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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ 

ДОСЯГНЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ВИРАЗНОСТІ 

 

Василишин Я. В., 

кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри архітектури та містобудування 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

Обсяг використання сталевих конструкцій у нежитловому 

багатоповерховому будівництві в Україні складає біля 25 %, тоді як у 

Великобританії цей показник – більше 70 %, у США – 55 %. У секторі 

будівництва житла України доля металоконструкцій не перевищує 1 %. 

Сталеві конструкції дають великі можливості архітекторам і 

будівельникам для досягнення максимальної архітектурної виразності 

будівель і споруд. Тому фахівці з архітектури та будівництва повинні 

володіти різноманітними знаннями про типи несучих конструкцій, які 

дозволяють оптимально організувати архітектурний вигляд об’єктів 

проектування. 

Важливу роль при цьому відіграють: а) схема конструкції з 

обґрунтовано вибраними основними розмірами; б) типи перерізів 

елементів; в) вирішення з’єднань і вузлів; г) продумані технологічні 

особливості виготовлення, монтажу та експлуатації. 

Сучасний архітектор та будівельник повинні на достатньому рівні 

володіти способами побудови несучих систем, що забезпечують 

архітектурну форму, знати і уміти оцінювати фактори, що визначають 
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конструкцію та її елементи, повинні знати всю різноманітність 

прогресивних конструктивних форм і елементів, методи їх виготовлення і 

монтажу. 

Основними характеристиками сучасних металевих, зокрема, 

сталевих, конструкції є: а) висока надійність; б) відносна легкість; в) 

непроникність для різноманітних середовищ; г) індустріальність і 

стандартизація елементів, що виготовляються; д) придатність для ремонту 

і реконструкції е) велике співвідношення міцності до маси, що дозволяє 

споруджувати довгі прогони з мінімальними затратами [1; 2]. 

Сучасна металургійна промисловість передбачає різноманітні 

марки і типи сталей. Сталі мають низку класифікаційних ознак і 

характеристик, основними з яких є границя текучості, границя міцності, 

хімічний склад і ударна в’язкість. 

Висока міцність сталі, тобто властивість матеріалу чинити опір 

руйнуванню при дії зовнішніх навантажень, дає можливість застосовувати 

широкий асортимент профілів для забезпечення різноманітних 

конструктивних елементів і форм. Деякі з них: листовий прокат, 

гарячекатані профілі, гнуті профілі відкритого перерізу, тонкостінні 

холодногнуті елементи, профільовані листи. 

Сталеві листи, що застосовуються для виробництва зварювальних 

конструкцій, випускаються нашою промисловістю, переважно, в діапазоні 

таких розмірів: 

Таблиця 1 

Діапазони розмірів сталевих листів 

 

Вид листової сталі Діапазон 

товщини, мм 

Діапазон 

ширини, мм 

Діапазон 

довжини, мм 

Гарячекатана 

тонколистова 
2 – 8 1000 – 1540 1500 – 6000 
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Гарячекатаний товстий 

лист 
6 – 51 1500 – 3200 6000 – 12200 

Гарячекатані плити 51 – 150 1500 – 3200 4000 – 12200 

 

Асортимент деяких сталевих гарячекатаних профілів та основне 

їх призначення подано нижче: 

 

Таблиця 2 

Основні типи гарячекатаних сталевих профілів 

 

Назва Основне призначення 

Двотавр з нахилом полиць 

ГОСТ 8239, ГОСТ 19425 

Балки, прогони 

Двотавр з паралельними гранями 

полиць 

ГОСТ 8239 

Балки, прогони, ригелі, частини 

збірних колон 

Швелер з нахилом полиць 

ДСТУ 3436, ГОСТ 8240 

Прогони, частини збірних колон 

Швелер з паралельними гранями 

полиць 

ДСТУ 3436, ГОСТ 8240 

Прогони, частини збірних колон 

Кутник рівнобокий 

ДСТУ 2251, ГОСТ 8509 

Елементи ферм, просторових 

конструкцій 

 

Крім цього, промисловістю широко випускається сталевий прокат 

круглого та квадратного суцільного перерізу, рифлені листи і т. п. Такі 

профілі, переважно, не призначені для великого навантаження і 

використовуються у другорядних та декоративних елементах. 
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Гнуті сталеві профілі замкнутого перерізу забезпечують широкий 

діапазон архітектурних можливостей у внутрішньому і зовнішньому 

конструктивному оформленні завдяки високій технологічності 

виготовлення, тонкостінності, високих характеристик профілів при 

розрахунку на стійкість, згин і кручення. Вони особливо ефективні в 

просторових системах, де основною вимогою є пружно-пластична 

рівновага [3]. 

