом на 31.12.2019 рік становить 155,7 млрд. грн. (табл. 2.) 
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Структура активів оцінюється, як позитивна, оскільки про це свідчить активний розвиток банківської 

установи, розширений спектр банківських продуктів та послуг, що призводить до розширення кола 

клієнтів і підвищує ліквідність та прибутковість банківської установи. 

Далі проведемо аналіз ефективності діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовуючи показники 

фінансової стійкості, означення та формули для обчислення яких наведені в [4]. Результати обчислень 

наведемо в таблиці 3. 
 

Таблиця 3.  

Показники фінансової стійкості АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2017–2019 роки.  

Складене авторами на основі звітності банку [3]. 

Назва показників [4] 
Нормативне 

значення 

Рік 

2017 2018 2019 

Коефіцієнт надійності Не менше 5 10,3 13 23 

Коефіцієнт фінансового важеля Менше 20 9,74 7,84 5,78 

Коефіцієнт автономії Не менше 10 9,3 11 17,3 

Коефіцієнт захищеності власного капіталу  – 0,82 0,45 0,438 

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу 12,0–15,0 1,23 1,35 1,42 
 

З таблиці 3 нижче можемо прийти до висновку, що майже всі показники фінансової стійкості 

діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом 2017 – 2019 років задовольняють нормативним 

обмеженням, які свідчать про високоефективну та рентабельну роботу фінансової організації Це свідчить 

про перспективність, надійність та фінансове здоров’я банку. Коефіцієнт фінансового важеля має 

тенденцію до зниження, що свідчить про деяке  зниження ділової активності банку.  

Окремо розглянемо коефіцієнт мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття 

активів акціонерним капіталом. З таблиці 3 бачимо, що за оптимального співвідношенні 12,0—15,0 разів 

він на кінець 2017 року становив лише 1,23 рази. Це свідчить про те, що акціонерний капітал був 

недостатньо покритий активами, а це означає, що з банку протягом попереднього часу «вимивались» 

активи недобросовісним керівництвом. Зважаючи на системоутворюючу роль АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

для всієї економіки України, владою в кінці 2016 року було прийняте та втілене рішення про 

націоналізацію даного банку. Зважаючи на те, що в підсумку коефіцієнт мультиплікатора капіталу зріс на 

кінець 2019 року зріс до 1,35 рази, а на кінець 2019 року – до 1,42 рази, можна зробити висновок, що 

діяльність банку оздоровляється і рішення про націоналізацію було обґрунтоване. 

Висновки.  

Наш аналіз показує, що сучасний стан динаміки та структури управління активами і пасивами АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» за 2017–2019 роки відображає позитивну тенденцію до оздоровлення фінансової 

діяльності, до зростання активів і зобов’язань банку. Якість управління активами та пасивами за 

досліджуваний період забезпечує АТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідний рівень ліквідності, про що 

свідчить дотримання нормативів НБУ.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КРИВИХ ЛІНІЙ 
 

Криві лінії зазвичай розглядаються у різноманітних галузях науки та техніки та знаходять своє 

застосування в практиці моделювання та побудови багатокомпонентних систем. 

Лінії другого порядку можна зустріти в явищах навколишнього світу: рух планет у Сонячній системі, 

комет та інших тіл. Ці тіла мають певну траєкторію, тобто рухаються по колу, еліпсу, параболі чи 

гіперболі, утворюючи такі ж самі лінії.  

Розглянемо криві другого порядку, які вивчав Арістотель. Суть роботи вченого полягала у тому, що: 

взявши дві прямі, які між собою пересікаються та повертати їх навколо бісектриси кута, ними описаного, 

вийде поверхя, яка буде схожа на конус. Якщо перетнути дану поверхню будь якою площиною, то при 

перерізі отримують різні геометричні фігури: еліпс, параболу, гіперболу та ін.  

Вчення Арістотеля про геометричні фігури застосовувалися лише у часи середньовіччя. В той час 

люди вважали, що Земля рухається по еліптичній траєкторії, а гарматне ядро летить по параболічній 

траєкторії. Був відомий такий факт, якщо тіло перебуваючи у Сонячній системі набуде першої швидкості, 

то рух цього буде здійснюватися навколо Землі по траєкторії еліпса, при набутті другої космічної 

швидкості тіло розпочне рух за параболою і залишить Земне поле тяжіння.  

Коло, еліпс, гіпербола, парабола – це алгебраїчні криві другого порядку. Зазвичай порядок кривої 

визначається за ступенем його рівняння, а графічно - за числом точок перетинання даної кривої з будь 

якою довільною прямою лінією. 

