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Передмова 

Шановнi колеги! 

 

Ми щиро радi вiтати вас на VІ Всеукраїнськiй науково-практичнiй 

конференцiї студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднанi наукою: 

перспективи мiждисциплiнарних дослiджень», яка вже шостий раз збирає 

представникiв рiзних царин науки задля обмiну досвiдом та демонстрацiї переваг 

мiждисциплiнарних дослiджень. 

Наша конференцiя, що постала на смiливiй iдеї зiбрати разом талановиту 

молодь, як i минулих рокiв, приурочена до Всесвiтнього дня науки в iм’я миру й 

розвитку, а це означає, що її лейтмотивом є об’єднання зусиль учених iз рiзних 

галузей задля розв’язання актуальних завдань сьогодення, гiдної вiдповiдi 

викликам, що нинi постають перед нами. 

Цього року наша конференцiя присвячена таким мiждисциплiнарним 

напрямкам: 

• економiчнi, правовi, iнформацiйнi та соцiальнi аспекти нацiональної 

безпеки; 

• новiтнi матерiали та технологiї для потреб суспiльства; 

• штучний iнтелект: технологiчнi та гуманiтарнi виклики; 

• засади сталого розвитку: екотехнологiя та якiсть життя. 

Ми бажаємо учасникам приємних вражень вiд нашого заходу, нових iдей, 

зустрiчей та наукових звершень! 

З повагою й найкращими  побажаннями, 

Рада молодих вчених  

Київського нацiонального унiверситету  

iменi Тараса  Шевченка 



8 

Секцiя 1. Економiчнi, правовi, 

iнформацiйнi та соцiальнi 

аспекти нацiональної безпеки 

 

DATA MINING У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

Кириллов О.О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

19sasha1996@gmail.com 

Вступ. Вирішення актуальних економічних проблем не можливе без 

прискорення науково – технічного прогресу, широкого впровадження 

інноваційних інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності. 

Особливо важливою сферою застосування останніх є бухгалтерський облік, 

оскільки це найбільш інформаційно містка ділянка роботи на підприємствах, 

організаціях та установах. 

Сучасний період розвитку економіки характеризується впровадженням 

нових технологій і випуском наукоємної продукції, що потребує більш глибоких 

знань і вмінь ефективно перетворювати та оцінювати інформацію. Однією з таких 

методів аналітичної обробки економічної інформації є технологія Data Mining. 

Матеріали і методи. Теоретичні аспекти технології Data Mining 

досліджувалися із застосуванням методів індукції і дедукції, аналізу та синтезу. 

Історичний та логічний методи, а також метод порівняння використано при 

розкритті змісту аналітичних компонентів технології Data Mining. Про проведенні 

дослідження також використовуються такі методи як: статистичний аналіз – для 

дослідження основних характеристик масових явищ і процесів; економіко – 

математичне моделювання – для формування якісних функціональних моделей. 
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Результати.  

1. Питання впровадження технології Data Mining в сферу економіки 

України досліджено лише для окремих ділянок економічної діяльності (роздрібної 

торгівлі, сфери послуг, державного сектору). 

2. Питання процесу обробки облікової інформації з використанням 

технології Data Mining мало відображена у працях вітчизняних науковців. 

3. Сутність технології Data Mining можна описати, як пошук у великих 

інформаційних масивах даних неочевидних, об’єктивних, корисних на практиці 

закономірностей [1, с. 142]. 

5. Питання впровадження технології Data Mining в сферу економіки 

України досліджено лише для окремих ділянок економічної діяльності (роздрібної 

торгівлі, сфери послуг, державного сектору). 

Реалізація інструментів інтелектуального аналізу даних у середовищі 

бухгалтерського обліку України мало досліджена вітчизняними науковцями. 

6. Технологія Data Mining дозволяє визначити невідомі, нетривіальні, 

практично корисні та доступні інтерпретації бухгалтерських знань, які необхідні 

для прийняття управлінських рішень. Використовуючи елементи інтелектуального 

аналізу даних до записів бухгалтерського обліку, зростає ймовірність розкриття 

фінансових шахрайств, які присутні у бухгалтерській інформації. 

Засоби інтелектуального аналізу даних входять до складу найрозвиненіших 

методів дослідження, оскільки у зв’язку зі складністю виконуваних задач, 

інтелектуальний аналіз частіше реалізується автономними програмними 

системами. 

7. Основні напрями використання інтелектуальної технології Data Mining 

представлені на рис. 1.  

Результати обробки обліково – аналітичної інформації з використанням 

інструментарію інтелектуального аналізу даних дозволяють виявити перспективні 

можливості економічного розвитку підприємств різних форм господарювання. 

8. Науковий аспект дослідження процесу впровадження методики Data 

Mining у інформаційну систему бухгалтерського обліку та економічного аналізу 

полягає у визначені нових теоретико – практичних аспектів реалізації процесу 

обробки обліково – аналітичної інформації з використанням сучасних 

інформаційних технологій. Практичне значення результатів дослідження полягає 

у використанні розроблених рекомендацій з впровадження технології Data Mining 

в господарській діяльності підприємств, що функціонують на ринку. 
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Бухгалтерський 

облік

Обробка бухгалтерської інформації, оперативний аналіз даних 

фінансової звітності

Аудит

Управлінський 

облік

Економічний 

аналіз

Комплексна аудиторська перевірка підприємства, виявлення 
можливих фінансових махінацій, оцінка ризик – орієнтованої 

складової аудиту

Аналіз корпоративної звітності підприємств, дослідження 
процесу планування і бюджетування, визначення інвестиційного 

потенціалу підприємства

Дослідження фінансового стану та результатів діяльності 
підприємств, комплексний аналіз можливості банкрутства, 

прогнозування економічного зростання компаній
 

Рис. 1 Напрями практичного використання технології Data Mining 

 

Висновки. Питання імплементації новітніх технологій обробки облікової 

інформації на підприємстві має велике наукове і практичне значення. Особливо, це 

стосується великих підприємств України, які працюють в умовах жорсткої 

конкуренції з боку іноземних компаній, мають всесвітньо відомі торгові марки та 

бренди. 

Саме тому, технологія Data Mining для підприємств є ключовим ресурсом 

обробки корпоративної інформації, яка здійснюється з метою формування якісних 

управлінських рішень. 

Література. 

[1] Гладун А.Я. Data Mining: пошук знань в даних / Анатолій Гладун. – Київ: 

ТОВ «ВД АДЕФ – Україна», 2016. – 452 с. 

[2] Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту / Сергій Івахненков. – Київ: Знання, 2013. – 349 с. 

[3] Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах / 

Плескач В. Л., Затонацька Т.Г. – Київ: Знання, 2011. – 728 с. 
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ВУГЛЕДОБУВНІ ПІДПРИЄМСТВА  

В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Лапко А.В.  

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

vvlapko@gmail.com 

Вступ. Кожна держава прагне зберегти економічну і, зокрема, енергетичну 

безпеку. Саме, виходячи з цього, і Україна в числі багатьох індикаторів 

національної економічної безпеки важливе місце відводить ступеню 

забезпеченості країни основними природними ресурсами і, зокрема, 

енергоносіями. З погляду енергетичної безпеки України вугілля є достатньо 

надійним паливом [1, c. 492].  

Методи. Системні дослідження в енергетиці присвячені вивченню 

ієрархічно побудованих великих систем енергетики, що утворюють в сукупності 

загальноенергетичну систему різних територіальних частин. Однак взагалі 

енергетична система являє собою багатогалузевий комплекс – ПЕК, що включає 

галузеві системи вугле-, нафто-, газо-, теплопостачання, електроенергетики та 

ядерної енергетики. Спільне вивчення кожної частини ПЕК у взаємозв'язках з 

розвитком енергетики та економіки України та регіонів дозволяє реалізувати 

системний підхід до вирішення цієї складної і важливої проблеми національної 

економіки.  

Це пояснюється тим, що методи оптимізації планування ПЕК і його галузей 

не можуть відобразити складності і різноманітності місцевих умов, що мають 

принципове значення для регіональної енергетики, яка повинна забезпечити 

взаємозалежне і збалансований розвиток процесів розвідки, видобутку, переробки, 

транспорту, зберігання і споживання паливно-енергетичних в регіоні [2, c. 33].  

Таким чином, метою даної роботи є узагальнення і розвиток науково-

методичних основ, розробка інструментарію і алгоритму щодо моделювання 

оптимізації планування розвитку елементів паливно-енергетичного комплексу 

(ПЕК). 

Результати. Для ПЕК важливе значення має така структура енергетичного 

господарства, яка забезпечувала б постачання споживачам в заданій кількості 

електроенергії, тепла, газу, нафти, вугілля та ін. необхідної якості і недопущення 

ситуацій, пов'язаних з небезпекою людей і навколишнього середовища. Надійність 

такої структури характеризується, перш за все, безвідмовністю, стійкістю, 
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режимною керованістю, безпекою та живучістю. Особливе місце в цій 

послідовності займає поняття живучості, оскільки є винятково системною 

властивістю. Живучість інтегрованих систем енергетики можна визначити, як 

властивість протистояти великомасштабним зовнішнім збуренням 

(непередбачуваним або навмисним), зберігаючи здатність функціонувати з 

допустимими показниками ефективності та резервування. При розгляді великих 

енергетичних систем, якою є ПЕК, рівні галузевого резерву можуть знижуватися 

за рахунок взаємозамінності енергетичних ресурсів. Отже, живучість при 

оптимізації розвитку ПЕК досягається за рахунок межсистемного резервування.  

Можливий потоковий підхід до оптимізації розвитку елементів паливно-

енергетичного комплексу з урахуванням живучості та евристичний алгоритм – це 

знаходження економічно обґрунтованого резерву з урахуванням елементів: 

видобуток, переробка і транспорт паливно-енергетичних ресурсів, їх зберігання та 

споживання. Задача знаходження оптимального потокорозподілу зводиться до 

вирішення узагальненої мережевої транспортної задачі про потік мінімальної 

вартості з обмеженими можливостями окремих дуг [3, c. 120].  

Не можна не враховувати також той чинник, що скорочення власного 

видобутку палива і збільшення його імпорту погіршують соціальну ситуацію, 

зменшують кількість робочих місць, погіршують загальний соціально-

економічний стан країни.  

Висновки. У енергоспоживанні України необхідно збільшити обсяги і 

частку вугілля (за рахунок зменшення частини природного газу), через те, що таке 

збільшення може бути  забезпечене за рахунок зростання власного видобутку. 

Дуже важливою на сучасному етапі є політика трансформації структурного фонду 

галузі до підвищення ролі вугілля в підтримці енергетичної безпеки держави, 

забезпечення певного маневру в постачанні енергоресурсів до України у разі 

інтеграції до ЄС. 

Література. 

[1] Salli, S., Pochepov, V., and Mamaykin, O. (2014). Theoretical aspects of the 

potential technological schemes evaluation and their susceptibility to innovations. In 

Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining (pp. 491-496). 

[2] Гріньов, В.Г., Хорольський, А.О., Мамайкін, О.Р. (2019). Оцінка стану 

та оптимізація параметрів технологічних схем вугільних шахт. Вісник 

Криворізького національного університету, (48), 31-37. doi: 10.31721/2306-5451-
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Меметов А.Н. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

aiiarmemetov@gmail.com 

В сучасних умовах розвитку світового господарства, одним з 

найактуальніших та найважливіших чинників забезпечення економічного 

зростання є цифрова економіка. На нашу думку, саме цифровізація економіки 

виступає першочерговим напрямом інноваційного розвитку економічних систем 

та інструментом створення довгострокових конкурентних переваг підприємства. 

Проте процеси цифровізації здебільшого оминають економіку України, що, 

відповідно, унеможливлює всеохоплююче отримання додаткових конкурентних 

переваг. Як наслідок, виробництво й експорт високотехнологічних товарів 

скорочуються, відповідні сектори економіки втрачають свої позиції, процеси 

digital-трансформації вітчизняних підприємств гальмуються. Таким чином, 

дослідження процесів становлення та розвитку цифрової економіки, а отже, й 

напрямів digital-трансформації діяльності підприємств стає все більш актуальним.  

Становленню та тенденціям розвитку цифрової економіки присвячено 

низку праць зарубіжних і вітчизняних учених, зокрема Д. Тапскотта, Т. 

Месенбурга, К. Шваба, О. Вишневського, О. Гудзя, Н. Краус, В. Ляшенка. 

Зазначені дослідники значну увагу своїх досліджень зосередили на висвітленні 

тенденцій розвитку цифрової економіки, її постійному збільшенні у структурі ВВП 

провідних економік світу, сучасних процесах цифрової трансформації економіки 

тощо. Проте здебільшого напрями та механізми digital - трансформації діяльності 

вітчизняних підприємств лишаються маловисвітленими та потребують подальших 

досліджень.  

Варто зазначити, що розвинуті країни розвитку цифрової економіки 

приділяють значну увагу. Певним дороговказом для країн ЄС при розбудові 

цифрової економіки є Цифровий порядок (2010), який визначає заходи по 
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досягненню конкретних цілей до 2020 року. Важливою складовою Цифрового 

порядку ЄС є створення Єдиного цифрового ринку (Digital Single Market). 

Ініціативами ЄС щодо розвитку «цифрової» економіки є «Індустріальна політика 

для ери глобалізації – 2020» (Industrial Policy for Globalisation Era); «Цифровий 

порядок денний Європи» (Europe Digital Agenda) та Стратегія «Підприємницька 

діяльність – 2020» (The Entrepreneurship, 2020). Наприклад, Європейська комісія 

виділяє п’ять вимірів програми цифрового підприємництва: а) цифрові знання та 

ринок ІКТ; б) цифрове бізнес-середовище; в) доступ до фінансів для бізнесу; г) 

цифрові навички працюючих та електронне лідерство; д) створення підтримуючої 

підприємницької культури. Україна ж має тільки проект «Цифрова адженда 

України – 2020», де передбачено стратегічне завдання − усунути технологічний 

розрив між Україною та розвинутими країнами.  

Слід зазначити, що розвиток цифрової економіки засвідчує позитивні 

тенденції. Так, за 2016 рік порівняно з 2010 роком, спостерігається збільшення 

частки цифрової економіки у всіх країнах групи G-20. Проте слід відзначити 

нерівномірність цифровізації цих економік, про що свідчить різний її обсяг – від 

1,5% до 12,4%, а збільшення за останні 6 років коливається від 1,09 до 1,72 разів 

(продемонстровано в Табл. 1) [1].  

Зазначені тенденції підтверджує й радник з цифрової стратегії і державної 

аналітики Світового банку Рандіп Судан, який зазначає, що у 2016 році глобальна 

економіка на 15,5% була цифровою (близько 11,5 трильйонів доларів). За його 

прогнозами, до 2025 року цей показник виросте до 24,3% (23 трильйона доларів), 

а цифрова економіка зростатиме в 5 разів швидше за інші нецифрові галузі. 

Штучний інтелект, блокчейн-технології, системи автоматизованого безпілотного 

управління транспортом, медичні та біотехнології, програмне забезпечення, 

інформаційно-комунікаційні технології в сфері освіти, технології роботи з 

криптовалютою, створення власних цифрових монет, технології для рекламної 

індустрії – всі ці, та багато інших технологій вже визнані довгостроковими 

тенденціями. Ключовим терміном економіки має стати «цифрова платформа» – 

заснована на високих технологіях бізнес-модель, яка створює прибуток за рахунок 

обміну між незалежними групами учасників. Найпростіший приклад такої 

платформи – таксі Uber або сервіс Airbnb. Працюючі на одній цифровій платформі 

компанії можуть обмінюватися своєю продукцією і досвідом – завантажувати їх на 

віддалений сервер, в «хмару». 
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Таблиця 1 

Зміна частки цифрової економіки в структурі ВВП країн G-20, % 

Країна  2010 2016 +/- 2016 до 2010 

Великобританія  8,3 12,4 4,1 1,49 

Південна Корея  7,3 8 0,7 1,10 

Китай  5,5 6,9 1,4 1,25 

Євросоюз  3,8 5,7 1,9 1,50 

Індія  4,1 5,6 1,5 1,37 

Японія  4,7 5,6 0,9 1,19 

США  4,7 5,4 0,7 1,15 

Мексика  2,5 4,2 1,7 1,68 

Німеччина  3 4 1 1,33 

Саудівська Аравія  2,2 3,8 1,6 1,73 

Австралія  3,3 3,7 0,4 1,12 

Канада  3 3,6 0,6 1,20 

Італія  2,1 3,5 1,4 1,67 

Франція  2,9 3,4 0,5 1,17 

Аргентина  2 3,3 1,3 1,65 

Росія  1,9 2,8 0,9 1,47 

ПАР  1,9 2,5 0,6 1,32 

Бразилія  2,2 2,4 0,2 1,09 

Туреччина  1,7 2,3 0,6 1,35 

Індонезія  1,3 1,5 0,2 1,15 

Середнє 3,42 4,53 1,11 1,32 

Середнє (розвинені країни) 4,31 5,53 1,22 1,28 

Середнє (країни, що 

розвиваються)  
2,53 3,53 1 1,40 

Щодо розвитку цифрової економіки в Україні, то її частка становить лише 

3%, а в рейтингу цифрової конкурентоспроможності наша країна щороку посідає 

майже останні місця серед 63-х країн Європи, Середнього Сходу та Африки.  

Таким чином, наведені тенденції розвитку цифрової економіки засвідчують 

необхідність цифрової трансформації діяльності підприємств, що передбачає 
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визначення основних інструментів digital-трансформації діяльності підприємства 

з метою реалізації digital-стратегії, цифровізації всіх сфер діяльності, що сприяло 

б соціально-економічному зростанню країни та підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємтсв у довгостроковій перспективі.  

Хоча інформаційне підґрунтя цифровізації економіки України закладалось 

протягом останніх декількох років, лише зараз ідеї активної діджиталізації 

наблизилась до практичного втілення. Так, 29 серпня, Верховна Рада України 

створила Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган 

виконавчої влади, що відповідає за впровадження політики Уряду щодо 

електронного урядування, інформатизації, розвитку інформаційного суспільства, 

формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, 

цифровізації органів державної влади. В таких умовах ефективність розвитку 

цифрової економіки залежить від державної підтримки, оскільки роль уряду 

полягає в здійсненні грамотного регулювання використання сучасних цифрових 

технологій. 

Таким чином, тенденції розвитку цифрової економіки засвідчують 

необхідність впровадження в Україні “проривних” цифрових технологій, в іншому 

випадку “цифровий розрив” та суттєве відставання країни у розвитку порівняно з 

країнами ЄС буде лише збільшуватись. Такий сценарій передбачає активну роль 

держави у впровадженні та реалізації стратегії розвитку цифрової економіки, 

цифровізації всіх сфер діяльності, що сприяло б соціально-економічному 

зростанню країни та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств у довгостроковій перспективі. 

Література: 

[1] Ляшенко В. І. Цифрова модернізація економіки України як можливість 

проривного розвитку: монографія / В. І. Ляшенко, О. С. Вишневський; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 252 с.  

[2] Бутенко Н. В. Цифрова трансформація підприємницької діяльності в 

розрізі реалізації концепції «Індустрія 4.0» / Н. В. Бутенко, А. Г. Кощук // – 

Проблеми економіки. 2018. №4. C. 7–12. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ  

ЯК ПІДҐРУНТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Мехед А. М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

mehed@knu.ua 

Вступ. Однією з необхідних умов для успішного подолання економічної 

кризи та інтеграції України в світову спільноту, налагодження взаємозв'язків з 

високо розвиненими країнами, покращення стану національної безпеки України є 

належний рівень забезпечення фінансової безпеки держави.  

Матеріали і методи.  Дослідження базується на теоретичному аналiзу 

наукових праць та використанні методів аналiзу документів (джерел), та таких 

загальнонаукових методів пізнання, як абстрагування, синтез, дедукція і тд. 

Результати.  Фінансова безпека держави – ці критерій її здатності 

здійснювати самостійну фінансово-економічну політику відповідно до своїх 

національних інтересів. Поняття фінансової безпеки держави в контексті 

національної безпеки зумовлена переважно загрозами фінансово-кредитній сфері 

України. Тому серед основних напрямків діяльності держави в даній сфері має 

стати створення єдиної збалансованої фінансово-правової основи, що забезпечує 

ефективне формування і функціонування фінансово-кредитної системи нашої 

країни.  

 Зараз, на нашу думку, можна виділити ряд складових у сфері фінансової 

безпеки які є найбільш пріоритетними у забезпеченні, це бюджетна, податкова 

безпека, грошова-кредитна безпека та банківська безпека. Розглянемо їх з точки 

зору існуючих в них найбільш гострих проблем.  

Бюджетна безпека держави реалізується в зборі податків, управлінні 

дефіцитом і державним боргом, а також виконанні бюджетних зобов'язань та 

побудові міжбюджетних відносин. Важливим напрямком бюджетної безпеки 

України протягом ряду років було зниження державного боргу. Нажаль через 

залежність від зовнішніх кредиторів, існує велика загроза національним 

багатствам та ресурсам, таким як українська земля сільськогосподарського 

призначення, українські ліси і тд. Слід зазначити, що одні з умов зовнішніх 

кредиторів таких як МВФ є збільшення тарифів для населення та бізнесу, що є 

загрозою зменшення платоспроможності населення України.  
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Ключовою проблемою грошово-кредитної та податкової безпеки є 

нерегулюванність процесу руху капітал. Рух капіталу є ключовим моментом 

зовнішньоекономічної безпеки держави, оскільки його приплив забезпечує 

ресурси держави, а відтік навпаки, розширює інвестиційні можливості зарубіжних 

країн, зменшує зростання національної економіки. При цьому легальне вивезення 

капіталу є однією з форм міжнародного руху капіталу і зазвичай не розглядається 

як негативний процес. Фінансовий капітал вивозиться у формі банківських 

кредитів, торгових кредитів та авансів, готівкової іноземної валюти, а також у 

формі прямих і портфельних інвестицій. Беручи до уваги, що щорічний вивіз 

капіталу становить близько двох млрд. доларів, наслідком вирішення даної 

проблеми виступить можливість акумулювати значні фінансові ресурси всередині 

країни і використовувати їх для інвестицій в національну економіку. З втечею 

капіталу тісно пов'язаний процес доларизації економіки України. Тобто готівковий 

грошовий оборот і заощадження в країні забезпечуються переважно іноземною 

валютою.  

Стан банківської безпеки держави характеризується неефективністю НБУ 

як регулятора. Наслідком цього стала стрімка девальвація гривні та закриття 

значної кількості банківських установ.  

Далі заначимо явища які впливають на усі складові фінансової безпеки 

прямо чи опосередковано. На нашу думку це – тіньова економіка та корупція. 

Тіньова економіка – це полісистемне явище, особлива система фінансово-

економічних відносин зі складним переплетенням легальних і нелегальних 

зв'язків, які відображають особливу логіку та стратегію поведінки економічних 

суб’єктів, що поєднані приналежністю до неформальних інституцій одного 

характеру, об’єднані певною метою, мають специфічні мотиви фінансово-

економічної поведінки, форми прояву наслідки, вплив та зв'язок з офіційною 

економікою [12, с 20]. Нажаль в Україні тривалий час не приділялася належна 

увага питанням зменшення рівня тіньової економіки [6] 

Не менш важливою загрозою фінансовій безпеці є корупція. Протидія 

корупції є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності, розв’язання 

якої для багатьох країн надзвичайно складна і важлива справа. Для України 

корупція стала чинником, що реально загрожує конституційному ладу держави та 

її національній безпеці [3]. 