Використання у будівництві профілів замкнутих перерізів знижує 

затрати на монтаж і експлуатацію конструкцій, затрат на протипожежний 

та протикорозійний захист. 

Крім названих вище профілів широко застосовуються профілі 

постійного та змінного перерізу, виготовлені за допомогою зварювання 

сталевих листів у заводських умовах. Такі, складені з листів профілі, 

застосовуються у випадках, коли наявний сортамент прокатних сталевих 

профілів не задовольняє вимогам міцності, стійкості і жорсткості, а також 

висуваються архітектурні вимоги щодо мінімізації будівельної висоти 

прогонних конструкцій, розмірів перерізів колон і т. д. Важливе значення 

набуває економічна доцільність, коли заводське виготовлення елемента 

дешевше, ніж застосування імпортного профілю. 

Складені перерізи можуть виготовлятися з гарячекатаних або 

гнутих профілів. 

У будівництві широко застосовують холоднодеформовані 

тонкостінні профілі, для виробництва яких застосовують холоднокатаний 

і оцинкований листовий прокат товщиною 1-3 мм [3]. Такі профілі 

застосовують для організації фасадних систем і внутрішніх перегородок, 

прогонів покриття і стінових прогонів для кріплення стінових панелей. Як 

основні несучі конструкції холоднодеформовані профілі застосовуються у 

легких сталевих каркасах малоповерхових, промислових та 

сільськогосподарських будівлях, у тимчасових спорудах. 
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Біонічні основи роботи металевих конструкцій візуально 

наближають каркас будівлі до аналогів живої природи, оздоблення 

металоконструкцій можливе великою гамою кольорів і матеріалів. 

Отже, інструментами досягнення архітектурної виразності є 

несучі системи, створені з металевих конструкцій, до яких відносять: 

- системи перекрить і покрить в будівлях; 

- конструкції, активні за формою (висячі конструкції, мембрани); 

- конструкції, активні за вектором (ферми, просторові стержневі системи); 

- конструкції, активні за перерізом (балочні системи, колони, рами); 

- несучі системи сталевих конструкцій споруд, активні за поверхнею 

(аркові конструкції, купола та оболонки). 

Таким чином, високі механічні та експлуатаційні властивості 

сталевих конструкцій визначають розширення їх використання у 

майбутньому для організації архітектурного вигляду та оптимального 

застосування в системі будівель і споруд. 

 

Література: 

1. ДБН.В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. 

Укрархбудінформ, 2014. – 199 с. 

2. ДБН.В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 

основ. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 37 с. 

3. ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009. Настанова з проектування конструкцій 

будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів. – К.: 

Мінрегіонбуд України, 2010. – 55 с. 
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЯКІСТЬ ХІНКАЛІ ПРОВІДНИХ 

ВИРОБНИКІВ 

 

Дончевська Р. С., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри товарознавства, 

управління безпечністю та якістю 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

 

Навольська І. С., 

магістрант кафедри товарознавства, 

управління безпечністю та якістю 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

 

Одним з найважливіших факторів, що визначають здоров’я 

населення є збалансоване харчування, а м’ясні продукти є незамінною і 

невід’ємною його складовою. У зв’язку з цим, все більшої популярності 

набувають напівфабрикати, що зумовлено їх швидким приготуванням, 

високими споживними і харчовими властивостями, а головне – 

доступністю для пересічного споживача. 

Залежно від технології виробництва напівфабрикати з м’ясом в 

тістовій оболонці заморожені поділяють на вареники, манти, равіолі, 

хінкалі та чебуреки. Серед представлених видів напівфабрикатів значним 

попитом у споживачів користуються хінкалі, що зумовлено особливими 

смаковими властивостями готової страви, зокрема соковитою і пряною 

начинкою. 
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Хінкалі – заморожені вироби округло-приплюснутої або будь-якої 

іншої форми у тістовій оболонці з начинкою із сирого м’ясного фаршу з 

додаванням інших компонентів відповідно до рецептур, що потребують 

подальшого відварювання [1]. Висока харчова цінність хінкалі зумовлена 

вмістом у складі фаршу яловичини і свинини, за рахунок чого 

збільшується вміст мінеральних речовин та вітамінів групи В [2]. 