Найбільше властивості кривих другого порядку вивчаються у аналітичній геометрії. Також ці криві 

відомі і у нарисній геометрії, але мають загальну назву “конічні перерізи”, оскільки утворюються при 

перетині поверхні конуса обертання площиною. 

Також криві другого порядку більш детально розглядаються і в економіці. Для прикладу розглянемо задачу. 

Задача. Два заводи з однаковою продукцією A та B виготовляють продукти, які мають однакову 

відпускну оптову ціну m за один товар. Однак автопідприємство, що обслуговує завод А, забезпечений 

новими та якісними вантажними автомобілями. Тому витрати, які пов’язані з транспортом на перевезення 

однієї одиниці товару складають за 1 км: для підприємства А – 20 гривень, а для підприємства В – 10-40 

гривень. Заводи один від одного знаходяться на відстані 600 км. Як згідно території буде розділений ринок 

збуту між двома заводами для того, щоб витрати споживачів у будь якому випадку були мінімальними?   

Розв'язання. Позначимо через s1 та s2 відстані до ринку від заводу А та В відповідно.   

Тоді витрати споживачів складуть F(A)=m+20s1, F(B)=m+40s2. 

В результаті множина точок, для яких s1=2s2, буде коло. 

Таким чином, споживачі які знаходяться в середині кола вигідніше купують продукцію у заводу В, а 

ті, які знаходяться поза колом – у заводу А, на колі – вигідно однаково. 

Отже, розглядаючи особливості застосування кривих другого порядку в задачах, можна визначити, 

що криві другого порядку набули широкого застосування в різних галузях: аналітичній геометрії, 

нарисній геометрії, економіці та в інших. 
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СИНТЕЗ ПОХІДНИХ 5-ЦИКЛОПРОПІЛ-1,3-ОКСАЗОЛУ 
 

Створення та пошук нових речовин з різними видами біологічної активності є одним з 

найактуальніших завдань органічної хімії. Аналізуючи літературні джерела останніх років, можна 

сказати, що хімія функціональних похідних оксазолу має дуже стрімкий розвиток. Дослідження в даній 

області говорять про те, що похідні оксазолу представляють собою немалий інтерес науковців внаслідок 

їх цінних застосувань. Слід відмітити різного роду біологічну активність, яку проявляють сполуки: 

протимікробна, протигрибкова, протизапальна та інші [1, с. 9528]. Це дає можливість у подальшому 

визначити пріоритетний напрямок у пошуку біологічно активних речовин серед похідних досліджуваної 

гетероциклічної системи [2, с. 58]. 

На першому етапі нашої роботи, було досліджено синтез 5-циклопропіл-1,3-оксазолів. Нами було 

виявлено, що синтез похідних 1,3-оксазолу, які містять у своєму складі циклопропільний фрагмент у 

п’ятому положенні гетероцикла проходить у декілька стадій: 
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Рис.1. Схема синтезу похідних циклопропіл-1,3-оксазолів 
 

За даними ЯМР 1Н-спектроскопії, було підтверджено будову синтезованих сполук.  
Прогнозування фармакологічних властивостей нових похідних було здійснено за допомогою 

комп’ютерної програми Prediction of Activity spectra for Substances.  
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Таблиця 1 

Прогнозування фармакологічних властивостей похідних  

5-циклопропіл-1,3-оксазолу 

Фармакологічні властивості 1a 1b 2a1 2a2 2b 3a 3a1 3a2 

Cognition disorders treatment 91,2 61,1 44,0 51,5 67,8 54,2 57,2 78,2 

Nicotinic alpha2beta2 receptor antagonist 78,0 73,7 58,5 30,4 71,2 82,1 69,5 79,9 

Gluconate 2-dehydrogenase (acceptor) 

inhibitor 

- 45,1 88,4 - - 49,9 - 41,8 

Nicotinic alpha6beta3beta4alpha5 
receptor antagonist 

80,1 70,3 67,1 40,8 73,9 84,3 73,5 80,8 

Phobic disorders treatment 74,0 57,8 55,0 37,2 78,5 74,7 63,5 75,4 

Таблиця 2 

Результати прогнозування гострої токсичності та визначення класу токсичності синтезованих сполук 