Висновки. Отже, концепція національної безпеки України постійно 

трансформується, однак фінансова безпека як комплекс заходів, методів і засобів 
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захисту економічних інтересів держави незмінно залишається її головною 

внутрішньої складової. Фінансова безпека має суттєвий, а часом вирішальний 

вплив на безпеку в інших сферах життя суспільства, оскільки всі види безпеки 

мають матеріальний фундамент і потребують фінансового забезпечення, без якого 

вони не можуть бути реалізовані в достатній мірі. Дана обставина свідчить про 

універсальний характер фінансової безпеки і необхідності її подальшого 

регулювання як найважливішого національного пріоритету. 
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УСПІХ ЯК ШТУЧНИЙ КОНСТРУКТ СОЦІАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

Носова О. В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

nosova_elena@knu.ua 

Вступ. Виділення людей завдяки популярності здатне прямо або побічно 

підвищувати соціальні характеристики людини і надавати їй додаткові блага в 

групі людей, які володіють аналогічними якостями. Під відомістю (популярностю) 

розуміється інформація про людину (групу, об`єкта), яка виділяє його - щодо 

поширеності інформації про нього або в якихось інших сенсах - із загального ряду 

людей (груп, об`єктів), що володіють аналогічними професійними чи соціальними 

якостями, тобто досягла суспільно визнаного успіху [3, с. 100].  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243780983&cat_id=240273340
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243780983&cat_id=240273340
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Яким же чином інформація про певну особливу людину проникає та 

поширюється в масах? Наша реальність складається з того, що ми знаємо, 

відповідно, якщо ми не володіємо знаннями про що-небудь, значить, воно не 

входить в рамки нашої реальності [2, с. 45]. Інструментом створення цієї 

інформації, яка конструює суспільну реальність є ЗМК [1, с. 45]. 

Матеріали та методи. Об`єктом дослідження є особливості 

представлення образів відомих особистостей в зарубіжному та вітчизняному 

кінематографах. Емпіричним об`єктом є біографічний фільм масового 

художнього характеру.  Предмет: особливості зображених характерних рис та 

ознак образів відомих особистостей у зарубіжному та вітчизняному 

кінематографах. Мета: порівняльна характеристика особливостей зображених 

характерних рис та ознак образів відомих особистостей у зарубіжному та 

вітчизняному кінематографах. 

Кінематограф є не лише інструментом трансляції аудиторії певних 

ціннісних установок, а й способом відображення соціальної реальності з 

можливістю викривлення її у бік, який є більш прийнятним для аудиторії. Отже, 

для контент-аналізу були вибрані саме біографічні фільми, але не документальні, 

а ті, які орієнтовані на не специфічну, а більш глобальну аудиторію, тобто фільми 

масові та художні. В аналізі такого типу важливим є не достовірність біографічної 

інформації та точного показу головного героя (відомого індивіда), а саме: як 

аудиторія, на яку даний фільм зорієнтований, розуміє категорію слави та успіху та 

які критерії пов`язує із поняттям «відомі люди».  

Адже фільми ніяк не можуть набувати популярність, якщо аудиторія їх не 

сприймає (тобто, якщо фільм не відображає зрозумілі та загальновизнані у 

суспільстві цінності, він тоді не може бути зрозумілим для неї, отже, й не може 

бути популярним та мати високі оцінки глядачів), то й відбирати фільми слід за 

рейтингом популярності. 

Результати. Завдяки даному дослідженню, можна узагальнити дані та 

побачити чіткий «ідеальний» штучно сконструйований образ відомих та, отже, 

успішних особистостей такими, якими вони мають бути з точки зору аудиторії. 

У зарубіжних фільмах це переважно «білі» чоловіки юного віку (21-25 

років) традиційної орієнтації. Освіта не є важливою для того, щоб стати відомим 

та досягти успіху. Працюють у сфері політики чи бізнесу. Їх можна назвати 

борцями та героями, вони думають про інших (є альтруїстами), також прагнуть 
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самореалізуватися у вибраній ними сфері та задовольнити власні амбіції та досягти 

своєї мрії, що в них і виходить.  

Досить схожий образ виникає після перегляду також вітчизняних фільмів. 

Тут теж успішною та відомою особистістю представлено «білого» чоловіка, але 

зрілого віку і традиційної орієнтації. Тут вища освіта вже є суттєвою й у відомих 

особистостей вона має бути вищою. Переважна більшість з них працює у 

військовій сфері. Вони теж є борцями та героями, вони думають про інших (є 

альтруїстами), але  прагнуть не самореалізування у вибраній ними сфері, а 

допомогти (врятувати) іншим людям та теж виконати власну мрію, що в результаті 

у них і виходить. 

Висновок. Отже, можна зробити висновок, що масова культура та, в 

нашому випадку, кінематограф, є одним із методів конструювання реальності. 

Кожна комунікація сприяє конструювання реальності. Для її широкого поширення 

необхідна участь системи мас-медіа, робота якої полягає у відтворенні минулого, 

теперішнього та майбутнього та репрезентації публічної сфери, що забезпечується 

певними тематичними знанням. Життєвий успіх не є винятком, уявлення, що таке 

успіх також транслюється й конструюється нами через призму ЗМК та ЗМІ. 
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Результати проведення виборів Президента України і депутатів Верховної 

ради України 2019 р. чітко засвідчили, що в українському суспільстві сформувався 

запит на парадигмальні зміни, в основі яких – реформування не лише політичної 
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системи, але й стратегії державотворення в цілому. Головним підґрунтям цих 

трансформацій, на наш погляд, повинно стати реформування національної 

економічної системи. Адже саме рівень економічного розвитку виступає 

потужним чинником державної незалежності та соціальної безпеки кожного 

громадянина країни. В Україні ці процеси, на нашу думку, відбуваються надто 

повільно. Не в останню чергу через потужний політичний і військовий вплив з 

боку Російської Федерації.  

Основою реформування національної економічної системи повинна стати 

державна програма соціально-економічного розвитку України. Причому ці 

трансформації необхідно здійснювати у контексті стратегії зміцнення 

національної безпеки й оборони нашої держави, з урахуванням тих внутрішніх і 

зовнішніх викликів, які визначають вектори вітчизняного державотворення. На 

наш погляд, саме державна політика у соціально-економічній сфері повинна стати 

тим маркером, що засвідчить незворотність обраної стратегії реформування 

суспільства. Аналіз змісту й складових цієї політики актуалізує проблему напрямів 

її реалізації. З огляду на це, метою нашого дослідження є визначення головних 

векторів реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку 

національної безпеки й оборони України. 

У сучасних умовах роль держави в економіці ускладнюється, виходить за 

межі виключно управлінських функцій. Регулювання економічних процесів 

пов’язане з урахуванням різноманітних факторів − міжнародних, технологічних, 

інформаційних, освітніх, політичних, що обмежують чи стимулюють розвиток 

національної економіки. За цих обставин держава насамперед має бути гарантом − 

безпеки, справедливості, національних інтересів. А. Гальчинський вважає, що 

кожна держава повинна формувати свої власні, «ексклюзивні» стратегії розвитку. 

«Швидкість і глибина системних змін, що відбуваються у світі, така, що 

адаптуватися до них методом «усі разом» неможливо. Дієвими можуть бути тільки 

ексклюзивні рішення окремих країн», − зазначає він [1]. З цього випливає, що 

питання втручання держави у соціально-економічні процеси залишається 

актуальним і водночас вимагає пошуку нових нестандартних рішень. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняного державотворення актуальними 

як ніколи є проблеми реформування соціально-економічної сфери. Головними 

векторами її трансформації визначено активізацію євроінтеграційних процесів, 

зокрема у питаннях підвищення соціальних стандартів, створення умов для 

розвитку конкурентоспроможної економіки, подолання корупції як головного 
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гальмівного чинника економічного зростання. Важливим кроком на шляху 

реалізації цих завдань є модернізація механізму державного регулювання 

економіки України. В першу чергу, це окреслення базових функцій (стратегічно-

прогностичної, трансформаційно-адаптивної, функції рівноваги та нарощування 

людського капіталу) держави в економіці для досягнення мети регулювання − 

гарантування безпеки і стійкості соціально-економічної системи та створення 

передумов для економічного зростання і розвитку. Нова українська влада 

демонструє зацікавленість у реалізації нових напрямів розвитку країни і 

докорінного реформування старої соціально-економічної моделі у напрямку 

розбудови ефективних ринкових механізмів, створення рівних умов для розвитку 

підприємств різних форм власності, формування нової політико-економічної еліти, 

здатної взяти відповідальність за проведення реформ. Саме ці кроки, на наш 

погляд, сприятимуть зміцненню національної безпеки нашої держави в умовах 

геополітичного протистояння, лінія розлому якого сьогодні проходить територією 

України. Реформування соціально-економічної сфери передбачає створення  нових  

інститутів держави,   які   забезпечать  реалізацію  самостійної  економічної 

політики України як на власній території,  так і за  її  межами  у відносинах з 

іншими державами. 

Як зазначають експерти, для забезпечення належних темпів економічного 

зростання необхідно здійснити низку важливих та невідкладних заходів: «Один із 

ключових напрямків реформування економіки – покращення бізнес-клімату та 

інвестиційної привабливості. Для цього необхідно продовжити процеси 

дерегуляції, забезпечити належний захист прав власності, стимулювати 

інвестиційний та інноваційний процеси» [2]. Вони вважають, що норми чинного 

вітчизняного законодавства породжують бюрократію та корупцію, що значно 

ускладнює умови ведення бізнесу в Україні. «Необхідно зменшити тиск на бізнес, 

відмовитися від силових методів фінансових розслідувань на користь аналітичного 

підходу, скоротити кількість і тривалість перевірок, забезпечити прозорість 

процедур перевірки, запровадити публічну інтегровану базу перевірок, 

забезпечити використання ризик-орієнтованого контролю» [2]. 

Отже, для утвердження повної незалежності України необхідно створити 

державну  стратегію соціально-економічної політики, що сприятиме зміцненню 

національної безпеки, інтеграції нашої держави в якості повноправного суб’єкта 

до міжнародних світових та європейських процесів. Досягти цього  можливо  лише  

через першочергове створення надійної  економічної  безпеки  за   рахунок   
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реалізації комплексу заходів щодо захисту інтересів особистості, території та 

державності України.  
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Сьогодні проблема міжкультурних контактів стимулює психологів до 

визначення основних психологічних чинників міжетнічної комунікації. 

Актуальним питанням постає виявлення  соціально-психологічної основи 

міжетнічної взаємодії, а саме, знаходження шляхів її стабілізації в поліетнічному 

середовищі. Наразі, почали загострюватися постійні етнонаціональні конфлікти, 

які виявляються тероризмом та загальною агресією. Вони зумовлюють потребу 

усвідомлення та розуміння особливостей основних психологічних 

закономірностей формування  сприятливої та конструктивної міжетнічної 

взаємодії. 
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Міжетнічна взаємодія – це своєрідні етноконтакти: спілкування, ставлення 

та сприймання різних етносів один одного. Основною детермінантою 

конструктивної міжетнічної взаємодії постає етнічна толерантність. Етнічна 

толерантність —  психологічний феномен, який визначає світоглядно-поведінкові 

орієнтацій, які грунтуються на прийнятті та терпимому ставленні до представників 

інших етнонаціональностей та інонаціональних явищ (мови, культури, звичаїв, 

норм поведінки тощо) [1, c. 12]. Сильними предикторами толерантності постають 

соціальний клас, рівень освіти та тип зайнятості. Так, високий статус в суспільстві, 

з значною різноманітністю контактів співвідноситься з толерантністю [3]. Етнічна 

толерантність  зростає, коли людина отримує  знання про інші етнічні групи. Така 

психологічна закономірність обумовлена двома механізмами, по-перше, під час 

прямого контакту з людьми різних етнонаціональних спільнот, особистість більше 

про них дізнається, по-друге, існує зв'язок між освітою та толерантністю, так, люди 

з вищою освітою, краще усвідомлюють етнічні стереотипи та правильно розуміють 

людей інших етнічних спільнот. 

Значною мірою на розвиток етнічної толерантності впливає соціальний 

контекст, в якому здійснюється міжетнічна комунікація. Існує дві гіпотези 

породження толерантності: гіпотеза контакту та гіпотеза конкуренції. Згідно 

гіпотези контакту, толерантність, формується під впливом контактів з значною 

кількістю різноманітних людей, включаючи просто знайомих, близьких друзів та 

родичів. Таким чином, ці широкомасштабні контакти, призводять до глобальної 

толерантності, а саме, позитивної орієнтації на членів власної групи призводять до 

сприятливого, конструктивного ставлення до членів інших етнічних груп. Так, 

люди, які мають позитивний контакт з безліччю інших етнічних груп, 

узагальнюють свій досвід позитивного ставлення на всіх людей.  В свою чергу, 

гіпотеза конкуренції свідчить, про те, що конкуренція та обмежений особистісний 

контакт призводить до інтолерантності. Зокрема, конкуренція та суперництво між 

етнічними групами може спричинити сприйняття іншої етнічної групи як загрози, 

що призводить до негативного сприйняття всіх її членів [2]. 

Домінуючими факторами у структурі етнічної толерантності постають 

суб'єктивно-особистісні елементи, які визначають внутрішні аспекти ставлення 

особистості до інших етнонаціональних груп, та об'єктивно-практичні дії 

особистості. Так, кожен індивід виявляє специфічні ціннісно-моральні 

особливості, які переломлюючись крізь суспільно-національну систему, задаючи 

провідний орієнтир його поведінці. Етнічна толерантність виступає духовним 
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орієнтиром особистості, який актуалізує внутрішній потенціал, гармонізуючи 

взаємодію з світом. 

Отже, провідним завданням сьогодення виступає формування та розвиток 

етнічної толерантності кожного громадянина, ознайомлення його з особливостями 

національного характеру представників інших спільнот задля безпеки 

етнонаціональної життєдіяльності та гармонійного співіснування. Етнічна 

толерантність виступає провідним психологічним аспектом міжетнічної взаємодії, 

який надає можливість конструктивно взаємодіяти з іншими людьми в 

полікультурному суспільстві. Вона сприяє конструктивній міжетнічній взаємодії, 

забезпечуючи взаєморозуміння.  
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Складовими економічної безпеки згідно «Методики розрахунку рівня 

економічної безпеки України», затвердженої Міністерством економіки України є: 

макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-

технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча 

безпека. Науково-технологічна  та інноваційна безпека – це такий стан 

інноваційного та виробничого потенціалу держави, який дає змогу забезпечити 

належне функціонування національної економіки, достатнє для досягнення та 

підтримки конкурентоздатності вітчизняної продукції, а також гарантування 

державної незалежності за рахунок власних інтелектуальних і технологічних 

ресурсів. [3] 

Серед фундаментальних національних інтересів України є забезпечення 

конкурентоспроможності держави та економічного добробуту населення шляхом 

всебічного розвитку людського, науково-технічного, інноваційного потенціалів 

країни, сталий розвиток національної економіки для забезпечення зростання рівня 

та якості життя населення. Оскільки економіка є основним видом діяльності 

суспільства, держави й особистості, то економічна безпека – найбільш важлива 

складова національної безпеки України. Розвиток та підтримка українських 

високотехнологічних галузей є невід’ємною складовою частиною інноваційної 

детермінанти конкурентоспроможності держави. На сучасному етапі основним у 

розвитку національної економіки та підвищення конкурентоспроможності 

держави є інновації. [1] 

На сучасному етапі основною детермінантою розвитку національної 

економіки та підвищення конкурентоспроможності держави є інновації. Проте, 

нинішній стан економіки України характеризується незадовільною структурою 

інвестицій у високотехнологічні сектори, переважанням третього і четвертого 

технологічного укладів у структурі промисловості.  Інвестиції в галузі п’ятого  

технологічного укладу становлять 4,5%, водночас майже 75% інвестицій 

спрямовується у галузі третього укладу. [4] Не створено належних передумов для 
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інноваційного розвитку країни,  який, як свідчить світова практика,  є ключовим 

фактором підвищення конкурентоспроможності держави. Сучасний розвиток 

світової економіки визначається інтенсивним зростанням рівня інтелектуалізації 

як праці,  так і засобів виробництва, що дозволяє створювати нові якісні 

конкурентоздатні товари та послуги з високою часткою доданої вартості. 

Визначальним елементом у ланці створення такої продукції є знання та носії цього 

знання – інтелектуальний капітал країни. Економіка знань – є безальтернативним 

стратегічним напрямом для розвитку як суспільства,  так і держави. [2] Для 

України трансформація застарілої сировинної економіки в сучасну інтелектуальну 

є вкрай актуальною. Розвиток та підтримка вітчизняних високотехнологічних 

галузей є складовою частиною довгострокового процесу розбудови 

конкурентоздатної інноваційної економіки – економіки знань, головним напрямом  

якої є процес комерціалізації знань [3] 

В умовах глобалізації підвищення конкурентоспроможності національних 

економік забезпечується успішністю переходу від моделі розвитку, що базується 

на використанні ресурсних конкурентних переваг, до інноваційної моделі, 

пріоритетами розвитку якої є розвиток високотехнологічних виробництв, людські 

ресурси високої якості, новітні методи управління. При цьому ефективність 

переходу до інноваційної моделі розвитку залежить від можливостей реалізації 

людського капіталу в інноваційній діяльності, готовності суспільства, держави, 

роботодавців і населення до сприйняття та системного впровадження інновацій, 

що базуються на оновленні та поглибленні загальних та професійних 

компетентностей в умовах динамічних технологічних змін. 
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На захищеність держави та її громадян від зовнішніх загроз впливає багато 

факторів: економічні, політичні, географічні, воєнні,соціальні та інші. Та кожен з 

цих факторів поділяється на безліч складових, варіювання яких таким чи іншим 

чином впливає на стан захищеності держави.  

Необхідно зазначити, що сьогоденне суспільство активно використовує 

інтернет- технології  та інформаційно- телекомунікаційні системи (ІТС). В той же 

час, телекомунікаційні технології стають зброєю у руках злочинців. І саме з 

появою нових загроз – кібератак[1], почали активно говорити про захищеність 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури об’єктsd критичної 

інфраструктури. 

У відповідності до Закону України “Про національну безпеку України” 

державна безпека визначається як захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших 

життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз 

невоєнного характеру, в той же час воєнна безпека  визначається як захищеність 

державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від 

воєнних загроз. 

Звертаючись до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 

р. “Порядок формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем 

об’єктів критичної інфраструктури держави” необхідно проаналізувати 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3737
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визначення об'єктів критичної інфраструктури держави- підприємства та установи 

(незалежно від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна 

промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та 

телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, 

комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функціонування 

економіки і безпеки держави, суспільства та населення. Таким чином, об'єкти 

критичної інфраструктури держави є стратегічними, тобто такими, які містять 

загальні, основні настанови, важливі для  забезпечення стабільності та безпеки у 

державі.  

Цим же нормативно –правовим актом надано поняття кіберзахисту об’єкта 

критичної інфраструктури, як забезпечення шляхом впровадження на об’єкті 

критичної інформаційної інфраструктури об’єкта критичної інфраструктури 

комплексної системи захисту інформації або системи інформаційної безпеки з 

підтвердженою відповідністю. 

Таким чином, об'єкти критичної інфраструктури є важливим фактором 

забезпечення як державної так і воєнної безпеки. В той же час, їх потрібно 

розглядати як об’єкти підвищеного ризику з точки зору здійснення кібератак для 

нанесення шкоди суспільству і державі. Тому, стільки уваги приділяється саме 

об’єктам критичної інформаційної інфраструктури об’єкта критичної 

інфраструктури. Але, на жаль, крім теоретичного занепокоєння та розуміння 

можливості здійснення кібератак та важливості захисту цих об’єктів українське 

законодавство належно не врегульовує та не визначає чіткого порядку захисту цих 

об’єктів. Кабінет Міністрів України ще досі не прийняв постанову, яка б 

затвердила перелік об’єктів критичної інфраструктури нашої держави. 

 Отже, можемо зробити висновок, що у сучасних реаліях захист 

інформаційних складових об’єктів кричної інфраструктури нашої держави має 

бути одним з першочергових завдань, а законодавство у цій сфері має бути чітким 

та дієвим. 
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Вступ. Одним із основоположних в каталозі трудових прав залишається 

право на належні та безпечні умови праці, адже його реалізація безпосередньо 

пов’язана із життям та здоров’ям людини, які, згідно статті 3 Конституції України, 

є найвищою соціальною цінністю. За останніми підрахунками, оприлюдненими 

Міжнародною організацією праці (далі – МОП) у 2017 році, щороку 2,78 млн. 

працівників помирають від нещасних випадків на виробництві та пов'язаних з 

роботою захворювань, ще 374 млн. отримують серйозні травми в процесі трудової 

діяльності [1, с.1]. Як наголошено у доповіді МОП «Safety and health at the heart of 

the future of work» 2019 року, нещасні випадки на виробництві та професійні 

захворювання мають значний вплив на працівників та їхні сім’ї в економічному 

плані, а також на їх фізичне та емоційне самопочуття у коротко- та довгостроковій 

перспективі. Крім того, вони можуть мати значний ефект на підприємства, 

впливаючи на продуктивність праці, призводячи до збоїв у виробничих процесах, 

перешкоджаючи конкурентоспроможності та репутації підприємств, впливаючи 

на економіку та суспільство в цілому [1, с.3]. Саме тому, дослідження стратегічних 

напрямів державної політики у сфері забезпечення вимог охорони праці 

залишається актуальним. 

Результати. Згідно Декларації сторіччя МОП щодо майбутнього сфери 

праці 2019 року безпечні та здорові умови праці є основоположними для гідної 

роботи. При цьому, в Декларації наголошено на необхідності забезпечення 

людино-орієнтованого підходу до правового регулювання праці, який ставить 

права та потреби працівників в основу економічної, соціальної та екологічної 

політики держав.  

В Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» 2017 

наголошено, що «центральним об’єктом економіки держави повинна стати 

людина. Безпечна праця та отримувана за неї гідна заробітна плата мають 

задовольнити усі потреби людини з досягнення належних показників якості життя, 

добробуту і благополуччя» [2, с.66]. Серед 17 цілей Сталого розвитку ООН до 

2030 року дві безпосередньо стосуються здорових та безпечних умов праці: Ціль 



32 

3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в 

будь-якому віці; Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для 

всіх. 

Забезпечення належних та безпечних умов праці  є одним із ключових 

напрямів реформування трудового законодавства в контексті збереження та 

розвитку трудового потенціалу України. Так, у Концепції Загальнодержавної 

цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України 

на період до 2017 року наголошено на необхідності впровадження міжнародних 

стандартів щодо умов та охорони праці на виробництві. Вказане завдання 

деталізовано у рішенні Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

«Про збереження та розвиток трудового потенціалу України», що визначає 

необхідність посилити увагу до проблем охорони праці та, зокрема, забезпечити: 

1) збільшення відповідальності за порушення вимог законодавства України з 

охорони праці як з боку роботодавців, так і посадових осіб підприємств, установ і 

організацій; 2) до кінця І півріччя 2018 року затвердження Порядку розслідування 

та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві в новій редакції (не було затверджено – прим автора); 3) розробки та 

схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні 

та плану заходів з її реалізації з урахуванням цілей, визначених Рамковою 

Стратегією Європейського Союзу із розвитку здоров’я та безпеки праці на 2014-

2020 роки (пп.1.5, 1.6) [3]. 

МОП прийнято велику кількість міжнародних стандартів у сфері безпеки та 

гігієни праці, які можна класифікувати на: а) універсальні акти, що визначають 

загальні засади безпеки праці та управління в цій сфері (Конвенції №155 про 

безпеку й гігієну праці та виробниче середовище 1981 року, №187 про основи, що 

сприяють безпеці та гігієні праці 2006 року); б) акти, що регламентують 

управління охороною праці (Конвенції №81 про інспекцію праці у промисловості 

й торгівлі 1947 року, №161 про служби гігієни праці 1985 року); в) акти, пов’язані 

зі специфічними ризиками (іонізуюче випромінювання, азбест, професійний рак, 

хімічні речовини); г) акти, пов’язані зі специфічними сферами трудової діяльності 

(сільське господарство, будівництво тощо). 

При цьому, усі стандарти МОП в сфері безпеки та гігієни праці (OSH – 

occupational safety and health) визначають спільні засади: 1) необхідність створення 

системи управління охороною праці як на рівні держави, так і окремих 

роботодавців (підприємств, організацій, установ); 2) встановлення 
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відповідальності за забезпечення охорони праці для усіх суб’єктів соціального 

партнерства – держави, роботодавців та працівників. 