Таким чином, дослідження якості напівфабрикатів з м’ясом у 

тістовій оболонці, що реалізуються в сучасних умовах є актуальним, 

оскільки, значна кількість підприємств у виробництві даної продукції 

використовує різноманітні смакові добавки, ароматизатори, 

структуроутворювачі і м’ясну сировину неналежної якості. 

Для досягнення поставленої мети, шляхом моніторингу ринку, 

було здійснено відбір дослідних зразків. За результатами моніторину було 

виявлено, що кожен третій споживач заморожених напівфабрикатів 

обирає дану продукцію, з огляду на бренд, зокрема його впізнаваність. 

Українські споживачі, в основному, віддають перевагу напівфабрикатам 

ТМ «Три ведмеді», ТМ «Геркулес» і ТМ «Левада», також значним 

попитом користується продукція ТМ «Ятрань», ТМ «Єрмоліно», ТМ 

«Дригало», ТМ «Еліка» та ТМ «Добриня» [3]. Відповідно, для оцінки 

якості було обрано 6 дослідних зразків хінкалі провідних виробників, а 

саме: 

- зразок 1 – хінкалі ТМ «Безлюдівський м’ясокомбінат» – ПрАТ 

«Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат», с. Комунар, Харківський р-н, 

Харківська обл.; 

- зразок 2 – хінкалі ТМ «Ашан» – ФОП Коцел К. А., м. Біла Церква, 

Київська обл.; 

- зразок 3 – хінкалі ТМ «Три ведмеді» – ТОВ «ТРИ ВЕДМЕДІ», м. 

Бердичів, Житомирська обл.; 
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- зразок 4 – хінкалі ТМ «OliverSmith» – ТОВ «ФЗП», м. Кропивницький, 

Кіровоградська обл.; 

- зразок 5 – хінкалі ТМ «Laska» – ТОВ «ФЗП», м. Кіровоград, 

Кіровоградська обл.; 

- зразок 6 – хінкалі ТМ «Еліка» – ТОВ ВЗП «Еліка», с. Котляреве, 

Вітовський р-н, Миколаївська обл. 

Дослідження проводили на кафедрі товарознавства, управління 

безпечністю та якістю Київського національного торговельно-

економічного університету. 

Результати оцінки якості хінкалі провідних виробників за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками наведено у табл.1. 

 

Таблиця 1 

Результати оцінки якості хінкалі 
Назва 
показн

ика 

Зразок 1 
ТМ 

«Безлюд
івський 
м’ясоко
мбінат» 

Зразок 2 
ТМ 

«Ашан» 

Зразок 3 
ТМ «Три 
ведмеді» 

Зразок 4 
ТМ 

«OliverS
mith» 

Зразок 5 
ТМ 

«Laska» 

Зразок 6 
ТМ«Елік

а» 

1 2 3 4 5 6 7 
Зовні
шній 

вигляд 

Форма округло-приплюснута, краї щільно заліплені та закручені на 
зразок конусу, 

недеформовані, поверхня суха є 
деформов

ані, 
поверхня 

з 
намерзли
м льодом, 

велика 
кількість 
тріщин 

на 
тістовій 

оболонці 

зустріча
ються 

неправил
ьної 

форми, 
поверхня 

суха. 
Значна 

кількість 
тріщин 

на 
тістовій 

оболонці 

недефор
мовані, 
наявні 

тріщини 
на 

тістовій 
оболонці, 
поверхня 
суха, але 

в 
пакованн

і є 
кристали 

льоду 
не злиплі, фарш не виступає, 
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під час 
струшув

ання 
паковал

ьної 
одиниці 
дають 
ясний, 

виразни
й звук 

під час 
струшува

ння 
паковаль

ної 
одиниці 
дають 

невиразн
ий звук 

під час 
струшува

ння 
паковаль

ної 
одиниці 
дають 
ясний, 

виразний 
звук 

під час 
струшува

ння 
паковаль

ної 
одиниці 
дають 

невиразн
ий звук 

під час 
струшува

ння 
паковаль

ної 
одиниці 
дають 
ясний, 

виразний 
звук 

під час 
струшува

ння 
паковаль

ної 
одиниці 
дають 
ясний, 

виразний 
звук 

Вигля
д на 
розрізі 

Тонка 
оболонк
а з тіста 
кремово

го 
кольору, 
начинка 
рівномір

но 
переміш

ана 
червону
ватого 

кольору, 
з 

водянис
тими 

включен
нями 

 