Сполука Rat IP* 

LD50, mg/kg 

Rat IV* 

LD50, mg/kg 

Rat Oral* 

LD50, mg/kg 

Rat SC* 

LD50, mg/kg 

Classification Classification Classification Classification 

1a 158,80 31,42 383,80 234,00 

Class 4 Class 3 Class 4 Class 4 

1b 
239,90 101,90 566,20 464,20 

Class 4 Class 4 Class 4 Class 4 

2a1 
310,20 51,32 1245,00 331,00 

Class 4 Class 4 Class 4 Class 4 

2a2 
99,08 74,34 191,30 342,20 

Class 4 Class 4 Class 3 Class 4 

2b 
119,20 55,47 319,80 238,00 

Class 4 Class 4 Class 4 Class 4 

3a 234,00 52,05 682,40 280,10 

Class 4 Class 4 Class 4 Class 4 

3a1 90,96 27,880 593,90 218,70 

Class 4 Class 3 Class 4 Class 4 

3a2 256,10 35,68 1454,00 294,40 

Class 4 Class 3 Class 4 Class 4 

3b 148,80 35,81 625,50 197,50 

Class 4 Class 3 Class 4 Class 4 

Прогнозування можливої токсичності було здійснено за допомогою програми GUSAR Online. 

Прогнозування було проведено за чотирма шляхами введення: SC – підшкірний шлях введення, Oral – 

оральний шлях введення, IV – внутрішньовенний шлях введення, IP – внутрішньочеревний шлях 

введення. Виявлено, що синтезовані сполуки відносяться до 3 та 4 класів токсичності. 

Виявлено, що сполуки, не залежно від шляху введення, належать до 3-4 класів токсичності. При 

внутрішньочеревному шляху введення (IP) токсичність сполук 1а-3b коливається в межах від 90,960 до 

310,200 мг/кг, при внутрішньовенному введені (IV) – в межах 27,880 – 101,900 мг/кг, при оральному шляху 

введення (Oral) – в межах 191,300 – 1454,000 мг/кг а при підшкірному (SC) – від 197,500 до 464,200 мг/кг. 

Таким чином, похідні 1,3-оксазолу є цікавими та перспективними для дослідження та пошуку 

високоефективних біологічно-активних сполук, що досить актуально на даний момент.  
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КВАТЕРНИЗАЦИЯ ХИТОЗАНА МЕТИЛЙОДИДОМ В ЩЕЛОЧНОЙ И КИСЛОЙ СРЕДАХ 
 

Хитозан - нетоксичный, биодеградируемый полимер, применяемый в качестве средства доставки 

лекарств, перевязочного материала и антибактериального покрытия. Несмотря на это свойства этого 

уникального полимера до конца не изучены. 

Это связано с тем, что в ряде областей применение хитозана ограничено из-за его высокого молекулярного 

веса и, как следствие, низкой растворимости в воде и разбавленных кислотах, а также высокой вязкости 

растворов даже при низких концентрациях хитозана. В медицине применение нашли хитозаны низкого 

молекулярного веса с высокой растворимостью и низкой вязкостью водных растворов. Однако проведенные 

исследования показали, что биологическая активность хитозана зависит от его молекулярного веса и степени 

ацетилирования. Указанные факторы влияют и на растворимость хитозана.  По сравнению с самим хитозаном 

амфифильные производные хитозана обладают пониженной растворимостью, которые применяются в 

качестве загустителей, поверхностно-активных веществ и пенообразователей [1-4]. Учитывая все выше 

сказанное получение новых модификаций и производных хитозана, обладающих повышенной 

растворимостью и биологической активностью, является актуальной научной и практической задачей. 

В связи с этим представленная работа посвящена кватернизации  и химической модификации 

полимера. Хитозан подвергнутый кватернизации хорошо растворяется в растворителях и обладает рядом 

других свойств (проникающий эффект, антибактериальные, антимикробные и противогрибковые).  

Кватернизацию проводили в двух средах: в кислом и в щелочном. В обоих случаях процесс 

проводили при комнатной температуре. 

Для проведения процесса кватернизации в кислой среде хитозан растворяли в 1% уксусной кислоте, 

затем к смеси добавляли метилиодид,  раствор перемешивали в течение четырех часов, полученный 

продукт несколько раз промывали ацетоном и сушили при комнатной температуре. 

В щелочной среде хитозан диспергировали в 1%-ом растворе NaOH с последующим добавлением 

метилиодида. Процесс проводился в течение трех часов. Полученную смесь разбавляли метанолом и 

снова перемешивали. Полученный осадок несколько раз промывали ацетоном и сушили. 
 

 
Рисунок 1. Хитозан кватернизированный в кислой среде 

 

Результаты кватернизации были изучены методом ИК-спектроскопического анализа. Полосы 

поглощения, наблюдаемые при 1462 см-1 и 1406 см-1 характерны для кватернизированного полимера 

(рис.1 в кислой, рис.2 в щелочной средах).  

Полоса поглащения при 1759 см-1 характерное для хитозана в данном случае не наблюдается. Это 

дает нам возможность выдвинуть мнение о том, что процесс квартенизации был успешно проведен. 
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Рисунок 2. Хитозан кватернизированный в щелочной среде 
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