Конвенція МОП №155, ратифікована Україною у 2011 році, передбачає 

необхідність держав визначати за погодженням із соціальними партнерами, 

здійснювати й періодично переглядати національну політику в галузі безпеки й 

гігієни праці та виробничого середовища. Основними принципами такої політики 

згідно Конвенції МОП №187 є: а) оцінка професійних ризиків або небезпек; 

б) боротьба з професійними ризиками або небезпеками в місці їх виникнення; 

в) розвиток національної культури профілактики в галузі безпеки та гігієни праці, 

яка включає інформацію, консультації та підготовку (стаття 3).  

В сучасний період МОП особливо наголошує на необхідності прийняття  

ефективних стратегій профілактики як головного завдання у вирішенні питань 

глобальної безпеки та гігієни праці [1, с.1], а також на необхідності створення 

дієвих систем збору даних щодо безпеки та гігієни праці, щоб покращити аналіз у 

цій сфері [1, с.3]. Науково-дослідні роботи у сфері безпеки і гігієни праці 

визначаються однією із ключових складових національної системи безпеки та 

гігієни праці згідно Конвенції МОП №187, нарівні із механізмом, що дозволяє 

здійснювати збір та аналіз даних про випадки виробничого травматизму і 

професійних захворювань (стаття 4). 

Одночасно із необхідністю впровадження міжнародних стандартів охорони 

праці у національне законодавство, необхідним є зміна підходу до розуміння 

інституту охорони праці у вітчизняній доктрині трудового права. Так, світовий 

досвід показує, що забезпечення права на належні та безпечні умови праці включає 

також і захист від психологічних переслідувань на робочому місці, тоді як в 

національному законодавстві зберігається розуміння охорони праці виключно як 

дотримання норм техніки безпеки, виробничої санітарії. Як наголошено в доповіді 

МОП «Safety and health at the heart of the future of work», психосоціальні ризики, 

стрес на роботі та неінфекційні захворювання викликають все більшу 

стурбованість у багатьох працівників у всіх частинах світу [1 с.1].  

С.В. Вишновецька справедливо наголошує, що серед факторів, які 

складають загрозу безпеці працівника, насамперед необхідно виділити стреси, 

несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, вертикальний і 

горизонтальний мобінг, сексуальні домагання. Психосоціальні ризики і стрес під 

час виконання роботи є одними з найбільш складних серед питань професійної 

безпеки та здоров’я працівників. Тому виробниче середовище повинне бути 
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організоване так, щоб забезпечити не тільки фізичну безпеку працівника, а й 

психологічний комфорт його праці [4, c.116]. Також необхідно нормативно 

визначити механізм протидії психологічному переслідуванні на робочому місці, 

оскільки сучасне трудове законодавство України фактично не регламентує це 

питання. 

Висновки. Створення дієвих механізмів реалізації права на безпечні та 

здорові умови праці має важливе значення в межах стратегічних напрямів розвитку 

міжнародного співтовариства, що відображено в Цілях сталого розвитку на рівні 

ООН та концепції гідної праці на рівні МОП. Україні необхідно розробити 

національну стратегію державної політики в галузі безпеки й гігієни праці та 

виробничого середовища, що передбачатиме не лише систему реформування 

управління охороною праці (закріплену в Постанові Уряду №989-р 2018 року), але 

й напрями співпраці соціальних партнерів в цій сфері, заходи щодо профілактики 

виробничого травматизму, побудову системи збору даних щодо безпеки та гігієни 

праці, засади реформування трудового законодавства (в тому числі з метою 

закріплення обов’язку роботодавця забезпечувати не лише фізичні, але й 

психологічні умови праці). 
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ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОЇ 

ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ 

КІБЕРБЕЗПЕКОЮ 

Сліпачук Л.О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

lada.knu@gmail.com 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її актуальність. Аналіз 

науково-інформаційних джерел доводить зростання потреб у розробці ІТ, систем 

та моделей інтегрованого управління для різних галузей промисловості, військово-

оборонного комплексу та особливо сектору національної кібербезпеки.  

Тема представленого дослідження є досить актуальною у масштабах держави, 

адже направлена на вдосконалення управління сектором національної кібербезпеки 

шляхом забезпечення її таким сучасним та дієвим інструментом управління, як 

ІГІСУ ССС НКБ (Інтегрована галузева інформаційна система управління складно-

структурованим сектором національної кібербезпеки), функціональну модель якої 

буде представлено за результатами моделювання.  

Формулювання мети дослідження. Окреслені вище проблеми обумовили 

мету нашої наукової розвідки, яка полягає у аналітичній інтерпретації 

особливостей ІГІСУ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

вирішення даної проблеми. Побудовою автоматизованих систем комп’ютерно-

інтегрованого управління займалася вітчизняні науковці: Трегуб В.Г., 

Когутяк, М. І., Мягких І.М. [1; 2].  

Методологічний апарат даного дослідження. Для побудови 

представленої моделі було використано: технологію комп’ютерного моделювання, 

як найбільш ефективний метод конструювання складних систем; та 

морфологічний та аналітичний методи для описового представлення ключових 

характеристик ІГІСУ [3]. 
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Розглянемо більш детально отримані результати проведеного 

дослідження. Аналіз ІГІСУ показав, що вона наділена: не тільки загально-

системними характеристиками; але і специфічними ознаками, які є притаманними 

лише даній ІГІСУ (рис.1). 

Рис 1. Графічне представлення архітектурно-функціонального наповнення 

моделі інтегрованої галузевої інформаційної системи управління складно 

структурованим сектором національної кібербезпеки 

 

Особливість представленого варіанту моделі ІГІСУ полягає у наступному:  

1. Модель показує зкоординованість ІГІСУ на триєдину ціль (оперативну, 

тактичну та стратегічну). 

2. Модель надає цілісне уявлення про: загальну архітектуру, структурно-

функціональне наповнення ІГІСУ, спроможність управляти. 

3. Модель є відкритою, оскільки функціонально пов’язана із зовнішнім 

середовищем, у якому знаходиться.  

4. Модель є адекватною — адже приводить ІГІСУ до заданої мети, 

дозволяє одержати потрібні результати. 

5. Модель дає фундаментальне розуміння динаміки системи, що 

реалізується завдяки: режимам, процесам, алгоритмам, взаємодії складових, 

зв’язкам, принципам, потокам даних, робочим циклам, елементам керуючого 

впливу, інформаційно-адміністративним сигналам за допомогою яких реалізується 

управління, « входу» та «виходу» та варіантам інтеграційних рішень.  

6. Модель показує, що ІГІСУ є чітко скоординованою та націленою: на 

вимоги та потреби сьогодення щодо вирішення великої кількості наявних та 

можливих проблем та завдань, що мають місце у секторі національної 

кібербезпеки; на виконання конкретних завдань поставленої мети; на постійне 

вдосконалення, адже процеси управління розроблені, впроваджені та 

функціонують у відповідності до циклу Демінга та міжнародних стандартів 
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менеджменту якості ISO/ES серії ISO 9 000:2015; на сталий інноваційний поступ, 

трансформацію, та модернізацію у відповідності до розвитку науково-технічного 

прогресу, викликів часу, зовнішніх ризиків і загроз, оскільки усі управлінські 

рішення приймаються з прицілом на стратегічний розвиток.  

Отримані висновки. Оскільки аналітичними матеріалами даного 

дослідження доведено, що ІГІСУ є функціонально здатною забезпечувати 

реалізацію ефективного комп'ютерно-інтегрованого керування сектором 

національної кібербезпеки при різних станах та режимах. 

Основний науковий результат та наукова цінність представленого 

дослідження. Робота містить елементи наукового-дослідження, направленого на 

вирішення проблем пов’язаних із забезпеченням управління сектором 

національної кібербезпеки на основі функціональної моделі ІГІСУ.  

У роботі розкрито характерні особливості моделі ІГІСУ, створеної за 

допомогою сучасних досконалих інструментів комп’ютерного моделювання. 

Перспективи подальших розвідок. Подальші дослідження доцільно 

присвятити питанням розробки та впровадження інтегрованих галузевих 

інформаційних систем управління та їхніх функціональних моделей для інших 

секторів військово-оборонного чи промислового комплексів держави. 
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РОЛЬ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

В РОЗРІЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ІНДИВІДА 

Шумей А.О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

anyta30098@gmail.com 

Вступ. Економісти розглядають широке коло питань, зокрема вони 

вивчають економічну поведінку індивіда. Історія економічного підходу до 

людської поведінки бере початок у ХVIII ст. Одним із першим, хто досліджував 

економічну поведінку людини був представник класичної політекономії А.Сміт, 

який розробив концепцію «економічної людини». На думку вченого індивід під час 

своєї діяльності опирається на особисті економічні інтереси та потреби.  

Послідовники класичної школи, зокрема представники неокласичної та нової 

класичної школи також розглядали людину як раціонального суб’єкта економіки 

[2, c. 85].  

Але даний підхід час від часу зазнавав критики, зокрема представниками 

історичної школи, інституціоналізму, поведінкової економічної теорії, 

нейроекономіки тощо. Звичайно, для побудови спрощених моделей використання 

«економічної людини» є доцільною, але, як показали емпіричні дослідження, 

людина не є раціональною в процесі прийняття рішення. 

Матеріали і методи. В процесі дослідження було використано широке коло 

наукових публікацій, що містять результати досліджень учених з питань поведінки 

індивіда в умовах сучасної ринкової економіки, зокрема монографій, матеріалів 

фахових періодичних видань, наукових досліджень та публікацій розміщених в 

електронних виданнях,  включно з матеріалами, розміщеними у наукометричних 

базах даних Index Copernicus та Web of Sciеnce.  

Для проведення дослідження роботи було використано наступні методи: 

методи емпіричного рівня для дослідження поведінки індивідів, методи 

метатеоретичного рівня для порівняння різних підходів економічної теорії, методи 

експериментально-теоретичного рівня для вивчення еволюції теоретичних 

підходів щодо вивчення економічної поведінки людини з ХVІІІ ст. до ХХІ ст. та 

інші загальнонаукові методи.  

Результати. Наприкінці ХХ ст. з’явилася та набула подальшого розвитку 

поведінкова економічна теорія, яка базується на використанні 

міждисциплінарного підходу (поєднання методології психологічної науки та 
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економічної теорії). Також даний напрямок під час аналізу економічної поведінки 

індивіда використовує досягнення експериментальної економіки та на основі 

отриманих результатів досліджень розробляє рекомендації та прогнози для різних 

інституцій (домогосподарств, фірм, держави) на основі економіко-психологічних 

моделей [1, c. 6]. 

Представників поведінкової економічної теорії, на відміну від неокласиків, 

цікавить процес прийняття рішень, а не результат. Це пов’язано із тим, що перед 

вченими постало багато невирішених питань з практичної точки зору, а давно 

розроблені моделі вже не могли вирішити проблеми, які виникали. Це демонструє 

нам те, що економічна теорія не може обходитися без використання 

міждисциплінарного підходу [3, c. 12]. В умовах існування широкого спектру 

невирішених питань та багатогранності підходів різних вчених поведінкову 

економічну теорію умовно (оскільки, чіткої архітектоніки в поведінковій 

економіці не прослідковується) ділять на декілька напрямків:  

• теорія поведінкових фінансів – теорія, що ґрунтується на обмеженості 

інформації і досліджує поведінку інвесторів та домогосподарств на 

фінансовому ринку. Значний вклад у вивчення даної проблематики 

зробив Р.Шиллер; 

• теорія перспектив – теорія, яка була розроблена і глибоко досліджена 

А.Тверскі та Д.Канеманом, яка описує поведінку індивіда, який 

опинився в умовах невизначеності; 

• теорія передбачуваної ірраціональності – теорія, яка була заснована і 

досліджується Д.Аріелі, яка ґрунтується на описі процесів прийняття 

рішення індивідами в різних умовах;  

• поведінкова теорія ігор – теорія, яка аналізує інтерактивні стратегічні 

рішення і поведінку за допомогою використання теорії ігор в умовах 

одночасного прийняття рішення іншими індивідами. Дану 

проблематику розглядає К.Камерер[4]; 

• поведінкова економічна теорія Р.Талера, дослідження якого базуються 

на розгляді «mental accounting» (ментального рахунку) [1, с. 9].   

1. Даний перелік підходів дає нам змогу зробити висновки, що 

поведінкова економічна теорія, використовуючи міждисциплінарний підхід, 

вивчає процес прийняття індивідом на різних ринках та в умовах впливу різних 

зовнішніх (прийняття рішення в умовах одночасного прийняття рішення іншими 

індивідами) та внутрішніх (невизначеність, ментальні рахунки) чинників. 
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Висновки. Таким чином на даний момент дуже важливо розуміти, що 

впливає на процес прийняття людиною рішення, оскільки це відображається на 

результаті господарської діяльності індивіда. Тому що індивід є відправною 

точкою в системі ухвалення й реалізації господарських рішень на будь-якому рівні 

економіки. Тому поведінкова економічна теорія, яка базується на 

міждисциплінарному підході, допомагає побудувати реалістичні моделі, 

передбачити подальший розвиток події та зробити певні прогнози, що зменшують 

ризик непередбачуваності. 
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Секцiя 2. Новiтнi матерiали та 

технологiї для потреб 

суспiльства 

КОМБІНОВАНІ ГЕЛІО-ВІТРЯНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ  

НА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ 

Бабич В.С. 

Київська Мала академія наук, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» 

varvara.babich13@gmail.com 

Пошук нових джерел енергії та підвищення ефективності традиційних є 

актуальним завданням сучасної промисловості, яка споживає все більшу кількість 

енергії у всіх доступних для використання видах. Традиційні види джерел енергії 

мають вагомі недоліки, які перешкоджають довготривалому використанню їх в 

майбутньому. Одним з них є те, що ресурси корисних копалин планети, за різними 

оцінками, обмежені; їх запасів на потреби теплоенергетики вистачить максимум 

на 100 років, та найголовніше те, що використання невідновлюваних джерел 

енергії завдає великої шкоди природі.  

Метою роботи є дослідження методів підвищення ефективності 

відновлювальних джерел енергії. Цього можна досягти за допомогою 

комбінування двох джерел енергії, наприклад, сонячних батареї та 

вітрогенераторів, в одній електростанції одночасно. Завдяки такому рішенню ми 

позбулися декількох головних недоліків сонячних панелей та вітряків, точніше 

непостійності їх роботи, тобто ми отримаємо енергію від генератора, коли не 

працюють батареї та навпаки. Соняні панелі заповнюють усю площу лопатей 

вітрогенератора[1], а для покращення роботи можна використовувати цільні 

панелі замість лопатей. Для збільшення ККД такої електростанції пропонується 

використовання рефлектор під невеликим кутом , який відбиває більшу кількість 
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сонячних променів до панелей. Для покращення обертання вітрогенератору ми 

використали явище магнітної левітації, встановивши магніти основні установки. 

У ході роботи було знайдена та проаналізована інформація про роботу  

відновлювальних джерел енергії. У рамках цієї роботи було розроблено і 

сконструйовано робочу модель комбінованої електростанції для проведення 

експериментів. На конструкцію додатково встановлено рефлектор та магніти для 

покращення його роботи. 

Під час досліджень були проведені експерименти для виявлення 

характеристик такої конструкції при різних умовах роботи[2]. Таких як: тільки при 

роботі сонячних батарей під різними кутами падіння сонячних променей, роботи 

тільки вітрогенератора при різних швидкостях вітру та загальна робота такої 

електростанції при обох джерелах одночасно. Також були проведені експерименти 

з рефлектором, який збільшує середню отриману кількість енергії в 1.2- 1.4 рази. 

На аналізі теорії та виконаних експериментів були зроблені висновки, що 

ідея про комбінування сонячних батарей та вітрогенератору є успішною. Була 

зменшена імовірність ерозії ґрунту, зменшена площа зайнятої землі тільки під 

площу вітрогенератора, покращено охолодження батарей і одночасно збільшено 

час їх використання. Також завдяки кращому охолодженню сонячних батарей було 

уповільнене зниження ефективності фотоелементів при нагріванні батареї.  З 

експериментальних даних було визначено, що чим більше буде швидкість вітру, 

тим більше буде знижуватися температура поверхні сонячних батарей. При 

отримані експериментальних результатів середнє значення енергії, виробленої 

тільки сонячними батареями, із всієї кількості було більше ніж 35%. Таку 

установку можна використовувати для створення гібридних електростанцій будь-

яких розмірів і типів - як для приватного використання так і промислового 

масштабу, використовуючи при цьому менше ресурсів. 
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СИНТЕЗ СУЛЬФАМІДІВ З ФРАГМЕНТОМ 1,4-ДІОКСАНУ 

Бабій М. В.1,2, Добриднєв О.  В1,2, Воловенко Ю. М.1 

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2Enamine Ltd. 

babiymarinavolod@gmail.com 

Одним з найперспективніших напрямків в розвитку сучасної медичної хімії 

є фрагмент-орієнтований дизайн лікарських засобів, що полягає в ідентифікації 

малих молекул, з метою їх подальшого зв’язування і розробки реального хіта [1].  

Сульфамідні похідні зарекомендували себе як ензиматично-стійкі 

фармакофори, що здатні селективно взаємодіяти з мішенями. Значна кількість 
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представників протимікробних, антипсихотичних та протиракових препаратів 

містять в своєму складі сульфамідний фрагмент [2, 3]. 

В основу нашого дослідження було покладено синтез аліфатичних 

сульфамідів з фрагментом 1,4-діоксану, які є перспективними білдініг-блоками для 

синтезу та розробки потенційних біологічно активних сполук. 

 
a) KOH, rt, overnight; b) I2, K2CO3, CH3CN, rt, 48h; c), j) Na2SO3, H2O, reflux, overnight; d), k) SOCl2, CHCl3, reflux 12h.;  

i) SOCl2, Py, CHCl3, rt, overnight; e.I), m.I)  NH3, DCM, 0C, 1h.; e.II-IV, m.ll-lV) amine, K2CO3, DCM,  rt, overnight; f) KCN, DMF, 

80C, overnight; g) SOCl2, MeOH, reflux; h) BH3•Me2S, 0C-rt, overnight. 

Структура синтезованих сполук доведена фізико-хімічними методами: 1Н ЯМР, 13С 

ЯМР, LSMS, GSMS спектроскопії, елементного аналізу. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ CU7PSE6 – CU2SE. 

Богдан Я.В., Погодін А.І., Філеп М.Й., Кохан О.П. 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

artempogodin88@gmail.com 

Проблеми використання нетрадиційних джерел енергії вимагають пошуку 

нових або покращення властивостей вже відомих матеріалів. До таких матеріалів 

належать суперіонні провідники – матеріали з високою іонною провідністю у 

твердому стані. Серед аргіродитів, до яких належить Cu7PSe6 , знайдено сполуки з 

високою іонною провідністю у твердому стані, що робить їх перспективними для 

використання у акумуляторах з твердим електролітом.  

Сплави системи Cu7PSe6 – Cu2Se синтезували прямим однотемпературним 

методом з попередньо синтезованих сполук Cu7PSe6 та Cu2Sе в електричній печі 

опору в кварцових ампулах,  відкачаних до 0,13 Па. Режим синтезу сплавів 

включав нагрівання зі швидкістю 50 К/год до 1398 К, витримку 12 год.  та 

охолодження до 523 К. Охолоджені до 523 К сплави підлягали гомогенізуючому 

відпалу протягом 120 год., після чого їх загартовували на повітрі. Для вивчення 

характеру фізико-хімічної взаємодії у системи Cu7PSe6 – Cu2Se синтезовано 18 

сплавів у всьому концентраційному інтервалі. Одержані сплави досліджувались 

методами диференційно-термічного (ДТА), рентгенофазового (РФА) та 

мікроструктурного (МСА) аналізів.  

Результати РФА вказують на те, що у системі існують незначні (менше 5 

мол.%) області утворення граничних твердих розчинів на основі вихідних сполук. 

Для сплавів з вмістом 95 – 62,5 мол.% Cu7PSe6 спостерігається дві системи ліній. 

Одна з них індексується в кубічній примітивній комірці, ПГ Р213 (граничний 

твердий розчин на основі Cu7PSe6), а друга – в тетрагональній комірці з 

параметрами а=10,104(6) ; с=9,920(2) Å Z=4. Сплави, що містять 60 – 10 мол.% 

Cu7PSe6, є двохфазними і мають також лінії кубічної фази граничного твердого 

розчину на основі Cu2Se та тетрагональної фази з параметрами а=10,104(6), 

с=9,920(2) Å, Z=4. На дифрактограмах з вмістом  Cu7PSe6  в межах 55 – 65 мол.% 

Cu7PSe6  спостерігаються додаткові рефлекси, що відповідають тетрагональній 

комірці проміжної γ-фази. 

Результати мікроструктурного аналізу підтвержують значні двохфазні 

області у досліджуваній системі. Сплав складу 60% Cu7PSe6 є однофазним, а сплав 
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62,5% Cu7PSe6  – практично однофазним. Це свідчить про утворення вузької 

області гомогенності на основі проміжної тетрагональної фази. 

Таку поведінку можна пояснити утворенням упорядкованої бертолідної 

фази, стехіометричний склад якої відповідає співвідношенню 2Cu2Se : 3Cu7PSe6 

Такі нестехіометричні склади характерні для систем за участю 

галогенхалькогенідів з структурою аргіродиту .  Це пояснюється особливостями 

структури аргіродитів, де існує велика кількість катіонних вакансій (96 позицій 

Cu+, з яких у Cu7PSe6  зайнято лише 28 (Z=4)). Катіонне розупорядкування 

призводить до зменшення потенціальних бар’єрів, а отже, до зростання рухливості 

катіонів у кристалічній гратці суперіонного провідника. Таке явище призводить до 

збільшення електропровідності, а отже, і зменшення ширини забороненої зони у 

твердих розчинах на основі халькогенідів з структурою аргіродиту.  

На основі проведених досліджень (ДТА, РФА, МСА) побудовано діаграму 

стану системи Cu7PSe6 – Cu2Se. 

Система Cu7PSe6 – Cu2Se (рис.1) характеризується проходженням 

евтектичного та перитектичного нонваріантних процесів. У системі утворюються 

α граничні тверді розчини на основі Cu2Se та  граничні тверді розчини на основі 

Cu7PSe6.  

 

Рис. 1 Діаграма стану системи Cu7PSe6 – Cu2Se  
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Гілки первинних кристалізацій вихідних компонентів перетинаються в 

евтектичній точці е1 (нонваріантний рівноважний процес L  α’-Cu2Se + γ’; 

координати – 55 мол.%  Cu7PSe6, 1031 К) та перитектичній точці р1 (нонваріантний 

рівноважний процес L + γ’ β’- Cu7PSe6;  координати – 95 мол.%  Cu7PSe6, 1037 К. 

При температурі евтектичного перетворення граничні тверді розчини на основі α’-

Cu2Se досягають 12 мол.% Cu7PSe6,  перитектичного перетворення β’- Cu7PSe6  

граничні тверді розчини досягають 7 мол.% другої фази.  З пониженням 

температури граничні область гомогенності на основі α’-Cu2Se зростає 

(ретроградний характер кривої розчинності) і сягає максимуму при ~ 500 К (70 

мол.%. Cu2Se).  

Характер фізико-хімічної взаємодії ускладнюється утворенням γ-фази 

(складу 2Cu2Se:3Cu7PSe6) з конгруентним характером плавлення (1058 К). 

 

EFFICIENT ONE-POT APPROACH TO FUNCTIONALIZED SP3-ENRICHED 

SULTONES VIA CSIC REACTION 

Bohdan V. Vashchenko1,2, Alexey V. Dobrydnev1,2 

1 Taras Shevchenko National University of Kyiv 

2 Enamine Ltd, www.enamine.net 

bohdan.vashchenko@gmail.com 

Cyclic sulfonates have recently attracted significant attention in synthesis as 

versatile intermediates and target building blocks for early drug discovery. Sultone core 

occurred as a key substructural framework in several pharmaceuticals, i.e. HIV-1 

inhibitors pyridosultones 11 (EC50 = 17 to 22 μM), TSAO-m3T (2) and TSAO-T (3) 

(EC50: ≈ 0.057 μM)2 (Figure 1). 

In this work we have aimed at the synthesis 

of sp3-enriched γ-sultones 4 bearing alkyl group or 

spiro-alkyl moiety at the C-5 position of the 

heterocyclic core. Also, various functional groups 

were required to be incorporated, i.e. C-3 alkyl 

carboxylate or nitrile moieties, and C-4 amino-

fuction, which are in demand in synthesis and drug 

discovery. 
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This study3 commenced with the preparation of cyanohydrins 5 from available 

aldehydes or ketones 6 using the method optimized by our group (Scheme 1). The 

reaction of 6 with TMSCN in THF upon lithium salt catalysis, followed by quenching 

with methanolic HCl resulted in formation of 5 after (82−98% yield). Synthesis of the 

title sultones 4 relied on the CSIC reaction (the carbanion-mediated sulfonate / 

sulfonamide intramolecular cyclization reaction).4,5 It was found that Et3N-mediated 

sulfonylation of cyanohydrins 5 with α-EWG-substituted sulfonyl chlorides 7 proceeded 

smoothly in CH2Cl2 at 0 °C to rt, and gave sulfonates 8. If necessary, derivatives 8 could 

be isolated from the reaction mixture after 40 min. In turn, the reaction of 5 and 7 was 

easily performed in one-pot manner without isolation of 8. The Thorpe-type 

intramolecular condensation of 8 occurred immediately after sulfonylation of 5, 

completed by refluxing the reaction mixture for 4h, and resulted in the target sultones 4 

(28−92% yield). In some cases, either pre-synthesis distillation in vacuo of SO2Cl-

building block 7 or reverse addition of reagents were required for fruitful reaction 

outcome. 

 

In conclusion, the method for the one-pot synthesis of the functionalized sp3-

enriched sultones 4 was developed, and the reaction conditions were optimized for all 

mono-, di-, and spiroalkyl-annulated cyanohydrins. The mechanistic insight, scope and 

limitations of proposed method were studied comprehensively. To the best of our 

knowledge, the one-pot sequence, as well as all products 4 obtained were not reported to 

date. 
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49 

[5] A. V. Dobrydnev, B. V. Vashchenko, I. Konovalova, K. O. Bisikalo, Y. M. 

Volovenko, Monatsh. Chem. 2018, 149, 1827–1833. 

 

 

ЦИКЛІЧНІ СУЛЬФОНАМІДИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК 

Гись В.Ю., Кочетков А.О., Помалін М.С., Мілохов Д.С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

vaskos.lncp@gmail.com, milokhovds@gmail.com 

Актуальним завданням сучасної органічної хімії є розробка синтетичних 

підходів до синтезу нових аналогів природних та синтетичних біологічно активних 

речовин. Свою перспективність вже давно підтвердили похідні сульфамідів, що 

проявляють протипухлинну, антибактеріальну, антимікробну та протидіабетичну 

активність. Особливий інтерес викликають синтетичні методи отримання 

сультамів. Сультами – циклічні сульфонаміди. Важливий клас гетероциклічних 

сполук завдяки їх користі в різних сферах, таких як синтетична органічна хімія, 

медична хімія, агрохімія. Тому існує інтерес до нових сультамів з різними 

розмірами циклів та функціональними замісниками. Одним з подальших 

напрямків досліджень є розширення ряду циклічних сульфонамідів з створенням 

бібліотеки з можливістю подальшої перевірки їх біологічної активності, що в 

перспективі може допомогти отримати нові лікарські препарати. 

У ході дослідження був розроблений синтетичний підхід з отримання 

конденсованих сультамів на основі структурного фрагмента 1,2,4-тіадіазепіну. 

Метод ґрунтується на алкілуванні N-(хлорметил)-N-метилметансульфонамідом 2 

відповідних 1H-азолів 1a,b з утворенням ациклічних сульфонамідів3a,b. 

Циклізація яких приводить до кето 4a та аміносультамів 4b. 
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Показано новий напрям синтезу компактних молекулярних структур на 

основі тіазинів та тіазепінів. Низка послідовних перетворень бета-аміноестерів 

дозволяє отримати шести ланкові сультами 5: 

 

Застосування похідних естеру гама-галогенмасляної кислоти відкриває 

шлях до створення нових семи ланкових сультамів 6: 

 

 

СИНТЕЗ 4-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-2,4-МЕТАНОПРОЛІНУ 

Гомон А. А. 1,2, Мічурін О. М. 1, 2, Радченко Д. С. 2,3, Комаров І. В. 2,3  

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 Enamine Ltd. 

3 Інститут високих технологій, м. Київ 

chemist-explosioner@mail.ru 

Скелет 2-азабіцикло[2.1.1]гексану часто застосовується при дизайні 

лікарських препаратів та пептидоміметиків [1-3]. Конформаційна жорсткість такої 

системи дозволяє чітко запрограмувати бажані властивості цільової молекули. 

Зважаючи на високий потенціал 2-азабіцикло[2.1.1]гексанових похідних, 

розроблено ряд підходів до їх синтезу, що включають фотохімічне [2+2] 

циклоприєднання [4,5], внутрішньомолекулярні гетероциклізації[6, 7] та 

перегрупування [8,9]. 

Ціллю нашої роботи була розробка підходу до синтезу 

трифлуорометильного аналогу природної непротеїногенної амінокислоти 2,4-

метанопроліну, відомої своєю репелентною дією до багатьох рослиноїдних 

шкідників. Трифлуорометильна група в 4-му положенні сприяє збільшенню 
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метаболічної стабільності та підвищенню ліпофільності, із збереженням 

ахіральності, притаманної незаміщеному 2,4-метанопроліну. 

Загальна схема включає синтез циклобутанового кільця за реакцією [2+2]-

циклоприєднання. Як ключову стадію для формування 2-

азабіцикло[2.1.1]гексанового скелету нами вперше застосовано тандемну 

гетероциклізацію за участі йоду. Подальші маніпуляції з функціональними 

групами дозволяють легко отримати цільову сполуку.  

 

 

Запропонована схема дозволяє отримати 4-трифлуорометил-2,4-

метанопролін у 10 стадій із загальним виходом 15%. 
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РЕЦИКЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ  

3-(БЕНЗОФУРАН-3-КАРБОНІЛ)- 2Н-ХРОМЕН-2-ОНІВ  

ТА ВИВЧЕННЯ ЗМІНИ ЇХ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

ЗА ДОПОМОГОЮ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКІНГУ 

Кощеєнко В.М., Москвіна В.С., Іщенко В.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

v.kosheenko@gmail.com 

На сьогоднішній день рак залишається одним з найскладніших захворювань 

у світі і є провідною причиною смертності, що перевищує лише серцево-судинні 

захворювання. Хоча зараз розроблено велику кількість препаратів – не всі вони є 

ефективними, адже ракові клітини є дуже специфічними. Пошук нових 

ефективних протипухлинних засобів все ще є гострим питанням. Тому розвиток 

нових препаратів і більш ефективної стратегії лікування зараз дуже важливий. 

Бензофурани та кумарини володіють високою фармакологічною 

активністю та наразі успішно застосовуються у клінічній практиці, проте більш 

цікавим є синтез заміщених бензофуранів, які можуть бути вихідними сполуками 

для подальшого створення біологічно-активних сполук. Тому метою даної роботи 

став синтез 3-(5-гідроксибензофуран-3-карбоніл)-2Н-хромен-2-онів, дослідження 

реакцій рециклізації на їх основі та оцінка їх біологічної активності за допомогою 

методів молекулярної механіки та молекулярного докінгу. 

Вихідні 3-(5-гідроксибензофуран-3-карбоніл)-2Н-хромен-2-они (2) 

отримані циклізацією 3-[(3-диметиламіно)проп-2-еноїл]-2Н-хромен-2-онів (1) з 

бензохіноном в оцтовій кислоті. Наступне алкілування отриманих сполук 2 за 

допомогою MeI та епіхлоргідрину дозволило отримати похідні типу 3. 

Рециклізація сполук 2, 3 під дією гідразин гідрату проходила із розкриттям 

бензофуранового циклу з утворенням відповідних кумаринів з піразольним 

циклом в 3-му положенні – сполук 4 та 5. Структуру отриманих похідних 2-5 було 

доведено за допомогою методів ЯМР-спектроскопії. 
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Відомо, що бензофуранові похідні є ефективними інгібіторами рецепторів 

естрогену(RE), тож активність кожної сполуки по відношенню до RE верифіковано 

за допомогою in silico методів. Конвертацію структури та оптимізацію геометрії 

отриманих сполук проведено, використовуючи силове поле ММ+. Визначення 

сайтів зв’язування RE з інгібіторами було виконано з використанням 

експериментально встановлених комплексів RE-інгібітор з RCSB Protein Data 

Bank. Докінг здійснювався з урахуванням повної рухливості ліганду, реалізований 

в програмі CCDC GOLD Suite 5.3.У кожному випадку здійснювалось 100 циклів 

генетичного алгоритму, зі збереженням 10-ти кращих результатів. Остаточний 

відбір здійснювався за допомогою оцінюючих функцій GoldScore, ChemScore і 

ASP. Параметри були використані для обчислення приблизної енергії зв’язування 

з білком-мішенню. Ступінь зв’язаності ліганда з мішенню визначається за 

значенням скоринг-функції, що являє собою сумарне значення ряду параметрів, які 

характеризують взаємодію між атомами, такі як Ван-дер-Ваальсові взаємодії, 

енергія зв’язування, враховуються водневі зв’язки та квантові сили, що виникають 

під час розтягнення, сгибання, обертання міжатомних зв’язків. 

Попередні результати сліпого докінгу 15 похідних на поверхню RE 

показали, що сполуки типу 3 мають високу енергію зв'язування з активним сайтом, 

а отже потенційно можуть мати протиракову активність та потребують подальших 

досліджень. 
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Одним з напрямків удосконалення методів лікування раку є розробка 

розумних нанорозмірних систем для цільової доставки ліків. Ворозчинні полімери 

завдяки біосумісності з живими клітинами і тканинами та можливістю 

навантаження лікарськими препаратами можуть використовуватися як 

наноконтейнери для таргентної доставки ліків. 

Метою цього дослідження було створення гібридних наноносіїв на основі 

розгалужених pH-чутливих біосумісних кополімерів з контрольованою 

внутрішньою молекулярною структурою для фотодинамічної та 

хіміотерапевтичної протиракової терапії. Було показано, що ці наноносії були 

захоплені фагоцитарними клітинами і не були цитотоксичними. 

Полімер завантажували наночастинками золота та фотосенсибілізатором 

(Хлорин е6) та тестували для фотодинамічної протипухлинної терапії. В 

експериментах in vitro на злоякісній клітинній лінії МТ-4 нанокомпозитний 

фотосенсибілізатор продемонстрував подвійне підвищення фотодинамічної 

ефективності порівняно з вільним фотосенсибілізатором. Значна протипухлинна 

фотодинамічна активність нанокомпозитного фотосенсибілізатора була 

підтверджена в експериментах з фотодинамічної терапії легеневої карциноми 

Льюїса, пересадженої на лабораторних мишей, що підтверджує можливі доклінічні 

дослідження отриманої наносистеми. 

Враховуючи те, що наші наносистеми будуть діяти переважно на злоякісні 

фагоцитарні клітини і не впливати на здорові клітини, таким чином вони 

потенційно можуть використовуватися для терапевтичного лікування пухлинних 

клітин, що мають фагоцитарну активність.  
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Сонячна енергетика – один з найперспективніших [1, с.63] напрямків 

альтернативної енергетики, проте сонячні батареї мають невисокий ККД, який 

через нерівномірне освітлення фотоелемента знижується під час роботи [2, с.237]. 

На сьогодні для усунення цього недоліку  використовують автоматичні трекерні 

системи орієнтації (що затрачають додаткову енергію на поворот) [3] та відбивні 

дзеркальні поверхні (що є плоскими і не забезпечують повного відбивання 

сонячних променів протягом дня). Проте окремо ці способи не призводять до 

підвищення ККД, а на їх використання затрачається багато коштів, які не 

компенсуються виробленою енергією.   

Метою роботи є підвищення ККД сонячних батарей та мінімізація факторів, 

які зменшують їх ефективність. Для цього пропонується встановити двосторонню 

фотопанель [4] із відбивними поверхнями  на двохосьову трекерну систему для її 

орієнтації у горизонтальній і вертикальній площинах. Таким чином сонячна 

батарея буде постійно знаходитися під максимально вигідним кутом до сонячних 

променів. Для збільшення освітлення поверхні фотоелемента пропонується 

встановлення двох відбивних дзеркальних поверхонь під кутом 45° до нього (дод. 

А), однакових за площею із сонячною батареєю. На задній стороні відбивних 

поверхонь прикріплюються елементи Пельтьє [5, с.56], які вироблятимуть 

додаткову електроенергію за рахунок теплової енергії [6, с.117] від нагрітих 

сонячними променями металевих частин конструкції. Ці елементи не лише 

забезпечуватимуть енергією трекерну систему для здійснення повороту сонячної 

батареї, а й вироблятимуть надлишкову енергію, яку можна накопичувати в 

акумуляторах (дод. Б).  

У ході роботи використовувалися теоретичний (опрацьована та 

проаналізована література з теми) та емпіричний методи дослідження. Було 

розроблено і  створено макет запропонованої трекерної системи. На цю 

конструкцію було встановлено двосторонню сонячну батарею та відбивні 

дзеркальні поверхні (рефлектори), кут між якими становив 90° (дод. В). На задній 

стороні кожної дзеркальної поверхні були розміщені елементи Пельтьє.  
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Зі створеною конструкцією проводилися експерименти. В результаті яких 

було визначено, що при встановленні 6 елементів Пельтьє (дод. Г) на задніх 

частинах відбивних дзеркальних поверхонь (тобто часткове їх покриття) ККД 

установки становитиме 24% в той час як класична сонячна батарея має 

максимальний ККД 15%. При використанні всієї площі відбивних поверхонь, 

тобто у випадку нашого експерименту – при встановленні 20 елементів Пельтьє, 

ККД установки дорівнюватиме 69%. Розрахунки проводилися при нагріві 

конструкції до 45°C, за меншої температури ККД буде ще більшим (дод. Д). 

Така установка може підвищити ефективність трекера на 60%, при 

частковому покритті елементами Пельтьє задньої стінки відбивних поверхонь. 

При повному покритті – ККД може збільшитися у 3,5 рази. За рахунок того, що 

сонячна батарея буде двосторонньою, кількість сонячного світла, що 

потраплятиме на фотопанель буде більшою, ніж у традиційних сонячних панелей. 

Система буде економічно вигідною, адже термін окупності зменшиться за рахунок 

більшої кількості виробленої установкою енергії за одиницю часу. Таку установку 

можна використовувати для сонячних батарей будь-яких розмірів як для 

приватного використання так і для сонячних електростанцій промислового 

масштабу. 

У ході виконання проєкту було розроблено модель, що включає в себе 

трекер, відбивні дзеркальні поверхні та елементи Пельтьє. Таке універсальне 

об’єднання дозволить значно підвищити ККД сонячних батарей за рахунок 

постійного повороту панелі за Сонцем та концентрації максимальної кількісті 

сонячного світла на поверхні фотопанелі. Це сприятиме поширенню 

альтернативних джерел енергії для збереження навколишнього середовища. 
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НОВІ ПОЛІКОНДЕНСОВАНІ ПОХІДНІ БЕНЗОПІРАН(ОН)У 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

mariia.lototska7@gmail.com 

Вступ. 

Природні поліциклічні сполуки ряду бензопіронів виявляють широкий 

спектр біологічних властивостей, що є корисним для розробки лікарських засобів. В 

природі ця група поліконденсованих гетероциклів представлена переважно 

похідними елагової кислоти (1) – сполуки із вираженими антиоксидантними та 

кардіопротек-торними властивостями (рис. 1). Можливі варіанти комбінування 

кількох піронових та бензенових циклів у біологічно активну молекулу на цьому 

не вичерпуються. Зокрема, гілвокарцин М (2) [1], знайдений у деяких видах 

Streptomyces, має цитотоксичну та антиоксидантну властивості та може бути 

використаний у боротьбі з онкозахворюваннями. Протипухлинну дію виявили 

алкалоїд акронін (акроніцин), вилучений із Acronychia baueri, та ряд його 

синтетичних похідних [2]. Структура акроніцину (3) цікава передусім як приклад 

поєднання акридинової та піронової гетероциклічних систем. Разом із тим, робіт, 

присвячених синтетичним полікон-денсованим бензопіран(он)ам, порівняно 

небагато, і стосуються вони головним чином похідних елагової кислоти, 

гілвокарцину, а також сполук, що містять в свої основі поліциклічну систему 4 або 

5 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Природні поліконденсовані бензопіран(он)и та їх синтетичні аналоги 

 

Для одержання нового типу бензопіран(он)ів ми вирішили скористатися 

синтетичними можливостями ізокумаринового циклу. Схильність цієї лабільної 
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системи до рециклізацій дає можливість створювати із доступних реагентів 

оригінальні гетероциклічні ансамблі з перспективами подальших перетворень. 

Матеріали і методи. 

З метою синтезу цільових сполук нами було здійснено анелювання 

додаткових гетероциклів до 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону 6 (схема 1). 

Вихідна речовина була отримана нами раніше із використанням реакції Пехмана 

[3].  

 
Схема 1. Синтез похідних 11-метил-5H,9H,14H-ізохромено- 

[4,3-c]пірано[3,2-g]хромен-9,14-діону 

 

Результати. 

Внаслідок простої двостадійної синтетичної процедури на основі 6-

(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону 6 (схема 1) з високим виходом було 

отримано 11-метил-5H,9H,14H-ізохромено[4,3-c]пірано[3,2-g]хромен-9,14-діон 7, 

який у кислому сере-довищі з кількісним виходом утворює пентациклічну 

систему 8. Сполука 8 при кип'ятінні в i-PrOH приєднує молекулу гідразину з 

утворенням продукту 9, цей же продукт утворюється при обробці гідразином 

сполуки 7. Внаслідок нагрівання в піридині один із піронових циклів сполуки 9 

зазнає рециклізації з утворенням речовини 10.  

Висновки. 

Таким чином, ізокумариновий цикл дає можливість синтезувати не лише 

нову систему 5H,9H,14H-ізохромено[4,3-c]пірано[3,2-g]хромен-9,14-діону, але й 

широкий спектр її похідних, у тому числі із нітрогеновмісних. Подібність 
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синтезованих речовин до природних біоактивних поліциклічних речовин 

обумовлює перспективність подальших досліджень у цьому напрямку. 
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Вступ. Піридиновий та пірановий фрагменти є відомими фармакофорами 

та зустрічаються в широкому наборі як природних сполук, так і лікарських засобів. 

Сполуки, в яких вони поєднані, становлять інтерес не тільки для медичної чи 

агрохімії, а й для координаційної та фотохімії. 

Гетеродекаліни, що утворюються при поєднанні їх в одну гетеросистему є 

біоізостерами морфоліну – одного із найбільш досліджених насичених 

гетероциклів із широким спектром застосувань в синтетичній органічній хімії з 

метою пошуку нових лікарських засобів, в агрохімії та ін. [1]–[4]. Це ядро є 

базовим для багатьох природних сполук [5] та більш ніж 30 затверджених 

лікарських засобів [6]. Тож не дивно, що і біциклічні конформаційно обмежені 

аналоги були оцінені як важливі sp3-насичені низькомолекуляні будівельні блоки 

[7]–[12]. Такі сполуки є цінним матеріалом для лідер-орієнтовного синтезу та 

пошуку нових медичних препаратів на стадії оптимізації молекул-хітів для 

поліпшення метаболітичних та фармакокінетичних параметрів, покращення 
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зв’язування з мішенню чи зменшення антизв’язуючих факторів [13]. Окрім того, 

вони є основою для багатьох аміноцукрів, а структурний фрагмент частково чи 

повністю насичених піранопіридинів зокрема входить до молекул із відомою 

біологічною активністю та алкалоїдів типу доксантрину (1), соланокардінолу (2) 

та діанікліну (3).  

 

Матеріали і методи. Було використано літературні бази даних Reaxys® та 

SciFinder® для виявлення неописаних проміжків хімічного простору, які містять 

цікаві об’єкти для медичної хімії. Синтетична схема була розроблена із 

використанням ретросинтетичного підходу. Для винайдення експериментальних 

методик та проведення синтезу, виходячи із комерційно доступних реагентів, та 

препаративної хроматографії використовувалися дедукційні та індукційні 

висновки на основі емпірично отриманих результатів та аналізу літературних 

джерел. Підтвердження результатів здійснювалося із використанням сучасних 

фізико-хімічних методів, а саме: спектроскопія ЯМР (1H, 13C), газо-рідинної 

хроматографія з масс-спектрометрією. 

Результати. Розроблено синтез сполук 6 та 7 із хорошими виходами 

(85-89%) за універсальною методикою в результаті значної оптимізації та 

розширення одностадійного підходу [14], із використанням комерційно доступних 

3-гідроксипіколінової (4) та 3-гідроксиізонікотинової кислот (5). 

Синтез відновлених похідних пірано[3,2-b]- та пірано[2,3-c]піридинів 14 та 

15 було здійснено за наведеною нижче схемою. 
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Додатково проведено окиснення спиртів 10 та 11 за допомогою MnO2 із 

отриманням відповідних кетонів. Результатом гідрування сполук 10 та 11 за 

методикою, аналогічною до отримання сполук 14 і 15, є суміш діастеріомерів 

відповідних аміноспиртів із збереженням біциклічної будови. 

Висновки. Здійснено пошук та аналіз літературних джерел, розроблено 

підходи та здійснено синтез похідних пірано[3,2-b]- та пірано[2,3-c]піридинів. 

Результати підтверджено спектральними даними. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

g.polianovskyi@gmail.com 

Вступ. Згідно цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, 

економічний та соціальний розвиток будь-якої країни залежить в першу чергу від 

розвитку “інформаційного суспільства” або від розвитку нового феномену 

“економіки знання” [1]. Під економікою знань треба розуміти, що  кожний індивід 

має змогу створювати інформацію і знання, використовувати й обмінюватися 

ними, даючи змогу окремим особам повною мірою реалізувати свій потенціал, 

підвищуючи загальний добробут населення. Основна ідея економіки знань полягає 

в тому, що знання розглядаються як більш потужна складова економічного 

зростання, ніж матеріальні ресурси чи інші виробничі компоненти, які 

використовуються при виготовленні певної продукції [2]. 

Інформатизації дуже важлива складова сучасних глобалізаційних та 

трансформаційних процесів. Вона сприяє розвитку наукомістких виробництв та 
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високих технологій, зростанню продуктивності праці та розвитку 

інтелектуального потенціалу держави. Безсумнівно, що в наш час освіта стає 

основою для інтелектуального та інноваційного розвиту суспільства та має 

значний вплив на соціально-економічний розвиток країни. Але великий обсяг 

інформації ускладнює процес її обробки та розуміння і в деяких випадках, за умови 

відсутності відповідних технологій, уповільнює зростання інтелектуального 

потенціалу суспільства. Тому інформатизація освіти є невід’ємною умовою 

ефективної підготовки фахівців, здатних прилаштовуватись до кардинально нових, 

дедалі більше автоматизованих, умов праці, орієнтуватися у величезних обсягах 

інформації, яка поступає безперервно та вміло аналізувати, розуміти і 

використовувати її. 

Дуже важливим є те що, Україна стала членом Європейського 

інформаційного освітнього простору, що означає впровадження "змістово-

предметної, комп’ютерно-технологічної та інформаційно-комунікаційної 

платформи інтеграції і демократизації освіти" [3, с. 31]. Більш того, підвищення 

якості освіти на основі розвитку і використання сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій є одним із важливих кроків на цьому шляху. 

Матеріали та методи. Проблемам використання інформаційно-

комунікаційні технологій суспільством в секторі освіти присвячено дослідження 

багатьох науковців (А. Каленський, І. Роберт, С. Зайцева), а також необхідності 

застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі (А. 

Гуржій, Л. Жиліна, Т. Щоголева) та питання обґрунтування створення сучасного 

інформаційно-освітнього середовища (А. Кудін та О. Падалка). В даній роботі 

використовувалися методи узагальнення, що є основою дедуктивних міркувань, 

метод пояснення, що є основою розуміння причинно-наслідкових зв’язків фактів, 

та метод класифікації, що є основою розподілення об’єктів відповідно до 

заздалегідь визначених ознак. 

Результати. Поняття використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому просторі можна розглядати з різних сторін і тому 

необхідно визначити понятійний апарат цього процесу. За визначенням В. Бикова 

[4], використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти – “це 

процес залучення сукупності взаємопов’язаних, соціально-економічних, 

навчально-методичних та науково-технічних практик у процес обробки, аналізу та 

вивчення певної інформації”. 
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На думку І. Роберт [5], використання сучасних засобів інформаційно-

комунікаційних технологій є процесом інформатизації освітнього середовища, що 

слугує для забезпечення сфери освіти оптимальною методологією і практикою 

навчання. Сутність процесу інформатизації освіти пов’язується із структуризацією 

кваліфікаційних знань в окремих предметних областях і забезпечення вільного 

доступу студентів до баз даних. Тобто, процес навчання має орієнтуватися не на 

вміння працювати з певним програмним забезпеченням, а на технології роботи з 

різною інформацією. Важливо, щоб такі навчальні технології, у вигляді різних 

продуктів, не перетворювались на аналоги існуючих підручників. 

Наразі багато уваги приділяється дистанційній освіті, в основу якої 

покладено ідею мобільних ідей і навчання з метою розподілу знань за допомогою  

комунікаційних каналів. Входження України в середовище дистанційної освіти 

можливе лише на основі системного підходу до вирішення проблем 

інформатизації. Згідно думки В. Плескача [6], оптимальним рішенням у питанні 

підвищення конкурентоспроможності України є формування системи "освіта – 

наука – технологія – інновація – виробництво". Сучасна тенденція у розвитку 

освіти – перехід від консервативних освітніх моделей до інноваційних моделей – 

повинна базуватися на формуванні інформаційного середовища навчання і 

широкому використанні інформаційних технологій, створенні у закладах вищої 

освіти потужної інформаційної інфраструктури. 

Представники Майкрософт підкреслюють одну з найважливіших тенденцій 

сучасного інформаційно-освітнього середовища: на першому місці має бути саме 

процес навчання, а вже потім варто приділяти увагу приладам й обладнанню. 

Безсумнівно, міжнародна компанія такого рівня забезпечує освіту різноманітними 

технологіями, проте наполягає на тому, що програмне забезпечення в першу чергу 

повинно допомагати освітянам перебудовувати освіту, а не змушувати їх 

пристосовуватися до нових технологій. Маючи на меті вирішити проблему 

інформаційно-технічного забезпечення закладів освіти, Майкрософт впровадила 

проект BYOD (Bring Your Own Device – принеси свій власний прилад). Компанія 

вважає, що існує три ключові умови, які забезпечать можливість студентам 

використовувати їх власні пристрої в класі: 

– надання студентам доступу до мережі Інтернет; 

– безпечне інформаційне середовище; 

– допомога у використанні пристроїв у мережі; 

– забезпечення узгодженої роботи групи. 
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Одна з найголовніших переваг такої моделі є уникнення не тільки витрат на 

придбання приладів навчальним закладом, а й проблем, пов’язаних з їх 

обслуговуванням. 

На думку Ю. Рамського, одним із факторів, які завадили Україні своєчасно 

вступити на шлях інформаційного прогресу і розробити власний підхід щодо 

впровадження моделі інформаційного суспільства була саме негативна оцінка 

процесу інформатизації в радянській філософській літературі [7, с. 6-7]. За даними 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, нині 

існує дефіцит фахівців у галузі інформаційних технологій в Україні, який 

становить близько 30% на 2018 рік. Оскільки за концепцією економіки знань будь-

яка економіка країни в майбутньому буде не сировинною, а інформаційною, 

першочерговим завданням є забезпечення її кваліфікованими кадрами. Фахівці, які 

прямо або опосередковано пов’язані  зі створенням та розробкою нових технологій 

повинні стати пріоритетними у системі вищої освіти; і йдеться не тільки про 

збільшення квот на набір, але насамперед про підвищення якісних вимог [8]. 

Висновки. Швидке зростання інформаційно-комунікаційних технологій 

призвело до значних змін у двадцять першому столітті, а також позначилося на 

потребах сучасного суспільств. Інформаційні технології стають все більш 

важливими у нашому повсякденному житті та в нашій освітній системі. Тому 

зростає попит на заклади освіти, які використовують у процесі навчання 

інформаційні технологій. Усвідомлюючи вплив технологій на повсякденне життя 

та на робочий процес, сьогоднішні навчальні заклади намагаються 

реструктурувати свої освітні програми, щоб подолати існуючий технологічний 

розрив у викладанні та навчанні. Цей процес реструктуризації вимагає 

ефективного впровадження технологій у існуюче середовище з метою надання 

учням знань з конкретних предметних областей, сприяння змістовному навчанню 

та підвищенню професійної продуктивності [9]. 

Сьогоднішнє світове освітнє середовище потребує сучасних та простих 

технологій, щоб задовольнити його потреби та визначити необхідні методи 

використання цих технологій. Аналіз результатів численних досліджень показує, 

що сучасними світовими тенденціями розвитку інформаційних технологій в 

освітньому середовищі є: 

1. Розширення та просування методик підвищення ефективності робочої 

сили за допомогою впровадження новітніх моделей навчання. 
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2. Використання технологій для підвищення ефективності навчального 

закладу. 

3. Підтримка технологій в освіті, наприклад підтримка витрат, пов'язаних з 

дослідженнями та розширенням нових моделей навчання. 

4. Створення належних інфраструктури та вільного доступу до освіти та 

навчання за допомогою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій . 

5. Налагодження співпраці та координації між різними суб’єктами у сфері 

використання технологічних освітніх інструментів. 

6. Розширення культури використання технологій шляхом надання та 

заохочення її споживання в освіті. 
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Вступ: Можна стверджувати, що використовуючи тільки сили 

електромагнітної природи , що діють на об'єкт, неможливо стійко утримувати 

об'єкт в стані стійкої рівноваги. Але, за допомогою зовнішнього впливу на об'єкт 

можливо досягти  його стійкої левітації. Наступним кроком дослідження є 

розробка системи, що зберігає левітацію під час руху тіла.  

Мета: Досягнення стабілізації об’єкта під час його руху вздовж 

горизонтальної площині під час дії на нього явища вертикальної магнітної 

левітації. Для досягнення мети були визначені наступні завдання(методи): 

• визначити основні проблеми стійкої левітації при русі тіла; 

• провести розрахунки та на їх основі розробити  модель пристрою «левітрон»; 

• провести експерименти та на їх основі зробити відповідні висновки. 

Актуальність: Механічне подолання теореми Ірншоу може 

використовуватися для поперечної стабілізації транспорту, рух якого  базується на 

явищі вертикальної магнітної левітації. 

Гіпотеза:  

1) Якщо до магніту прикріпити крило певної площі, то воно має гальмувати 

обертання магніту, пов’язане з явищем нестійкої рівноваги. Це приведе до 

стабільності системи під час її руху. 

2) Комплекс із декількох(двох) рухомих дисків, що є розміщеними на корпусі 

об'єкту(оптимальна форма якого є циліндричною або сферичною) та 

обертаються у протилежних напрямках  відносно вертикальної осі, що 
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співпадає із центральною вертикальною віссю об'єкту, в будь-якій точці 

їхнього руху будуть діяти на об'єкт доцентровим прискоренням у 

доцентровому напрямку (таким чином забезпечуючи стійку рівновагу 

об'єкту відносно вертикальної осі в горизонтальній площині). 

Результати: Були проведені розрахунки, на основі яких розроблена модель 

пристрою «левітрон», яка дає можливість експериментально вирішувати проблему 

стабілізації об'єкта, що знаходиться у вертикальному магнітному полі. Було 

експериментально доведено, що використання двох взаємно перпендикулярних 

крил є ефективнішим, ніж використання одного крила. 

Висновки: Стабілізації при явищі магнітної левітації під час руху можна  

досягнути за допомогою зовнішнього впливу на об'єкт. Крила дають можливість 

запобігти обертанню магніту та стабілізувати його власний рух в горизонтальній 

площині. Комплекс, що складається із рухомих дисків здатен стабілізувати об'єкт 

за допомогою доцентрового прискорення. 
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Вступ: На повітряних лініях електропередачі напругою вище 1000 В 

застосовують голі дроти і троси. Знаходячись на відкритому повітрі, вони 

піддаються діям атмосфери (вітер, ожеледь, зміна температури) і шкідливих 

домішок навколишнього повітря (сірчисті гази хімічних заводів, морська сіль) і 

тому повинні мати достатню механічну міцність і бути стійкими проти корозії. 
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Актуальність даної  теми пов’язана з тим, що з винаходом електричного 

освітлення необхідність передачі електрики на великі відстані стала важливою 

проблемою, оскільки освітлення було потрібне в першу чергу у великих містах, 

віддалених від джерел енергії. А оскільки повітряні лінії передачі електроенергії є 

одним з провідних способів передачі енергії, то проблема обриву дротів набуває 

суттєвого значення.  

Товщина ожеледі, що утворюється при намерзанні переохолоджених 

крапель дощу, мряки або туману зазвичай невелика , але інколи може досягати 

декількох сантиметрів і викликати обламування гілок, обрив дротів, пошкодження 

посівів тощо. 

Важливо пам’ятати, що при різних температурах довжина тросів різна, 

оскільки тверді тіла, рідини і гази під час нагрівання розширюються, а під час 

охолодження стискаються. Тому гарним захисним покриттям стали дитячі кульки 

з пластику.  

Матеріали і методи: Методи дослідження –  експериментальний 

(моделювання та перевірка дослідним шляхом ефективності запропонованого 

методу), теоретичний (опрацьовано матеріали з даної теми). Матеріали – 

алюмінієвий дріт A50, пластмассові  кульки, опора, сніг. 

Результати: Залишивши конструкцію ззовні будівлі у снігову безвітрянну 

погоду, помітили, що сніг, потряпляючи на дріт з кульками, збирается у кулю. І 

коли шар снігу досягае 6-7 мм, центр мас у кульки змінюєтся, та вона 

прокручується, скидаючи шар снігу на землю. Також на землі під дротом 

помічаємо прошарок притрушеного снігу, що свідчить про те, що конструкція 

працює. 

Висновок: 

Цей метод має декілька значних переваг: 

1. За рахунок округлої форми, сніг не буде залишатися на дротах. 

2. Також кульки  мають гладку поверхню, що означає невеликий 

коефіціент тертя і відповідно малу силу тертя. 

3. Пластмаса не важкий матеріал, тобто конструція не зазнає вагомих 

змін у масі. 

4. Пластмаса відносно не дорогий матеріал, що підкреслюе 

економічність данного методу. 
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5. За рахунок своєї форми, кульки роблять конструкцію нестабільною і 

пташки, що також є однією з причин деформації тросів, не зможуть втриматися на 

кульках. 

6. Кольорові кульки відлякують пташок та зменьшують вірогідність 

аварій, при яких пілоти вертольотів не помічають лінії електропередач. 
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Вступ. Нині проблемам екології приділяється підвищена увага, оскільки із 

зростанням підприємств збільшується не лише споживання ними природних 

ресурсів, але і кількість викидів відходів, що забруднюють довкілля. На жаль, і 

діяльність підприємств легкої промисловості завдає шкоди природному 

середовищу.  

Проте, незважаючи на значні зусилля із охорони природи, що 

застосовуються останнім часом, поки не доводиться говорити про повсюдне 

впровадження екологічно адаптованих технологій, замкнутих технологічних 

циклів і маловідходних процесів в області обробки текстилю. 

Матеріали і методи. Iнформацiйною базою дослiдження стали вітчизняні 

та зарубіжні наукові публікації,  а також статистичні дані.  

Результати. Велика кількість нових хімічних синтетичних препаратів і 

матеріалів, включаючи барвники і текстильно-допоміжні речовини, 

використовується для виробництва товарів широкого вжитку[1].  
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Із загальної кількості органічних хімічних продуктів, які зараз 

витрачаються у світі і частина яких безконтрольно потрапляє в довкілля, значна 

доля доводиться на хіміко-текстильні технології [2]. Вміст хімічних речовин 

викликає серйозні токсикологічні наслідки для людини.  

Зменшення екологічного навантаження на довкілля може бути досягнуте 

передусім за рахунок виключення або різкого зниження скидання шкідливих 

речовин в стічні води і їх викиду в атмосферу. Для успішного вирішення цих 

проблем потрібна розробка спеціальних екотехнологій обробки текстилю, 

нетоксичних текстильних матеріалів – екотекстилю, який відповідатиме вимогам 

стандартів. Як правило, екотехнології характеризуються мінімальним ресурсо 

споживанням (вода, тепло, електроенергія). У таблиці в узагальненому вигляді 

наведена оцінка шкідливої дії барвників і текстильних допоміжних речовин.  

Таблиця. Характеристика токсичного впливу текстильних допоміжних речовин та 

барвників 

Продукт, який 

використовується 

Хімічна основа 

продукту 

Застосування 

в обробці 

Негативний ефект 

Диспергатори Алкілсульфопохідн

і ароматичних 

сполук 

Колорування Порушення 

санітарного 

режиму водоймищ 

Пом’якшувальні 

засоби 

Продукти 

конденсації 

жирних кислот з 

етиленоксидом, 

суміші 

полігликолевих 

ефірів 

синтетичних 

жирних 

кислот 

Завершальна 

обробка 

Зміна 

органолептичних 

властивостей води, 

порушення 

природного 

процесу 

самоочищення 

водоймищ 

Формальдегід 

(у складі 

композицій) 

НСОН Теплова 

обробка і 

зберігання 

текстильних 

матеріалів 

Руйнування 

слизистих, нервові 

розлади, 

порушення зору, 

травлення. 

Аміак водний 

(у складі 

композиції) 

NH3 Мерсеризація 

бавовнопапер

ових 

матеріалів, 

нейтралізація 

шерстяних 

тканин після 

карбонізації 

Гостре 

подразнення 

слизистих 

оболонок, 

задуха, розлад 

кровообігу 
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Хлоровані 

вуглеводні 

Три- та 

тетрахлоретилени 

Хімічна 

чистка, 

обробка 

текстилю, 

волокон 

Канцерогенний 

вплив, враження 

легенів, печінки та 

нирок, гіпотонія 

Акрилові 

зв’язуючі 

Ефіри акрилової 

кислоти 

Пігментний 

друк; 

завершальна 

обробка 

Вегетативно 

сенсорний розлад, 

 наркотичний 

вплив 

Барвники азо-, 

металокомплескні, 

сернисті, 

оксидаціонні та ін. 

Колірування 

текстильних 

матеріалів 

Канцерогенні 

враження 

жовчного міхура, 

печінки, нирок та 

ін. 

 

Висновки. На основі аналізу літературних джерел, можна зробити 

висновок, що зменшення утворення відходів на підприємствах легкої 

промисловості тісно пов’язані з формуванням рівня екологічної безпечності 

сировини, матеріалів і виробів, а також впливом технологій їх виробництва на 

здоров’я людини та забруднення довкілля. Саме тому підприємствам легкої 

промисловості необхідно дотримувати баланс між екологічною безпекою та 

економічною ефективністю у виробничій діяльності. 
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Вступ. В останній час весь світ вступив в гонку передових розвитку 

нанотехнологій. Це в свою чергу призвело до широкого застосування 

нанотехнології не тільки в науці, але і в медицині, спорті, рятувальних 
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спецрозділах та у військовій галузі. Нананотехнології можна означити як 

технології, основані на маніпуляції окремими атомами і молекулами для побудови 

структур із наперед заданими властивостями.  

Результатом розвитку нанотехнологій стали різоманітні наноматеріали, які 

на даний час суттєво полегшують життя людей та в деяких ситуаціях захищають її 

життя. Наноматеріали – це практично будь-які об'єкти, речовини або їх композиції, 

розміри структурних елементів яких знаходяться в «нанодіапазоні» (від 1 до 100 

нм) і призначені для виробництва, виготовлення виробів, корисних людині.  За 

досить короткий термін вони відзначили себе, як матеріали з надзвичайно великою 

кількістю властивостей і переваг. Але як показав час вони мають певні недоліки. 

Спочатку, коли все обмежувалося переходом від мікроелектроніки до 

наноелектроніки, це не містило в собі таких небезпек і ризиків, як це стало з 

проникненням нано в медицину, харчування, косметику, текстиль, фармацевтику, 

тобто те, з чим людна стикається кожного дня. Тут найбільший комерційний 

виграш, але й найбільші потенційні ризики. Все більше з’являється доказів, що 

наноматеріали несуть велику загрозу здоров’ю людини та безпеці навколишнього 

середовища [1]. В подальшому це може викликати серйозні економічні, соціальні 

та етичні проблеми. 

Матеріали і методи. Методологiчну основу дослiдження становлять 

сукупнiсть загальнонаукових та спецiальних методiв наукового пiзнання. У 

процесi дослiдження поєднано аналiз та синтез, методи логiчного узагальнення й 

абстрагування, методи структурованого порiвняння на основi критичного огляду 

наукових джерел. 

Результати. Текстиль в різних формах – одяг, взуття, які все частіше 

виготовляють із застосуванням нанотехнологій і містять наночастинки, які 

представляють певну небезпеку для навколишнього середовища та для здоров'я 

людини. Одяг, нижня і постільня білизна, головні убори, взуття контактують 

безпосередньо або опосередковано зі шкірою людини. 

Завдяки своїм дуже малим розмірам наночастинки можуть проникати через 

біологічні мембрани і попадати в клітини, тканини, органи легше, ніж більші 

частки. При вдиханні вони можуть потрапляти з легень в систему кровообігу і далі 

слідувати по всьому організму. За кровообігом наночастинки можуть циркулювати 

по всьому організму і накопичуватися в органах і тканинах, включаючи мозок, 

печінка, серце, нирки, селезінку, кістковий мозок, нервову і лімфатичну системи. 

Потрапляючи всередину клітини, наночастинки можуть порушувати функцію 
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клітин, викликати шкідливі кислотно-запальні реакції, які в подальшому 

викликають смерть клітин. 

В текстильній промисловості використовують ряд наночастинок для 

надання виробам певних властивостей [2]. Аналіз цих властивостей дає змогу 

встановити залежність між використанням нанотекстилю і небезпекою їх 

використання ( таблиця). 

 

Таблиця 

Вплив наночастинок, які використовуються в текстильній промисловості на 

організм людини 

Наночастинки Властивості 
Характер токсичної дії на 

організм людини 

Ag (наночастинки 

срібла (10,8-84,9 

нм), інгаляційне 

проникнення) 

Антибактеріальні 

властивості 

Наночастинки срібла 

осідають в печінці, 

проникають в нюхову 

цибулину головного мозку, 

зберігають токсичні 

властивості протягом 

тривалого часу 

CuSO4 ⋅ 5H2O 

(наночастинки 

міді, шляхом 

перорального 

введення) 

Антибактеріальні 

властивості, 

електропровідність та 

антистатика 

Наночастинки міді 

викликають виражені 

симптоми ураження 

шлунково-кишечного 

тракту, зниження апетиту, 

діарею, блювання 

ТіО2 (60 і 80 нм), 

(інгаляційне та 

пероральне 

введення) 

Антибактеріальні 

властивості, 

водопоглинання, 

УФ захист, 

збільшення міцності 

Наночастинки ТіО2 

володіють сильним окисним 

ефектом, а також 

канцерогенною дією. 

Накопичуються у нирках, 

селезінці, печінці та легенях 

SiO2 (розміром 

15 і 46 нм) 

Контрольоване 

вивільнення активних 

речовин, лікарських 

засобів або ароматів, 

самоочищення, брудо- 

і водовідштовхування, 

Характеризується 

цитотоксичним ефектом 

Al2O3 (10 нм) Збільшення міцності Впливає на РНК і ДНК 
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Висновок. На основі аналізу літературних джерел, можна зробити 

висновок, що нанотекстиль є досить новою і невивченою ланкою нанотехнологій. 

Він потребує негайного і більш детального вивчення. А також товари з 

використанням наноматеріалів потребують певного маркування. Тому є доцільним 

і своєчасним створення та затвердження міжгалузевого ДСТУ “Безпека 

нанотекстилю і одягу, критерії та методи оцінювання”, гармонізованого з 

вимогами відповідних європейських і міжнародних стандартів.  

Література: 

[1] Галик І.С. Проблеми формування та оцінювання екологічної 

безпечності текстилю : монографія / І.С. Галик, Б.Д. Семак. – Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2014. – 488 с. 

[2] Сажин Б.С. Наноматериалы и их влияние на организм человека / Б.С. 

Сажин, М.В. Чунаев, М.Б. Сажина // Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности. – 2010. – No 2. – С. 118–122. 

 

 

РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДБІР МАТЕРІАЛІВ  

У ПАКЕТ ЗАГОТОВКИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ДЛЯ ГРИ В МОТОБОЛ 

Стецюк І.О. 

Київський національний університет технологій та дизайну 

Stetsiuk_i@ukr.net 

Вступ. Мотобол – один із видів мотоспорту. Проте незважаючи на те, що 

мотобол в Україні існує вже досить давно власне взуття ми не виготовляємо і 

гравці змушені купувати його закордоном. Під час гри в мотобол взуття дуже 

швидко стає непридатним для подальшої експлуатації. Тому гостро стоїть питання 

як про розробку української моделі черевик для даного виду спорту так і про 

створення нормативної документації до цього взуття. А для того щоб взуття було 

доступним по ціні при проектуванні та виготовленні доцільно використовувати 

інноваційні технології, та матеріали.[1, с. 252] 

Матеріали і методи. Під час проведення дослідження застосовано 

аналітичні методи пошуку і обробки інформації. 

Результати. Якісне взуття для гри в мотобол повинно надійно захищати 

стопу спортсмена від навколишнього середовища та травм, бути зручним і 

надійним. Це взуття повинно бути зручним у використанні. Це забезпечується за 
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рахунок раціональність конструкції взуття. Показники якості спортивного взуття 

досягаються не лише за рахунок раціональність конструкції, а й оптимальним 

підбором матеріалів з яких воно буде виготовлене. На конструкцію взуття та підбір 

матеріалів впливають умови експлуатації взуття для гри в мотобол [2, с. 174]. 

Перед розробкою раціональної конструкції взуття було проаналізовано 

умови експлуатації взуття. Це дало змогу визначити які пошкодження отримує 

взуття під час тренувань та безпосередньо гри.  

 

 

Рис. 1. Стан взуття для гри в мотобол після матчу 

 

Як видно з рисунку 1 під час матчу найчастіше за все деформації 

припадають на носково-пучкову частину взуття. Особливо найбільше зношується 

внутрішня частина носково-пучкової ділянки взуття оскільки підчас гри спортсмен 

веде м’яч саме внутрішньою стороною стопи. Із за сили тертя ця ділянка взуття 

приходить в непридатний стан.  

Але найчастіше в непридатний стан приходить підошва черевиків для гри в 

мотобол. оскільки під час гри спортсмен постійно контактує з покриття поля. 

Покриття поля зазвичай не ґрунтове, а гареве або асфальтове. Асфальт трохи 

посипають піском для поліпшення маневреності мотоцикла [1, c. 252]. Тому на 

рисунку 1 можна помітити значні пошкодження підошви. 

Однією із вимог виготовлення високоякісного взуття є раціональний підбір 

матеріалів у пакет заготовки верху взуття на стадії її проектування, який 
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забезпечує визначений призначенням взуття рівень формуємості та 

формостійкості заготовок верху взуття. За результатами дослідження [3, с. 191] 

при порівняні фізико-механічних властивостей шкіри хромового методу дублення 

для верху взуття та комбінації різних матеріалів. Було визначено,що поперечна 

розтяжність шкіри хромового методу дублення для верху взуття продубльованого 

поліпропіленовим нетканим полотнм приблизно в 1,5 рази більше, ніж 

повздовжня, причому співвідношення оборотної та залишкової саме таке, яке 

потрібне для забезпечення і формуємості, і формостійкості. В комбінації 

матеріалів шкіри хромового методу дублення для верху взуття продубльована 

поліпропіленовим нетканим полотнм з шкіряною підкладкою загальна розтяжність 

знизилась – вздовж ненабагато, поперек – в 1,5 рази. Збільшилась частка 

залишкової деформації вздовж.  

Висновки В результаті проведеного дослідження та аналізу науково-

технічної літератури виявлена необхідність раціонального підбору пакету 

матеріалів. При підборі матеріалів для виготовлення якісного взуття для гри в 

мотобол перш за все необхідно значну увагу приділити тим частинам взуття, що 

зазнають значного впливу під час експлуатації. 

Проведене визначення фізико-механічних властивостей матеріалів для 

мотобольного взуття показало, що комбінація матеріалів шкіри хромового методу 

дублення для верху взуття продубльована поліпропіленовим нетканим полотнм з 

шкіряною підкладкою дозволяє забезпечити процес формування верху взуття. 
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ВІТРОВИЙ ДВИГУН НА ОСНОВІ СЕГНЕРОВОГО КОЛЕСА 

Столярчук Є.О. 

Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” м. Києва 

liza.stoliarchuk.03@gmail.com 

Вступ. Основою розвитку сучасності є використання альтернативних 

джерел енергії, і найбільш використовуваними є сонячна та вітрова, оскільки 

приносять найменше шкоди навколишньому середовищу, придатні до 

використання на великій кількості територій та є ефективними. Розвиток “зеленої” 

енергетики в Україні найчастіше асоціюється із сонячними електростанціями, 

однак ВЕС – виробляють до 60% всієї енергії, отриманої відновлюваними 

джерелами. [1, с. 391] Проте, сучасні вітрогенератори здатні працювати лише за 

певних стійких умов, на територіях з сильними поривними вітрами вони працюють 

лише декілька годин за добу або взагалі не встановлюються. Значна частина енергії 

вітру не використовується. Наприклад, однією з таких місцевостей в Україні є 

Карпати. Ідеєю проекту є створення нової технології, що дозволить ВЕС 

працювати безперервно на широкому діапазоні швидкостей та витримувати тяжкі 

погодні умови. Ми пропонуємо використовувати генератор, що працює за двома 

фазами (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Спрощена конструкція генератора, основні частини: 1 – 

горизонтальний пропелер; 2 – конус; 3 – сегнерове колесо.  

Перша фаза – пропелер працює за принципом звичайного горизонтального 

вітрогенератора, але при цьому він установлений на вістрі зі спеціально 

налаштованою механічною пружиною, що дає йому можливість заходити 

всередину конуса на необхідну відстань зі збіленням швидкості вітру. За рахунок 

конусу частина вітрового потоку відбивається від його стінок, що вберігає лопаті 

від сильного тиску та перенавантаження, таким чином і від руйнування. Допустимі 

швидкості роботи вітру вже збільшуються з 3-20 м/c до 3-25 м/c. При цьому 

-

-- 1  

-

--- 

2  

3 

---  
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потужність генератора з підвищенням швидкості вітру не падатиме. Друга фаза – 

коли швидкість вітру стає більшою за 20 м/c, вітровий потік, що залишається 

невідбитим до кінця конусу стає достатньо потужним та приводить у рух сегнерове 

колесо, другий вітровий генератор – швидкості роботи 20-55 м/с. 

Матеріали та методи. Нами було проведено ряд експериментів зі 

створеним прототипом генератора  на базі лабораторії УНЛКТ НТУУ “КПІ” ім. 

Ігоря Сікорського. За допомогою вентилятора для перевірки робочої здатності 

технології створювали різний вітрові потоки. Всі вимірювання супроводжувалися 

використанням анамемотра для визначенні точної швидкості вітру, відсотку його 

відбиття. За отриманими результатами було сформовано графіки залежності 

відстані на, яку лопаті заходять в конус, та відсотку відбиття потоку від швидкості 

вітру (Рис. 2, 3). 

  

Рис. 2, 3. Графіки порівняння отриманих результатів із середньою 

залежністю 

Результати. За допомогою проведених експериментів було доведено 

ефективність застосування поданої технології. Максимальна кількість відбитого 

потоку для прототипу сягала 35% наприкінці конусу. Було доведено можливість 

роботи генератора у дві фази. Таким чином, нам вдалося розширити межі 

допутистимого використання ВЕС на широких діапазонах вітру. 

Висновки. Створений генератор має низку переваг над своїми сучасниками 

та дозволяє відкрити значно ширші території для ефективного використання. 

1)   Відкриває можливість встановлення ВЕС в гірській місцевості, побережжі 

океанів та морей, западин; 

2)   Завдяки конусу, який допускає лише потік одного напрямку, здатен працювати 

у місцевості з багатьма різнонапрямленими вітрами; той самий конус вберігає 

лопаті від опадів, таким чином створюється можливість встановлення 

вітрогенераторів на територіях з важкими погодними умовами – північні 

(наприклад, Норвегія) та, навіть, арктичні; 
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3)   За рахунок поєднання двох фаз, працює безперервно, на відміну від 

горизонтальних, які зупиняються при підвищенні швидкостей вітру; кількість 

отриманої енергії значно збільшується – період окупності вітрогенератора 

становитиме близько 8-10 років (в залежності від території); 

4)   Не становить загрозу для птахів – за рахунок відбивного потоку та оптичного 

ефекту (затемнення всередині конуса), птахи помічають конструкцію, та будуть 

її облітати. 

Література: 
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РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЕПОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Струмскас О.В., Данченко Ю. М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

strumskassandra@gmail.com 

Вступ. В даний час Україна має величезну культурну спадщину минулих 

століть, яка представлена в тому числі і пам’ятками архітектури і дійшли до наших 

днів у різних технічних станах. Тому стають актуальними такі види діяльності, як 

реставрація, реконструкція, ремонт і відновлення. Дана потреба зумовлена 

моральним і фізичним зносом існуючих історичних будівель, які перестають нести 

функціональне призначення і стають згасаючим пам'ятником минулих століть [1, 

c. 55-59].  

Природний камінь є основним будівельним матеріалом і використовується 

протягом тисячоліть. Природний камінь для будівництва класифікується за 

міцністю, твердістю, декоративними властивостями. Хімічний і мінеральний склад 

визначає забарвлення і зовнішній вигляд каменю. Природні камені відрізняються 

винятковим багатством кольорів. Будівельники знайшли застосування багатьом 

властивостям каменю, які залежать від походження: магматичні, осадові (органічні 

і мінеральні), метаморфічні (перетворені) [2, c. 52-53]. 

Матеріали і методи. Нестабільні температурно-вологісні умови 

перебування пам'яток з природного каменю вимагають пошуку нових способів 
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відновлення і реставрації, а також засобів захисту від впливу зовнішніх факторів. 

Сучасні уявлення в області забезпечення збереження пам'яток з каменю від впливу 

природних і антропогенних факторів можна звести до трьох взаємодоповнюючих 

напрямків. 

Інженерно-конструктивні захищають матеріали пам'ятника від опадів, 

ґрунтових вод, верховодки. Теплофізичні методи збереження спрямовані на 

стабілізацію термодинамічного стану каменю. Хімічний метод на відміну від 

інженерно-будівельних і теплофізичних реалізуються шляхом втручання в 

справжній матеріал пам'ятника, частковою або повною модифікацією його 

властивостей.  

Одним з хімічних методів є використання епоксидних полімерних 

матеріалів, які можуть застосовуватись для реставрації будь-якого природного 

каменю з функцією збереження декоративних властивостей [3, c. 419-423]. Для 

імітації зовнішнього вигляду ф кольору натурального каменю в епоксидні 

композиції додаються мінеральні наповнювачі. При цьому підвищується стійкість 

матеріалів до впливу води і водних середовищ, а також до високих температур [4, 

c. 100-112]. Наповнені композиції готувалися шляхом змішування попередньо 

зважених компонентів (епоксидної смоли, амінного твердника і мінерального 

наповнювача) до однорідної суміші.  

Для отримання реставраційних матеріалів, що імітують зовнішній вигляд 

натурального каменю, використовувалися неорганічні наповнювачі: 

- оксидні червоно-коричневого (червоний шлам) і блідо-оранжевого (рутил), 

які імітують поверхні червоного граніту і червоного мармуру; 

- глинисті темно-сірого і темно-бежевого кольору, які імітують поверхні 

сірого граніту, сірого мармуру, пісковика;  

- кварцові молочного або молочного кольору з рожевим відтінком, імітують 

поверхні білого і рожевого мармуру.  

Матеріали наносяться шпателем на поверхню у вигляді покрить або 

заливаються у форми для виготовлення елементів декору. Твердіння здійснюється 

на повітрі при температурі 20-25°С протягом 72 годин і, за необхідності, додатково 

4 години при температурі 200°С. 

Результати. В результаті проведених досліджень розроблений ряд 

епоксидних полімерних композиційних матеріалів з необхідними декоративними 

характеристиками, які можуть використовуватись для реставрації і відновлення 
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архітектурних елементів з натурального каменю. Вказані матеріали відрізняються 

підвищеною стійкістю до води і водних розчинів електролітів, а також до високих 

температур.  Встановлено, що для отримання наповнених композитів з 

поліпшеною чи задовільною стійкістю до водних середовищ та високих 

температур, необхідно використовувати оксидні або глинисті дисперсні 

наповнювачі з великою питомою поверхнею частинок.  

Висновки. Проведено аналітичний огляд щодо перспектив застосування 

епоксидних полімерних матеріалів для реставрації і відновлення будівель і споруд 

пам'яток архітектури з натурального каменю. Розглянуто сучасні технології 

зміцнення та відновлення зруйнованих, пошкоджених або спотворених 

оздоблювальних та конструктивних елементів пам'ятників епоксидними 

композиційними матеріалами. Встановлено, що епоксидні полімери мають ряд 

технологічних і експлуатаційних переваг та є перспективними реставраційними 

матеріалами. З метою створення епоксидних матеріалів для реставрації та 

відновлення, які можуть імітувати зовнішній вигляд виробів та елементів 

архітектурних конструкцій з натурального каменю: граніту, мармуру і піщанику − 

підібрані кварцові, глинисті та оксидні дисперсні наповнювачі.  
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ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ПІРОЛ-2,5 ДІОНІВ  

Тихонюк О.І., Мілохов Д.С., Хиля О.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

tykhoniukolena@gmail.com  

Безліч наукових розробок та залучень фінансових активів в ХХІ столітті  

напрямлені в drug discovery сферу, адже одночасно з розвитком науки та техніки 

змінюються, розвиваються і розмножуються різноманітні віруси та хвороби. Ми 

добре знаємо, що  не існує універсальної пілюлі від усіх хвороб, тож в лікуванні 

постійно звертаємося до медицини, як традиційної так і нетрадиційної. 

Не втрачає своєї перспективності і напрям small molecules, що грунтується 

на використанні низькомолекулярних молекул, що володіють одним  та/з видів 

біологічної активності і здатні впливати на біологічні процеси. Крім того, варто 

зазначити, що невеликі молекули є класичними лікарськими засобами і саме вони 

становлять понад 90 відсотків сьогоднішнього ринку.  

Використання 3,4-дихлормалеїнімідів в якості початкових білдинг-блоків 

відкриває безліч можливостей створення нових похідних з потенційною 

біологічною активністю. Нами було проведено селективні функціоналізації пірол-

2,5-діонів під впливом нуклеофілів різної природи. Розроблено широкі бібліотеки 

похідних, що містять ядро малеїнімідів.   

Досліджено реакції 3,4-дихлормалеїнімідів та їх 4-(R1-аміно)-3-

хлоропохідних з С-нуклеофілами. Встановлено, що залежно від умов проведення 

реакції реалізуються альтернативні напрямки нуклеофільного заміщення з 

подальшою рециклізацією у похідні нових гетероциклічних систем. 

Створенні сполуки є перспективними об’єктами для міждисциплінарних 

досліджень, які дозволять подолати шлях від наукової ідеї до готових лікарських 

засобів. 
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Секцiя 3. Штучний iнтелект: 

технологiчнi та гуманiтарнi 

виклики 

АСИМПОТИЧНІ РОЗКЛАДИ МАЙЖЕ НАПЕВНО  

ДЛЯ ПРОФІЛІВ ВИПАДКОВИХ ДЕРЕВ 

Богун В.А. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

vladyslavbogun@gmail.com 

Вступ. В роботі [1] були доведені результати для профілів простих 

випадкових дерев у термінах гіллястих випадкових блукань з одинарними 

розгалудженнями. В нещодавній роботі автора [2] згадані результати були 

поширені на випадок інших класів випадкових дерев (D-арні, випадково 

рекурсивні та p-орієнтовані дерева) та були отримані нові описи для випадкових 

величин, що використовуються в цих роботах. 

Матеріали і методи. Просте випадкове дерево будується за такою 

процедурою. Усі вершини дерева поділені на внутрішні та зовнішні. На нульовому 

кроці задано деяке початкове дерево (зазвичай складене з однієї вершини – 

кореня), на кожному наступному кроці навмання обирається випадкова зовнішня 

вершина та заміняється на певне піддерево. Так для D-арного дерева початкове 

дерево складається лише з кореня (зовнішня вершина) й на кожному кроці обрана 

зовнішня вершина заміняється на внутрішню та до неї приєднуються D нових синів 

(зовнішні вершини). Для більш детального ознайомлення з деревами дивись [3]. 

Позначимо  𝑥𝑗,𝑛 відстань до кореня (висоту) j-ої зовнішньої вершини на кроці n, 𝑆𝑛 

– кількість усіх зовнішніх вершин. Тоді зовнішнім профілем дерева називається 

функція 
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Нехай на кожному кроці побудови дерева утворюється M нових зовнішніх 

вершин, позначимо через 𝑍1, … , 𝑍𝑀 величини на які збільшуються висоти цих 

вершин відносно обраної вершини на цьому кроці. Тоді означимо 𝑚(𝛽) =

Ε[∑ 𝑒𝛽𝑍𝑖𝑀
𝑖=1 ] − 1 та 

𝑊∞(𝛽) = lim
𝑛→∞

1

𝑛𝑚(𝛽)/𝑚(0)
∑𝑒𝛽𝑥𝑖,𝑛

𝑆𝑛

𝑖=1

. 

У роботі [1] були отримані результати для зовнішнього профілю 𝐿𝑛(𝑘) при 

𝑛 → ∞ за допомогою використання техніки мод-фі збіжності ([4]), де у результатах 

використовуються значення випадкової величини 𝑊∞(𝛽). 

Результати. У роботі [2] були узагальнені згадані вище результати для 

профілів відомих випадкових дерев, а також отримані нові результати для ширини 

цих дерев та моди профілю у загальному вигляді. Так, наприклад, наступний 

результат для 3-арного дерева є одним із отриманих. 

Теорема 1. Для зовнішнього профілю випадкового 3-арного дерева 

виконується 

𝐿𝑛(𝑘)
м.н.
→ 

2𝑛

√3𝜋 log 𝑛
𝑒
−
(𝑘−

3
2
log𝑛)

2

3 log𝑛 , при 𝑛 → ∞. 

 Також був отриманий новий спосіб опису випадкової величини 

𝑊∞(𝛽). 

Теорема 2. Для простого випадкового дерева випадкова величина 𝑊∞(𝛽) 

задовольняє наступне стохастичне рівняння нерухомої точки 

𝑊∞(𝛽) =∑𝑒𝛽𝑍𝑖𝑈
𝑖

𝑚(𝛽)
𝑚(0)

𝑊∞
(𝑖)(𝛽),

𝑀

𝑖=1

 

де 𝑊∞
(𝑖)
(𝛽) незалежні однаково розподілені копії 𝑊∞(𝛽) та незалежний 

випадковий вектор (𝑈𝑖)𝑖=1
𝑀  має розподіл Діріхле з параметром . 

 На Рис. 1 показано результат симуляції випадкового дерева та його 

порівняння з (очікуваним) теоретичним результатом. 
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Рисунок 1. Підрахунок зовнішнього профілю 3-арного випадкового дерева 

при n=100, n=1000 та n=100000. Практичний результат – суцільна лінія, 

теоретичний результат – пунктирна лінія. 

Висновки. У статті [2] було розширено вже відомі результати щодо 

простих випадкових дерев та отримано нові характеристики щодо величин, що 

використовуються в цих результатах. Випадкові дерева використовуються як 

математична модель, що в першу чергу описує роботу багатьох рекурсивних 

алгоритмів та структур даних ([3]). Таким чином їх можна аналізувати за 

допомогою випадкових дерев, що дозволяє більш успішно порівнювати 

ефективність алгоритмів та відкриває шлях для їх модифікацій. 
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probability. Springer-Verlag Wien, 2009. 
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СТАЦІОНАРНІ ГРАНИЦІ ПРОЦЕСІВ ДРОБОВОГО ЕФЕКТУ 

Верьовкін Г.К. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

gverovkin@gmail.com  

Вступ. Доведено слабку збіжність центрованих процесів дробового ефекту 

до деякого стаціонарного 𝐿2-процесу за припущень квадратичної інтегровності 

функції відповіді та існування дисперсії кроку випадкового блукання. Досліджено 

властивості граничного стаціонарного процесу. Виведено формулу коваріаційної 

функції граничного стаціонарного процесу. 

Матеріали і методи. Нехай (𝐼?𝑘 )𝑘𝕒??ℕ є послідовністю незалежних копій 

додатної випадкової величини 𝐼?. Визначимо випадкове блукання (𝑆𝑛)𝑛𝑎??ℕ0 через 

 

Для вимірної, локально обмеженої в ℝ+ функції  визначимо 

процес дробового ефекту  𝑋 = (𝑋(𝑡)) 𝑡𝕒??ℝ як 

 

Одним з основних аспектів дослідження процесів дробового ефекту є 

доведення граничних теорем для цих процесів, при . В статті [6] було 

доведено збіжність процесів дробового ефекту до стаціонарного процесу, якщо 

функція  є безпосередньо інтегровною за Ріманом. Мета роботи [1], 

результати якої представлено тут, є вивчення питання про те, наскільки ця умова 

iнтегровностi може бути послаблена, але так, щоб зберігалась збіжність до 

стаціонарного граничного процесу. 

 

Результати. В роботі [1] доведено таку теорему. 

Теорема. Припустимо, що 𝔻𝐼?< 𝑎? 𝑧 і 𝑆𝑘 має для деякого 𝑘𝕒? ?ℕ 

абсолютно неперервну складову. Покладемо 𝐼?= 𝔼𝐼? та нехай  є 

обмежена, вимірна функція на ℝ+, що задовольняє умови: 

      та     ∫ ℎ2(𝑦)𝑑𝑦 < 𝑎? 𝑧
𝑎?𝑧

0
. 

Тоді для довільного 𝑚𝕒? ?ℕ та  : 
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де стаціонарний граничний процес 𝑋∗ визначений таким чином: 

𝑋∗(u) = ∫ ℎ(𝑢 + 𝑦)𝑑 (𝐼?∗ (𝑦) −
𝑦

𝐼?
)

[−𝑢,𝑎?𝑧)

,   𝑢𝕒? ?ℝ. 

Через 𝐼?∗ позначено стаціонарний процес відновлення. Стаціонарний 

процес 𝑋∗ є процесом зі скінченним другим моментом та має місце збіжність 

моментів другого порядку.  

Вибіркові траєкторії процесу  𝑋∗ представлені на Рис. 1. 

 

  

Рис. 1. Траєкторiї процесу   для 𝐈?, що має стандартний 

показниковий розподiл, та функцiй вiдповiдi 𝐡(𝐲) = (𝟏 + 𝐲)−𝟎.𝟓𝟓 (злiва) i 

(𝟏 + 𝐲)−𝟎.𝟖 (справа). 

Приклади застосувань. Процеси дробового ефекту мають застосування в 

моделюванні електричного струму в вакуумних трубках, моделювання 

аномальних дифузій у фізиці [2], сейсмічної активності регіону [3], процесу 

формування опадів у метереології [4], затримок в регулюванні страхових претензій 

[5] та в багатьох інших областях науки. Дослідження в даній роботі розширює 

знання про  даний клас процесів. 
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ЕТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ САМОГУБЦЬ  

В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Шевчук О.С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ocia.shevchuk@gmail.com 

Вступ. Сучасний технологічний прогрес відображає динаміку розвитку 

науки, накладає свій відбиток на повсякденне життя людини та поруч із 

можливостями та перспективами несе нові ризики та загрози [1]. 

Перевагою у застосуванні штучного інтелекту є більша за людську 

швидкість та якість обробки даних. Технології ШІ стають доступними для масово 

використання першочергово через вартість продукту, яка обумовлена попереднім 

доопрацюванням і умовами подальшої підтримки їх експлуатації. Висновок, про 

доцільність їх впровадження робиться через аналіз їх економічної та суспільної 

вигідності. Щодо аналізу «суїцидальної» інформації розміщеної користувачами 

соціальних мереж виникає широке поле для дискусії та різні оцінки щодо того, 

наскільки можливо замінити людську діяльність штучним інтелектом та 

автоматизувати її, а також етичні та правові аспекти роботи з такими даними. 

Матеріали і методи. Для аналізу технологій ШІ, які використовуються 

станом на 2019 рік було обрано соціальні мережі, які вже заявили про їх 

використання для попередження самогубств, зокрема Facebook, який зробив це у 

2017 році [2]. 

Будь-яка соціальна мережа має свій алгоритм обробки та аналізу даних. 

Умови збирання, використання та зберігання даних описані в Політиці 

використання даних цієї соціальної мережі. Потенційна вибірка для навчання 

алгоритмів у Facebook складає 2,3 млрд користувачів, які можуть бути 
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представниками груп ризику щодо скоєння самогубства. За необхідності чітко 

сформульовані запити на інформацію, які відповідають вимогам законодавства, 

обробляються згідно суворих стандартів обробки запитів від представників влади. 

Шляхи якими здійснюється аналіз даних в Facebook залучають ШІ та 

спеціальні алгоритми, що ідентифікують потенційні сигнали про допомогу у 

публічних дописах, коментарях тощо та надають відповідні дані спеціалістам 

команди Community Operations, які мають спеціальну відповідну підготовку з 

питань психічного здоров’я та перебувають на зв’язку 24/7 по всьому світу. Для 

аналізу ШІ бере до уваги не лише текстові повідомлення, а і картинки та прямі 

трансляції користувачів, адже прецедентом для створення та впровадження таких 

технологій були саме випадки спроб самогубств, які транслювалися в Facebook 

Live. Наявність спеціальних алгоритмів та використання ШІ було також необхідне 

через відсутність очікуваної результативності від заклику користувачів 

повідомляти про будь-який потенційно суїцидальний зміст, з яким вони 

стикаються. 

Результати. Контексти приватного та публічного в соціальних мережах 

розмивають межі між фізичною, цифровою та біологічною сферами. Зокрема, ми 

можемо констатувати, що існують декілька варіантів того, за яких умов користувач 

соціальної мережі висвітлює матеріали суїцидальної спрямованості: 1) 

привертання уваги; 2) реальний ризик скоєння самогубства і заклик про допомогу; 

3) інше (перевірити алгоритм попередження самогубств, створити певний мем для 

наповнення сторінки товариства, в злочинних цілях тощо). 

Попередження самогубств в соціальних мережах формує наступні блоки 

питань щодо використання ШІ з подальшою інтерпретацією даних: 

1) Власне робота ШІ та алгоритмів. Питання доступу для комплексної 

обробки такої інформації. Аналіз публічних сторінок з різними налаштуваннями 

конфіденційності та/або приватні повідомлення. Аналіз коментарів, щодо окремих 

аспектів психолінгвістичного аналізу (звороти, відтінки повідомлень тощо). 

2) Технічне забезпечення роботи ШІ та алгоритмів мережі. Оперативність 

такої допомоги у разі збою системи та змін конфігурацій сервера в умовах гострого 

ризику та термінової життєво важливої необхідності, якщо користувач знає про 

алгоритм попередження самогубства і розраховує на нього в екстреній ситуації 

та/чи стикався з ним раніше. Подальша ефективність роботи таких технологій з 

використанням наскрізного шифрування (end-to-end encryption) для приватних 

повідомлень користувачів на всіх платформах компанії, що може призводити до 
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порушення питання про комплексність аналізу кожного окремого випадку 

командою фахівців які попереджують самогубства. 

3) Команди фахівців, які аналізують інформацію. Питання професійної 

етики працівників, що стикаються з інформацією суїцидального вмісту. Це 

стосується не лише розголошення такої інформації поза безпосереднім робочим 

контекстом, а і подальшої співпраці з іншими організаціями з метою забезпечення 

такої роботи та аспектів вигорання через суб’єктивну важкість таких робочих 

завдань для окремого працівника. 

4) Співпраця з іншими організаціями та компаніями. Порядок роботи з 

іншими компаніями та організаціями, зокрема в сфері охорони здоров’я, що, 

наприклад, в сфері ментального здоров’я може призвести до передачі 

персональних даних користувачів, в тому числі контактної інформації, списку 

друзів, приватних повідомлень тощо третім особам. Порушення законодавства 

окремих країн в рамках законів про персональні дані та питання судових 

розслідувань, щодо статей про доведення до самогубства. 

Висновки. Аналіз контенту суїцидальної спрямованості розміщений в 

соціальних мережах вимагає комплексного аналізу з боку фахівців в сфері 

соціальних та поведінкових наук з використанням технологій ШІ для забезпечення 

превенції самогубств. За даними розробників IT технологій з моменту 

оприлюднення певної технології до її масового впровадження у масштабне 

виробництво й застосування у середньому проходить 2-3 роки, саме тому ми 

можемо аналізувати перші наробки щодо впровадження таких технологій в 

Facebook та говорити про те, що після цього терміну такі технології можуть 

активно використовуватися і іншими соціальними мережами та соціальними 

сервісами. 

Контекст попередження самогубств шляхом онлайнових соціальних мереж 

на даний момент встановлює такі рамки, що свідчать про неможливість 

виключення людини з процесу аналізу суїцидального контенту. Стан розвитку 

технологій ШІ на даний момент дозволяє швидше і якісніше опрацьовувати 

рутинні завдання (оперативно віднаходити закономірності, підказувати можливі 

рішення, мінімізувати помилки від людського фактору тощо), в той час як людина 

здатна генерувати та приймати нестандартні рішення. 

Оскільки в даному випадку ШІ виступає технологією для потреб 

суспільства та впливає на економічні фактори, піднімається питання етичних 

стандартів та норм поведінки, щодо інформаційної етики, що є особливо 
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актуальним щодо випадків кіберселфхарму та кібербуліцидів [3]. Також ми 

можемо прогнозувати майбутнє розвитку бізнесу через трансформацію 

технологій, нейронних мереж чи віртуальних асистентів, з появою нових професій 

та оновленням вже існуючого ринку праці та освітніх послуг (навчання і 

перекваліфікація). Щодо подальшого розвитку цікавими є перспективи надання 

автоматизованого зворотного зв’язку для фахівців про їх стан потенційного 

вигорання та кризи тощо. Застосування ШІ також стосується аспектів безпеки і 

формування довіри до таких алгоритмів, зниження стигматизації проблем 

ментального здоров’я та окреслює перспективи міждисциплінарних досліджень, 

зокрема щодо виявлення та роботи з реальним та фіктивним суїцидальним 

контентом. 
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Вступ. Спосіб життя студентів, як окремої соціальної групи, є головним 

фактором, що визначає стан їх здоров'я. Здоровий спосіб життя має позитивний 

вплив на організм молодої людини, її успішність, так як продуктивність навчання 

і здоров'я студента взаємообумовлені – чим міцніше здоров'я, тим ефективніше 

проходить процес навчання. 

Студенти університетів часто повідомляють про незадовільну якість сну 

через підвищення академічних вимог. До того ж, у житті студентів з’являються 

особисті справи, фінансові проблеми, навчання вимагає багато часу, паралельно 

виникає позанавчальна діяльність – це все впливає на психічний стан, сон та його 

якість. Відбувається значне зниження когнітивних функцій при нестачі та 

незадовільній якості сну, що найчастіше залишається непоміченим для людини, 

але відбивається на її фізіологічному і психічному станах [1]. 

Якість сну це комплексний феномен, на який впливають такі показники, як 

його тривалість, час засипання, кількість пробуджень за ніч, час відходу до сну і 

час пробудження, структура сну, ефективність сну [2].  

Матеріали і методи. Для аналізу якості сну студентів ми провели 

дослідження на базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Загальна кількість досліджуваних – 30 осіб. У дослідженні брали участь 

студенти різних спеціальностей. Якість сну вимірювалась за допомогою 
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Пітсбургського опитувальника якості сну (PSQI).  Для статистичної обробки даних 

було використано методи описової статистики. 

Результати. Ми отримали показник загального балу якості сну у студентів 

– 6,1. Тобто студенти у середньому мають незадовільну якість сну. За допомогою 

описової статистики частоти (frequency) бачимо розподіл загального балу якості 

сну між студентами (рис.1).  

 
Рис.1. Загальний бал якості сну 

 

Найменший бал – 2. Найвищий бал – 14. У межі хорошої якості сну 

опинилися 13 респондентів (43,3%). У межах незадовільної якості сну – 17 

респондентів (56,7%).  

Далі ми детальніше розглянули один із компонентів загальної якості сну – 

суб’єктивну якість сну. Для кращого розуміння значення цього компоненту 

опитувальника представлено таблицю з відсотковим співвідношенням кількості 

осіб на кожний варіант (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Якість сну та оцінка його компонентів 
Компоненти Відповіді (%) 

 

Суб’єктивна 

якість сну 

Дуже добре 12,1 

Достатньо добре 56,4 

Скоріше погано 27,7 

Дуже погано 2,8 
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Висновки. Навчальний процес позначається на психічному і фізичному 

здоров'ї студентів. Особливо даному впливу піддані студенти молодших курсів 

вищих навчальних закладів, так як саме вони виявляються в незвичних для себе 

умовах переходу зі шкільного життя на новий рівень навчання. Не можна не 

підкреслити особливий вплив режиму сну і неспання на ці процеси. Адже саме уві 

сні відбуваються процеси відновлення організму і поповнення його енергетичних 

запасів. 

За результатом дослідження бачимо, що окремо компонент суб’єктивної 

якості сну студенти оцінили добре –  68,5% студентів, при тому, що загальний бал 

якості сну виявився задовільним у 43,3% студентів. Тобто можемо припустити, що 

студенти недооцінюють та не помічають загальну якість свого сну, яка складається 

не з одного компоненту. Натомість, вважаючи, що загалом їх сон хорошої якості. 

Це свідчить про те, що більш детальна та комплексна діагностика суб’єктивної 

якості сну дозволить звернути увагу на це питання глибше та у разі виникнення 

проблеми – швидше її усунути, покращити якість свого сну та внаслідок цього 

покращити якість фізіологічного та психічного функціонування. 
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Вступ. Вода підтримує усі форми життя на Землі. Організація Об’єднаних 

Націй (ООН) визначає доступ до безпечної, чистої, економічно та фізично 

доступної питної води як основне право людини і як один з головних критеріїв 

якості життя. У Засадах сталого розвитку, які декларуються ООН (Sustainable 
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Development Goals) зазначено, що «вода підтримує життя, але безпечна питна вода 

визначає цивілізацію». Наразі у світі існує проблема нерівномірності доступу до 

ресурсів питної води. Наявний ресурс прісної води становить лише 2,7 % від усієї 

води на Землі і лише 1% є доступним для використання (в озерах, річках та 

підземних водах).У деяких країнах прісної води фактично недостатньо (фізична 

нестача), в інших – велика кількість прісної води, але її використання дуже 

коштовне (економічний дефіцит). Крім того, населення світу стрімко 

збільшується, у той час як наявні ресурси прісної води залишаються постійними. 

Не оминула проблема питного водопостачання і Україну – наша держава належить 

до країн, які недостатньо забезпечені прісною водою. Оскільки озера та річки 

потерпають від техногенного навантаження і, у більшості випадків, вода в них 

потребує додаткових заходів з водопідготовки, стратегічно важливим ресурсом 

автори вважають саме підземні води. 

Матеріали і методи. Авторами було проведено низку досліджень змін 

хімічного складу питних артезіанських вод (сеноман-келовейського комплексу та 

байоського водоносного горизонту) в межах Київської міської агломерації. У 

результаті оцінено їх якість, особливості розподілу макро- і мікроелементів, 

обґрунтовано зв’язок змін хімічного складу в часі з техногенними факторами. Для 

бюветних вод було розраховано біологічно значиму концентрацію хімічних 

елементів, а також оцінено небезпеку забруднення радіоактивним ізотопом водню 

– тритієм. Для дослідження змін хімічного складу підземних вод сеноман-

келовейського водоносного комплексу Т.О. Кошляковою було застосовано 

математико-статистичні методи (за допомогою програм Microsoft Excel, Statistica, 

Attestat), геоінформаційний підхід (реалізований у середовищі MapInfo 

Professional 6.5 та ArcGIS-ArcMap 9.3), а також гідродинамічний, балансовий та 

графоаналітичний методи. Для вимірювання тритію було використано метод 

рідинної сцинтиляційної радіометрії за допомогою ультранизькофонового --

спектрометра Quantulus 1220-003 [2, с.2]. К.С. Злобіною було проведено низку 

аналітичних досліджень, в т.ч. методом мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною 

плазмою (ICP-MS) на приладі Element-2 в Центрі колективного користування 

приладами Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка 

НАН України, на основі якого здійснене термодинамічне моделювання хімічного 

складу бюветних вод за допомогою програмного комплексу GEMS (Gibbs Energy 

Minimization Software) [3, с.2].  



98 

Результати. У результаті проведених досліджень було виявлено погіршення 

якості артезіанських вод за рахунок зростання величин мінералізації, жорсткості, 

окиснюваності, рН, вмісту хлоридів та амонію, що пов’язане з техногенними 

чинниками – водовідбором та промисловим виробництвом. На кількісному рівні 

оцінено процес змішування підземних вод досліджуваного водоносного комплексу 

з атмосферними опадами та поверхневими водами. Виділено найбільш уразливі до 

техногенного впливу на підземні води ділянки території м. Києва [2, с. 15].  

Одержано нові дані щодо розподілу Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, Ba, Cr, Ag, 

Fe, Mn, Cu, Sr, Mo, V, Ni, Zn, Cd, Ti, Zr, Ce, Sc, La, Y, Yb у бюветних водах. Серед 

нормованих для питної води компонентів слід особливо виділити залізо, натрій, 

хлориди, марганець, оскільки в окремих випадках їх концентрація може досягати і 

подекуди перевищувати гранично допустимі концентрації (ГДК). Проведене 

дослідження впливу профілактичних заходів (інтенсивний промив, дезінфекція, 

ремонт обладнання) на хімічний стан бюветних вод показало наближення 

показників макроелементного складу до їх фонових значень. Отже, з точки зору 

споживчої якості, профілактичні заходи, що проводяться на бюветних 

свердловинах організаціями–балансоутримувачами, здійснюють позитивний 

вплив на хімічний склад підземної води. Вміст заліза і марганцю зменшується до 

показників, при яких артезіанська вода обох водоносних горизонтів придатна для 

безпосереднього споживання з бюветних комплексів. 

На практиці задача встановлення впливу споживаної води на здоров’я 

населення вирішується використанням ГДК хімічних елементів. При цьому 

Нормативом ДСанПіН 2.2.4-171-10 тільки для шести елементів регламентується не 

лише максимально допустимий вміст, а й необхідний для життєдіяльності діапазон 

концентрацій. Тому постає проблема біогеохімічного оцінювання 

мікроелементного складу бюветних вод. 

Висновки. Зважаючи на вищевикладене, на сьогодні актуальним є питання 

визначення тієї оптимальної концентрації елемента у продуктах харчування і воді, 

яке забезпечить повноцінне функціонування і гомеостаз організму людини, тому 

що як надлишок, так і нестача елементів провокує специфічні захворювання 

людини – мікроелементози. Наразі як в світі, так і в Україні тривають дослідження 

фізіологічних та патологічних станів, викликаних споживанням вод з різним 

мінеральним складом, а також біохімічних шляхів міграції хімічних елементів та 

їх сполук. Вирішення подібних задач потребує консолідації зусиль спеціалістів 

різних галузей – геологів, географів, екологів, медиків. 
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Вступ. Психічне життя особистості складне й багатовимірне явище, яке 

включає в себе фізичний, моральний і духовний аспекти, які втілюються (завдяки) 

суб’єктності особистості, тобто минуле постає однією з рушійних сил особистості 

на шляху до нормального чи анормального розвитку (таблиця 1)  

Таблиця 1. Психічне життя 

Аспекти психічного життя 

Фізичний Моральний  Духовний 

Включає в себе 

біологічний смисл 

існування, реалізується 

через задоволення 

потреб 

Має культурно-

історичне значення для 

особистості, 

реалізується шляхом 

набуття соціального 

досвіду через ціннісно-

смислову сферу 

Формується шляхом 

пізнання релігійно-

філософського 

розуміння сутності 

речей, включає в себе 

моральний аспект (не 

виключаючи при цьому 

фізичний). 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A$
mailto:larin-89@ukr.net
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 Відповідно, психічне життя – широке поняття, яке не вичерпується 

психологічним розумінням, але доповнює останнє філософсько-релігійним 

змістом [3]. 

Матеріали і методи. Минуле традиційно розглядається дослідниками 

через наступні властивості: 1) незмінність - те, що є минулим сьогодні, у 

майбутньому теж буде належати минулому; 2) єдність -   в одній точці простору-

часу, яка належить минулому, не могли мати місце «взаємовиключні» події [4]. 

Відповідно, минуле формує психіку з огляду на незмінну якість, яка 

зберігає константність навіть при зміни фізичного часу (наше майбутнє свідчитиме 

про минулий час нашого життя, бо кожен здійснений вчинок вже є минулим по 

відношенню до ще не здійсненому вчинку) [2]. 

Результати. Як результат ми маємо циклічність життя особистості, яке 

відтворює минулий досвід, що постійно формується  в єдності минулого і 

теперішнього [1]. 

Плани на майбутнє теж залежать від минулого досвіду, в якому ця здатність 

сформувалась, до прикладу, можна розглянути класичний варіант планування 

професійного аспекту життя особистості (таблиця 2) 

Таблиця 2. Приклад планування майбутнього 

Плани на майбутнє 

Людина завершила навчання у закладі вищої освіти і планує успішнє 

кар’єрне зростання у сфері психології за допомогою схеми «минуле-

теперішнє-майбутнє» 

Минуле Теперішнє Майбутнє 

Здобутий освітній 

ступінь магістра з 

психології, який 

включає знання та 

уміння у формування 

компетенції фахівця 

Початок роботи в 

освітній установі на 

посаді психолога 

(молодого спеціаліста), 

сформовані уміння 

шляхом професійних 

інтервенцій переходять 

у навички (здобуті 

компетенції формують 

професійні 

компетентності). 

Присутнє уявлення 

(прогноз), але має місце 

ситуація 

невизначеності. 

Майбутнє кар’єрне 

зростання базується на 

здобутому досвіді 

минулого. 
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Висновки. Минуле має значний вплив на якість психічного життя 

особистості через здобуття необхідних якостей, і формує вміння долати перешкоди 

і демонструвати високий рівень розвитку, або навпаки викликати постійну 

фрустрацію, що призведе до деградації особистості. 
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СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ 

Лопушняк Е. І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Уряди та бізнес сприяють вірі в те, що технологічний прогрес призводить 

до соціального прогресу. Якщо соціальний прогрес означає більше, ніж просто 

збільшення багатства, то це не так. Технології допомогли створити проблеми в 

суспільстві і мало що зробили, щоб справді збагатити суспільство. ІТ не є винятком 

- він відповідає за бурхливу глобальну економіку сьогодні та піднесення 

багатонаціональної корпорації. Те, як ми живемо, для багатьох є незадовільним і 

нестійким. 

Корисно мати історичний погляд на технології та соціальний прогрес. Лише 

за останні два століття технологія була центральною силою в суспільстві. Дійсно, 

технологія сьогодні дуже відрізняється від будь-яких технологій, які існували до 

18 століття та впровадження парової енергії. З тих пір технологія просунулася 

//www.memory.gov.ua/
//psychology.univer.kharkov.ua/1819news/vp2019RUS.pdf
//westudents.com.ua/
https://www.lingvolive.com/en-us/translate/uk-uk/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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далеко до мікропроцесора та генної інженерії. Суспільство теж сильно 

змінилося. Багато речей покращилися внаслідок технологій; багато речей 

покращилися завдяки впливам, абсолютно не пов'язаним з технологією.  

Однак підвищення рівня споживання вже відхилено як міру соціального 

прогресу. А як щодо покращення якості життя? Що стосується вільного часу, ті, 

хто має роботу, прагнуть працювати принаймні сорокагодинний тиждень - більше, 

ніж людям потрібно працювати, щоб вижити в кам’яному віці! Як результат, люди 

зазнають сильного стресу, і їм залишається менше часу проводити з родиною та 

друзями - це не соціальний прогрес. Навколишнє середовище, здається, перебуває 

в стані постійної деградації внаслідок технологічного «прогресу», що має 

несприятливий вплив на здоров'я людини, що компенсує величезні досягнення 

медицини. Що стосується освіти, то люди сьогодні більше часу проводять у 

системі освіти, але це вдосконалення значною мірою не пов'язане з технологією. 

Що стосується безробіття, злочинності та нерівності рівня життя - технологічні 

суспільства мають усі ці проблеми в достатку, набагато більше, ніж будь-яке 

нерозвинене суспільство. 

Не будемо забувати страшні катастрофи, які сталися внаслідок технічного 

прогресу. 

Сучасний світ стикнувся з «фундаментальним обманом технології» - коли, 

здається, технологія вирішує проблему на одному рівні, а загострює проблеми на 

більш важливому рівні або намагається технологічним шляхом вирішити те, що є 

принципово людською проблемою. Це може бути однією з основних причин того, 

що технологічний прогрес протягом ХІХ століття не призвів до такого соціального 

прогресу, на який очікували люди, а скоріше до розвиненого світу, багатого 

матеріальними товарами, але бідним справжніми соціальними благами. 

Наприклад,було б набагато краще, якби було знайдено якесь політичне вирішення 

величезної проблеми попиту та пропозиції, яка залишає 75% населення світу в 

небезпеці недоїдання, а фермери Півночі не можуть продати зайві врожаї, ніж 

генетично інженерне продовольство, як вирішення проблеми. 

Як ІТ вписується в загальну картину технологій та соціального прогресу? 

Інформаційна технологія, як одна з найбільш розповсюджених і 

визначальних технологій нашої доби, відіграє велику роль у формуванні 

суспільства. Це змінило практично кожну сферу людських зусиль, від бізнесу до 

науки, від роботи до дозвілля. 
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Один з найбільш очевидних наслідків ІТ у всьому світі - це безпаперовий 

грошовий ринок, керований комп'ютером. Він працює набагато швидше та за 

значно більший обсяг транзакцій, коли система працювала на паперовій основі. 

Національні уряди майже не контролюють цінність своїх валют на світовому 

ринку. Коли непостійні інвестори дестабілізують валюту країни, наслідки можуть 

відчуватися у всьому світі та мати дуже реальний вплив на людей. Ця мінливість у 

світовій економіці не є соціальним прогресом - це приклад спекулянтів, які 

отримують прибуток за рахунок добробуту інших. 

Транснаціональні корпорації (ТНК) дуже залежать від ІТ. Без цього вони 

буквально розпадуться. Ніяким іншим способом вони не зможуть управляти 

такими величезними підприємствами без великих обчислювальних можливостей.  

ТНК - це машина, що рухається непродуманим примусом до зростання і схильна 

до вигідного використання нових технологій, незалежно від соціальних наслідків. 

Спільнота - це соціальна структура, яка майже вимерла протягом ХХ 

століття. Люди постійно рухаються і не можуть пустити коріння. Вони живуть у 

безликих містах і асоціюються лише з невеликим колом людей. У них немає 

традиції допомагати своїм сусідам і покладатися на них у часи потреби чи навіть у 

будь-яких справжніх спільних проблемах та проблемах.  

Технологія, особливо ІТ, робить глибокий вплив на роботу людей. 

Сьогоднішні робітники - це порожні плащі, безіменні номери на зарплаті, рольові 

особи, сировина економіки чи соціології, статистика в деяких урядових доповідях. 

Технологія допомогла зробити робітників взаємозамінними, позбавленими 

індивідуальності. Багато роботи можна зробити з дуже малою кількістю людей, 

позбавивши працівників влади. 

Технологічний прогрес не означає соціального прогресу. Ці проблеми 

спонукають багатьох людей до думки, що повинен існувати кращий спосіб життя, 

ніж "McLifestyle", який зараз продають корпорації: той, який розумно 

використовує технології для сприяння суспільному прогресу, а не просто для 

отримання прибутку для крихітної меншини; стійкий, а не такий, який витрачає 

тисячоліття незамінних природних ресурсів за лічені кілька років; той, який 

орієнтований на наші людські потреби, а не просто на матеріальні блага та 

прибуток. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКІСНОГО СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦІАНІДИНІВ У ПЛОДАХ ГЛОДУ 

Лук’янчук В. Ю., Трохименко А. Ю., Верба В. В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

vladalukianchuk@icloud.com 

Вступ. У плодах глоду містяться флавоноїди: гіперозид, кверцетин, 

вітексин, тритерпенові сапоніни – похідні олеанолової, урсолової, кратегової 

кислот; кофейна і хлорогенова кислоти; проціанідини різного ступеню 

полімеризації. У сучасній фармації глід (листя, квіти, плоди) відомий як 

седативний і серцево-судинний засіб. З плодів глоду фармацевтичною 

промисловістю виробляється низка препаратів. Цінність препаратів глоду полягає 

у тому, що вони містять велику кількість біологічно активних речовин. Його 

препарати проявляють кардіотонічну, коронорозширюючу, гіпотензивну і 

антиаритмичну дію. 

У діючій нормативній документації на сировину і препарати глоду їх 

стандартизація здійснюється за флавоноїдами. У науковій фаховій літературі 

наявні численні дані, що свідчать про те, що головною групою діючих речовин 

глоду, що обумовлюють кардіотонічний і гіпотензивний ефект, є проціанідини [1]. 

Тому в міжнародній фармакопеї [2] і фармакопеях окремих країн [3], 

стандартизація сировини і препаратів глоду здійснюється за вмістом 

проціанідинів. 

Метою даної роботи є оптимізація кількісного визначення проціанідинів у 

перерахунку на ціанідин хлориду у плодах глоду спектрофотометричним методом. 

Матеріали і методи. Як об’єкти дослідження обрано водно-спиртові 

витяжки плодів глоду. Проціанідини з плодів глоду вилучали 70 %-вим етанолом, 

за умов екстракції, наведених у фармакопеях [2, 3]. Кислотне розщеплення 

проціанідинів до антоціанідинів проводили за методом [4]. 

Біля 1,0 г сировини (точна наважка на аналітичних вагах), подрібненої і 

просіяної через сито з отворами діаметром 0,25 мм, вміщували в круглодонну 

колбу місткістю 100 см3. додавали 20 см3 70 %-вого етанолу, закривали пробкою, 

зважували з похибкою ±0,01 г. Приєднували колбу до оберненого холодильника і 

нагрівали на водяній бані за температури 80 °С впродовж 30 хв. Після охолодження 

до кімнатної температури колбу з пробкою зважували і доводили до початкової 
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маси 70 %-вим етанолом. Вміст колби центрифугували впродовж 10–15 хв. зі 

швидкістю 2000–3000 об./хв. 

Аліквотну частину одержаного екстракту переносили до круглодонної 

колби місткістю 50 см3, додавали необхідну кількість 70 %-вого етанолу до 

загального об’єму 10,0 см3, певну кількість бутанолу підкисленого, 0,2 см3 

ферумвмісного реактиву, приєднували колбу до оберненого холодильника і 

нагрівали на водяній бані за температури 80 °С впродовж 50 хв. Розчин 

охолоджували за кімнатної температури. 

Вимірювали оптичну густину розчину на спектрофотометрі (λ=550 нм, 

l=1 cм). Розчином порівняння слугував розчин, що містив усі компоненти, крім 

досліджуваного розчину. 

Результати та їх обговорення. Кількісне визначення проціанідинів 

здійснено у плодах глоду за модифікованим методом [4], в основі якого лежить 

кислотне розщеплення проціанідинів до антоціанідинів у присутності іонів Fe(ІІІ), 

як каталізатора. 

Для виконання визначення розчин бутанолу кислого готували за 

модифікованою методикою: 95 см3 н-бутанолу змішували з 5 см3 хлоридної 

кислоти і перемішували. Розчин ферумвмісного реагенту готували наступним 

чином: до 0,5 г залізоамонійного галуну додавали 25 см3 2 М розчину хлоридної 

кислоти, струшували і витримували впродовж доби. Далі фільтували крізь 

паперовий фільтр «синя стрічка». 

Вміст проціанідинів у перерахунку на ціанідину хлорид X, у %, 

обчислювали за формулою: 

X =
А∙7,2∙20∙100

136∙m∙0,1∙(100−W)
, де: 

А – оптична густина досліджуваного розчину; 

20 – об’єм екстрагенту, см3; 

7,2 – загальний об’єм розчину для фотометрування; 

136 – питомий показник поглинання (E1 см) ціанідину хлорид [5]; 

m – маса наважки сировини, г; 

W – втрати за масою при висушуванні сировини до постійної маси 

(110 оС), %. 

Результати визначення проціанідинів у трьох різних зразках плодів глоду 

наведено в таблиці. 
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Таблиця. Результати кількісного визначення проціанідинів у плодах глоду 

Зразок n Х S Sr 

І 7 2,70 0,075 0,0240 

ІІ 7 2,80 0,100 0,0327 

ІІІ 7 2,00 0,105 0,0350 

Виконано попередні дослідження з апробації інших катіонів перехідних 

металів, як каталізаторів, кислотного розщеплення проціанідинів до 

антоціанідинів, а також досліджено вплив поверхнево-активних речовин 

(катіонних, аніонних, неіоногенних) на спектрофотометричні властивості 

антоціанідинів. Показано, що в організованих середовищах відбувається 

підвищення молярного коефіцієнта світлопоглинання антоціанідинів, що 

призводить до підвищення чутливості методики визначення проціанідинів. 

Висновки. Описано модифіковану методику кількісного визначення 

проціанідинів у плодах глоду спектрофотометричним методом. Запропонована 

методика характеризується задовільною точністю і відтворюваністю результатів. 

Її виконання не потребує наявності стандартних зразків. Методика придатна для 

аналізу сировини і препаратів глоду. Досліджено вплив поверхнево-активих 

речовин на світлопоглинання антоціанідинів – продуктів кислотного гідролізу 

проціанідинів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА  

ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Патракеєв Я.І.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

patrick20017@icloud.com 

Вступ. Формування острова тепла призводить до зниження комфортності 

міського середовища.  Занадто високі температури влітку і підвищена вологість 

взимку несприятливо впливають на здоров’я мешканців великих міст.  Такі 

обставини сприяють розвитку досліджень міського острова тепла (МОТ) і пошуку 

шляхів зниження ефекту підвищення температури повітря і поверхні в межах 

міста. Метою дослідження є, використовуючи космічні знімки у тепловому 

інфрачервоному діапазоні, отримати картографічні моделі, виявити зони на 

урбанізованих територіях, які розрізняються рівнем поверхневої температури.  

Матеріали і методи. Серед різних видів дистанційного моніторингу, 

з’йомка у тепловому діапазоні займає особливе місце. Перші дані космічної 

теплової зйомки були отримані ще на початку 1960-х років сенсорами 

американських супутників TIROS. Теплова з’йомка — не нова, але перспективна 

та доступна технологія. Наприклад, теплові знімки, зроблені сенсором TIRS 

супутника Landsat-8, можна отримати від Геологічної служби США (USGS) що 

знаходяться у відкритому доступі на електронному ресурсі — 

http://www.glovis.usgs.gov/. Сьогодні на новий рівень виводить теплову зйомку 

використання  безпілотних літальних апаратів.  

Динаміка антропогенних викидів парникових газів в атмосферу — 

головний чинник, що визначає в XXI столітті температуру та подальші наслідки 

глобального потепління. 

Результати. На прикладі м.Нікополь визначено джерела випромінювання 

тепла від великих виробничих підприємств. Розвиток м.Нікополь повязано з 

такими містоутворюючими підприємствами феросплавний та завод сталевих труб. 

Основні екологічні проблеми — високий рівень забруднення повітряного басейну, 

грунтів, порушення стану здоров’я населення та інше. Для дослідження були 

обрані різносезонні знімки (тепловий інфрачервоний діапазон, 2010 р.). В якості 

вихідних даних були використані мільтиспектральні знімки супутника  

Landsat 8 з сенсорами OLI (Operational Land Imager) та TIRS (Thermal Infrared 

Sensor) з роздільною здатністю 100 м [2]. Аналіз знімків проводився з 

mailto:patrick20017@icloud.com
http://www.glovis.usgs.gov/
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використанням программного продукту ArcGIS 10.2. Кластеризація обраних 

теплових знімків дозволила визначити структуру МОТ м.Нікополя. 

На основі даних не контрольованої класифікації проведено 

картографування теплової структури и тепловых аномалій урбанізованої території. 

Виявлення теплових аномалій пов’язано з об’єктами підвищеної інтенсивності 

теплового випромінювання (промислові об’єкти). Приклад результатів визначення 

МОТ для міста Нікополь по даним теплового каналу показано на рис. 1. 

Висновки. Таким чином,  можна зробити наступні висновки: по-перше, 

створені картографічні моделі на основі дешифрування теплових даних космічної 

зйомки, дозволяють виділити об’єкти, що надають максимально великий вплив на 

загальну інтенсивність теплового випромінювання на території міст; по-друге, 

присутність на  картографічних моделях теплових аномалій свідчать про наявність 

в міському середовищі зон екологічної напруженості, які впливають на  природно-

техногенну структуру міста та комфортне мешкання населення. по-третє, в 

контексті територіального планування та проектування, визначення теплових 

аномалій техногеосистем можна використовувати як один з елементів в розробці 

та прогнозуванні нового стійкого, низьковуглеродного напряму розвитку міського 

середовища з використанням поновлюваних енергетичних ресурсів. 

 

 

Рис. 1. Теплова структура міста Нікополь: 1- теплове забруднення від 

заводу сталевих труб, 2- забруднення, джерелом якого є завод феросплавів 
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ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ РОЗПОДІЛЬЧОГО КАНАЛУ  

Р-1 КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Хохлова Л.К. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

kherson.lyudmila@ukr.net 

Вступ. Попит на екологічну чисту продукцію рослинництва в світі за 

останні роки збільшився і продовжуватиме збільшуватись. Проблема вирощування 

екологічно чистої сільськогосподарської продукції в останній час набула значної 

актуальності у зв’язку з посиленням забруднення довкілля, особливо водного 

середовища. Згідно з аналізом еколого-агромеліоративного стану зрошуваних 

земель використання обмежено придатних і непридатних для зрошення вод за 

вмістом важких металів в умовах високого техногенного навантаження на 

агроландшафти спричиняє значне накопичення їхніх рухомих форм у ґрунтовому 

профілі, що створює небезпеку подальшого надходження цих токсикантів у 

рослинну продукцію [2, с. 63]. Оцінювання якості іригаційних вод є однією з 

актуальних проблем меліоративного грунтознавства як в Україні, так і за її 

межами.   

Україна володіє унікальним природно-ресурсним потенціалом і є однією з 

найбагатших сільськогосподарських країн світу. Найбільша частина (понад 2/5) 

http://landsat.gsfc.nasa.gov/?p=3227
mailto:kherson.lyudmila@ukr.net
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сільськогосподарських угідь розташована на Півдні України, в зоні нестабільної та 

недостатньої вологості, тому тут було побудовано Каховську зрошувальну 

систему до складу якої входить Головний Каховський магістральний та 

розподільчі канали. Джерелом їх заповнення є вода з Каховського водосховища на 

р. Дніпрі [3, с. 39]. Вода Каховського водосховища може бути забруднена важкими 

металами [1, с. 107]. Важкі метали, які надходять із вододжерела, можуть 

накопичуватися в рослинах до рівнів, що викликають фітотоксичність. Вони стійкі 

до деградації в природних умовах, можуть акумулюватися у водній флорі та фауні, 

потрапляти в наземні ланцюги харчування, негативно впливати на фізіологічні 

функції органів та тканин людини [5, с. 389].  

Мета роботи: оцінити вміст важких металів у воді розподільчого каналу Р-

1 Каховської зрошувальної системи на території Херсонської області. Для 

досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні завдання: 1) 

Визначити концентрацію важких металів у воді каналу Р-1 уздовж русла; 2) 

Оцінити ступінь забруднення води у гідромеліоративному об’єкті та дослідити чи 

забезпечується подача води нормативної якості для зрошення у вегетаційний 

період.  

Матеріали і методи. Розподільчий канал Р-1 бере початок з Головного 

Каховського магістрального каналу і закінчується в районі водойми «Чорна 

долина» (Херсонська область). Відкоси каналу забетоновані. Зразки води 

відбирали у літній період (липень‒серпень 2019 року). Концентрації важких 

металів в досліджуваних пробах визначали методом атомної абсорбції і 

вимірювали в мг/дм3. 

Результати.  Аналіз вмісту важких металів у воді показав, що їх 

концентрація в досліджених точках знаходиться в межах встановленого в Україні 

нормативу: ДСТУ 7286:2012 «Якість природної води для зрошування. Екологічні 

критерії» [4] (табл. 1). Середня концентрація металів у воді зменшується у такому 

порядку: Zn>Cu>Fe>Pb>Cd. На всіх місцях відбору проб концентрація Pb та Cd 

була нижче межі виявлення аналітичного методу. 
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Табл. 1 Середнє значення концентрації важких металів у воді розподільчого 

каналу Р-1 Каховської зрошувальної системи 

Точки 

відбору 

проб 

Результати аналізів (мг/дм3) 

Cu Fe Pb Cd Zn 

1 (1-й км) 0,130 0,079 < 0,001 < 0,001 0,390 

2 (15-й км) 0,120 0,082 < 0,001 < 0,001 0,427 

3 (30-й км) 0,140 0,090 < 0,001 < 0,001 0,450 

 

Висновки. За результатами гідрохімічних вимірювань встановлено, що 

якість поверхневої води в контрольних створах відповідала нормативам 

екологічної безпеки для зрошення у літній період. Необхідно враховувати, що 

вміст металів у воді може зазнавати сезонних коливань. Інтерпретувати результати 

досліджень необхідно з обережністю, оскільки однорічні літні спостереження не 

можуть показати загального стану забруднення штучної водойми, необхідно 

проводити аналіз в багаторічному аспекті. Враховуючи, що актуальним завданням 

в контексті сталого розвитку є реалізація потенціалу експортних можливостей 

України на світових ринках продовольства в частині постачання екологічно чистої 

сільськогосподарської рослинної продукції, контроль за якістю води для зрошення 

має першочергове значення в сучасних умовах. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У 

РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ 

Черкашина В. В., Лук’янчук В. В., Трохименко О. М., Верба В. В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

trohimenko@univ.kiev.ua 

Вступ. Флавоноїди – поліфенольні сполуки, що входять до складу деяких 

рослин та здатні змінювати реагування організму людини на аллергени, віруси й 

канцерогени. Про це свідчать їх протизапальні, антиалергінні, антивірусні й 

антиканцерогенні властивості. За своєю антиоксидантною активністю флавоноїди 

переважають вітаміни С, Е і каротіноїди [1]. Флавоноїди у рослинній сировині і 

фармацевтичних об’єктах визначають хроматографічними [2], електрохімічними й 

електрофоретичними [3] методами аналізу. Найбільш простим і доступним є метод 

молекулярної абсорбційної спектроскопії в УФ- і видимій частинах спектру, який 

дозволяє визначати сумарний вміст флавоноїдів [3]. У даній роботі йдеться про 

розробку методики спектрофотометричного визначення суми флавоноїдів у деякій 

рослинній сировині. 

Матеріали і методи. Як об’єкти дослідження обрано водно-спиртові 

витяжки плодів глоду, коріння ехінацеї, цибулиння. 

Пробоподотовку об’єктів здійснювали згідно [4]. Для цього (1,000±0,001) г 

подрібненої сухої сировини зважували в конічній колбі місткістю 100 см3, 

додавали (30,0±0,5) см3 60 %-вого етанолу, колбу приєднували до оберненого 

холодильникі й нагрівали на киплячій водяній бані впродовж 30 хв., періодично 

струшуючи для змивання часточок сировини зі стінок колби. Рідину фільтрували 

в мірну колбу місткістю 100 см3 так, щоб тверді часточки не попадали на фільтр. 

Екстракцію флавоноїдів повторювали ще двічі за описаних вище умов, додаючи 

до залишку по (30,0±0,1) см3 60 %-вого етанолу. Фільтрати об’єднували, 

охолоджували до (20±3) °С й доводили до мітки (100,00±0,01) см3 60 %-вим 

етанолом. 

Як стандартні речовини обрано кверцетин і рутин (ч. д. а.) – флавоноїди, які 

найчастіше зустрічаються в рослинах. Стандартні розчини досліджуваних 

флавоноїдів у 60 %-му етанолі з концентрацією 1 мг/см3 готували за відповідними 

наважками препаратів і зберігали в холодильнику до 7 діб. Робочі водно-етанольні 

розчини флавоноїдів готували розбавленням 60 %-вим етанолом стандартних 

mailto:trohimenko@univ.kiev.ua
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перед використанням. Етанольний розчин хлориду алюмінію (5 %) готували за 

загальноприйнятою методикою на 60 %-вому етанолі. 

До двох мірних колб місткістю 25 см3 вносили по (5,00±0,01) см3 

етанольного екстракту досліджуваного об’єкту. До однієї колби додавали (4,0±0,1) 

см3 розчину хлориду алюмінію, вміст обох колб доводили до мітки 60%-вим 

етанолом і ретельно перемішували. За 30 хв. вимірювали оптичну густину 

досліджуваного розчину відносно розчину порівняння (екстракт без хлориду 

алюмінію) при довжині хвилі максимуму світлопоглинання. 

Електронні спектри поглинання одержано на спектрофотометрі «Specord 

UV Vis» (кварцові кювети, l=1 см), оптичну густину розчинів вимірювали на 

фотоколориметрі КФК-2 МП (скляні кювети, l=1 см). 

Результати та їх обговорення. Для вибору аналітичної довжини хвилі 

одержано електронні спектри водно-спиртових розчинів досліджуваних 

екстрактів, а також стандартних зразків рутину і кверцетину в індивудуальному 

стані з добавками хлориду алюмінію, який вступає в реакції комплексоутворення 

з досліджуваними сполуками [4]. Взаємодія кверцетину і рутину з іонами 

алюмінію призводить до батохромного зміщення на 60–70 нм максимумів 

поглинання вихідних реагентів. Оскільки максимуми спектрів поглинання 

кверцетину і рутину знаходяться при 370 и 356 нм відповідно, а їх комплексів с 

іонами алюмінію при 440 і 420 нм, то окреме визначення кверцетину і рутину є 

утрудненим. У зв’язку з цим спектрофотометричний метод використано нами для 

сумарного визначення флавоноїдів у перерахунку на кверцетин чи рутин. Вибір 

стандартної речовини для кількісного визначення флавоноїдів здійснювали з 

урахуванням подібності спектрів поглинання комплексів рутину і кверцетину з 

Al(III) і спектрів поглинання комплексів флавоноїдів, вилучених із об’єктів 

аналізу. Такий підхід дозволяє знизити похибку визначення при перерахунках. 

Аналіз отриманих даних показує, що максимуми спектрів поглинання 

комплексів флавоноїдів з Al(III) з водно-спиртових екстрактів знаходяться при 

415 нм для плодів глоду; при 417 нм – для кореню ахінацеї; при 430 нм – для 

цибулиння. Отже, для перерахунку вмісту флавоноїдів у перших двох об’єктах, як 

стандартну речовину, використовували рутин, у разі цибулиння – кверцетин. 

При обраних оптимальних довжинах хвиль для кверцетину (440 нм) і 

рутину (400 нм) побудовано градуювальні графіки, які виявилися лінійними (для 

кверцетину 12,5–150 мкг/см3, для рутину – 25–300 мкг/см3) й проходили через 

початок координат. 
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За градуювальними графіками, знаючи оптичну густину досліджуваних 

розчинів, знаходили кількість флавоноїдів у мг у 25 см3 розчину. 

Контроль правильності здійснювали методом «введено-знайдено». 

Значення Sr при визначенні кверцетину не перевищувало 0,02, рутину – 0,01; 

значення абсолютної похибки вимірювання мали як від’ємне, так і додатнє 

відхилення від середнього значення, а значення відносної похибки визначення не 

перевишувало 4 % для кверцетину і 2 % – для рутину. 

Висновки. На підставі одержаних результатів запропоновано оптимізовану 

методику спектрофотометричного визначення сумарного вмісту флавоноїдіов у 

перерахунку їх вмісту на рутин чи кверцетин у складі плодів глоду, коріння 

ехінацеї, цибулиння. Правильність визначення контролювали методом 

стандартних добавок. Відносне стандартне відхилення не перевищує 0,04. 

Література: 

[1] Коноплева М. М. Фармакогнозия: природные биологически активные 

вещества. Витебск, 2007. 273 с. 

[2] Карцова Л. А., Алексеева А. В. Хроматографические и 

электрофоретические методы определения полифенольных соединений // Журн. 

аналит. химии. 2008. T. 63, No 11. С. 1126–1136. 

[3] Дмитриенко В. А., Кудринская В.А., Апяри В. В. Методы выделения, 

конденсирования и определения кверцетина // Журн. аналит. химии. 2012. Т. 67, 

No 4. С. 340–353. 

[4] ГОСТ Р 55312-2012. Прополис. Метод определения флавоноидных 

соединений. М., изд-во стандартов, 2013, 5 с. 

 

 

ОПТИЧНИЙ ЗОНД НА ОСНОВІ НОВИХ ПОХІДНИХ 

ГЕТАРИЛАЦЕТОНІТРИЛІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИНКУ  

Щербань В.В., Кулешова О.О., Кеда Т.Є., Хиля О.В., Запорожець О.А. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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Вступ. Цинк є другим найбільш поширеним і важливим мікроелементом в 

організмі людини після заліза. Йони цинку виконують не тільки вирішальні 

регуляторні функції, а також є важливими структурними елементами білків, 

зокрема факторів транскрипції, ферментів, рецепторів та факторів росту. 
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Відсутність постійного надходження необхідної кількості цинку загрожує не 

тільки пониженням імунітету, послабленням розумових здібностей, а й ризиком 

розвитку ракових захворювань. Проте необхідно зберігати баланс, адже надмірне 

споживання харчових продуктів і дієтичних добавок, багатих на цинк, може 

викликати не меншу кількість клінічних симптомів, ніж його дефіцит, зокрема 

хворобу Альцгеймера, травми мозку, епілепсію тощо [1-3]. 

Визначення загального вмісту цинку у біологічних зразках та продуктах 

харчування можливе методами атомної емісії, абсорбції або флуоресцентної 

спектроскопії, а також високочутливими мас-спектрометричними методами – з 

індуктивно-зв'язаною плазмою і лазерною абляцією [4]. Однак ці методи 

потребують залучення висококваліфікованого персоналу. 

Метод спектрофотометрії на сьогоднішній день широко застосовується в 

хімічних, біологічних та медичних дослідженнях завдяки високій точності, 

задовільній для вирішення багатьох завдань чутливості, простоті та експресності 

аналізу. Для кількісного визначення цинку запропоновано широкий асортимент 

спектрофотометричних реагентів, основним недоліком яких є низька 

контрастність реакцій. Органічні реагенти на основі гетарилацетонітрилів, що 

сьогодні знайшли широке застосування як в медицині, так і в хімії, входять до 

складу лікарських засобів [5], а завдяки задовільним оптичним та люмінесцентним 

характеристикам використовуються як молекулярні та йонні зонди  [6, 7]. 

Актуальним дослідницьким питанням є встановлення можливості визначення 

цинку з похідними ізатинів спектрофотометричним методом. 

Матеріали і методи. Для дослідження хіміко-аналітичних властивостей 

нових похідних гетарилацетонітрилів використовували методи УФ/Вид-

спектрофотометрії, які базуються на взаємодії електромагнітного випромінювання 

з речовиною. 

Результати. Були вивчені протолітичні характеристики нових похідних 

гетарилацетонітрилів. Розраховано значення формальних констант дисоціації 

реагентів та встановлено, що сполуки оборотно реагують на зміну кислотності 

середовища. При цьому молекулярні форми сполук у розчинах рожевого кольору, 

а дисоційовані – лазурного. Значення контрастності такого переходу знаходиться 

в межах 130 -150 нм.  

Показано, що за умов кислотності біологічних рідин реагенти взаємодіють 

з цинком, при цьому у спектрах поглинання спостерігається уширена смуга у 

довгохвильовій області. Контрастність реакції становить 60-70 нм, що 
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супроводжується зміною кольору розчину з рожевого на синій, у присутності 

цинку.  Розраховані умовні константи стійкості комплексних сполук, що 

знаходяться в межах 107-109. Розроблена методика характеризується високою 

чутливістю і дає можливість визначати мікрокількості цинку - межа виявлення 

становить 26 мкг/л.  

Вивчили вплив сторонніх йонів металів, зокрема купруму та кобальту. 

Встановлено, що вони не заважають визначенню, оскільки утворюють менш стійкі 

комплексні сполуки з лігандами, при цьому комплексоутворення є набагато більш 

розвиненим в часі. 

Розроблений оптичний зонд на цинк був успішно застосований для 

визначення цинку у печінці курячій та модельному розчині екстракту печінки 

«Liquid liver». 

Висновки. Високі чутливість і контрастність реакції, миттєвий 

аналітичний відгук, а також стабільність лігандів та їх комплексів з  цинком 

(спектрофотометричні характеристики не змінюються впродовж декількох місяців 

при зберіганні) вказують на придатність використання похідних ізатинів для 

спектрофотометричного визначення цинку у субпродуктах і БАД на їх основі. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІДНОЇ СІТКИ  

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ РУЙНІВНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ПАВОДКА  

Яворовська В.С. 

Політехнічний Ліцей НТУУ“КПІ” м. Києва 

lerayavorovska@gmail.com 

Вступ: 

Жодне зі стихійних лих не є таким руйнівним як повінь. Саме «велика вода» 

забирає найбільшу кількість життів, руйнує найбільше людського майна. Більш 

ніж 1000 фатальних випадків, та втрати біля 8 мільйонів доларів на рік - такі 

середньостатистичні втрати через повінь. Сучасні методи зберегти село, місто чи 

мегаполіс не вражають. [2] 

В Індії дощі йдуть сильні, проте країна ця небагата, і часто її влада не в 

силах запобігти повені або мінімізувати його наслідки, тому щорік тут гинуть сотні 

і навіть тисячі людей.  Пошуково-рятувальні роботи під час стихійних лих в Індії 

зазвичай проводять рятувальники і армія. 

Американці ж попереджають своїх жителів про небезпеку та евакуйовують 

їх завчасно, хоча далеко не завжди можна уникнути жертв, а руйнування будівель 

зовсім ніяк.[1] 

Повені нерідко бувають і в Центральній, і в Східній Європі, коли 

розливаються великі річки, такі як Дунай і Ельба. В зоні підтоплення опиняються 

Німеччина, Чехія, Угорщина, Польща. У цих випадках влада і жителі будують 

захисні споруди, добровольці і солдати укладають на набережних мішки з піском. 

Також у Європі використовуються дамби та водосховища, проте далеко не в усіх 

містах вони є. 

Матеріали і методи: 

Уявімо будь-яку ріку, наприклад гірську, внизу її русла знаходяться села чи 

міста, як зупинити воду що вже досягає людських поселень? Я пропоную 

встановити сітку з мідних труб (зпаяних наскрізь) та запустити туди рідкого азоту. 

Сітка має стояти поперек річки, як місток який сполучає два береги. Вода не буде 

проходити крізь “мідну сітку” бо та буде заморожувати воду. Вздовж русла ватро 
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ставити додаткові труби й теж запускати в них рідкий азот, аби вода не виходила 

через береги. 

Результати і висновки:  

Провівши експеримент, не було виявлено недоліків системи, але для 

здешевлення проекту можна брати не мідні труби, а з нержавіючої сталі. 

Такий спосіб є більш ефективним ніж побудова стін з мішків з піском, де 

все одно є щілини. Азот не впиває на якість води, а конструкція може бути як 

стаціонарною, так і мобільною. 
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