Нерівном
ірна 

оболонка 
з тіста 

кремовог
о кольору 
, начинка 
рівномірн

о 
переміша

на від 
світло-

коричнев
ого 

кольору, 
наявніст

ю 
прянощів 

 

Тонка 
оболонка 

з тіста 
кремовог

о 
кольору, 
начинка 

рівномірн
о 

переміша
на 

зеленого 
кольору, 

з 
наявніст

ю великої 
кількості 
прянощів 
і зелені 

 

Нерівном
ірна 

оболонка 
з тіста 

кремовог
о 

кольору, 
начинка 

рівномірн
о 

переміша
на сіро-

коричнев
ого 

кольору, 
з 

наявніст
ю 

прянощів 
і 

шматочкі
в цибулі 

Тонка 
оболонка 

з тіста 
кремовог

о 
кольору, 
начинка 

рівномірн
о 

переміша
на сіро-

коричнев
ого 

кольору, 
з 

наявніст
ю 

прянощів 
 

Тонка, 
але дещо 
нерівномі

рна 
оболонка 

з тіста 
зеленуват

ого 
кольору, 
начинка 
рівномір

но 
переміша
на світло-
рожевого 
кольору, 

з 
наявніст

ю 
прянощів 
і зелені 

Конси
стенці
я 

У 
вареном

у 
вигляді 
фарш 

соковит
ий, 

ніжний, 
дещо 

неоднор
ідний, 
тістова 

оболонк
а не 

розірван
а 

У 
вареному 
вигляді 
фарш не 

такий 
соковити

й, як у 
Зразка 

№1, дещо 
неоднорі

дний, 
оболонка 

не 
розірвана 

Консисте
нція 

однорідн
а, фарш 

соковити
й, тістова 
оболонка 

не 
розірвана 

 

У 
вареному 
вигляді 
фарш 
дуже 

соковити
й, 

неоднорі
дний, 

тістова 
оболонка 

з 
тріщинам

и 
 

У 
вареному 
вигляді 
фарш 

соковити
й, дещо 

неоднорі
дний, 

тістова 
оболонка 

з 
тріщинам

и 
 

У 
вареному 
вигляді 
фарш 

соковити
й, 

ніжний, 
тістова 

оболонка 
не 

розірвана 
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Смак і 
запах 

Вираже
ний 
смак 

спецій, 
дещо 

гострий, 
властив

ий 
продукт

у, без 
сторонн

ього 
смаку, 
запаху 

Пряні, 
властиві 

продукту, 
без 

стороннь
ого 

смаку, 
запаху 

 

Виражен
ий 

аромат 
прянощів 
і цибулі, 
але без 

стороннь
ого 

смаку, 
запаху 

Дещо 
пряні, 

властиві 
продукту, 

без 
стороннь

ого 
смаку, 
запаху 

 

Пряні, 
властиві 

продукту, 
без 

стороннь
ого 

смаку, 
запаху 

 

Невираж
ені смак і 

запах 
порівнян

о з 
іншими 

зразками, 
без 

стороннь
ого 

смаку, 
запаху 

Масов
а 
частка 
вологи 
у 
начин
ці, %, 
не 
більше 
ніж 74 

85 51 73 69 68 70 

Масов
а 
частка 
кухон
ної 
солі у 
начин
ці, %, 
не 
більше 
ніж 2.0 

1.1 0.6 0.9 1.3 0.8 1.5 

Масов
а 
частка 
начин
ки, %, 
не 
менше 
ніж 40 

43 42 38 49 55 52 

Маса 
однієї 
штуки 
напівф
абрика

60.66 36.14 51.36 28.7 30.64 29.18 
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тів, г, 
в 
межах 
60-100  

 

За результатами органолептичної оцінки якості хінкалі було 

виявлено кристали льоду у зразках ТМ «OliverSmith» і ТМ «Еліка», що 

свідчить про повільне заморожуваення або порушення температурних 

режимів під час транспортування та зберігання. Крім того, у даних 

зразках та зразку ТМ «Laska» виявлено значну кількість тріщин на 

тістовій оболонці. Варто зазначити, що хінкалі ТМ «Ашан» та ТМ 

OliverSmith» характеризувалися нерівномірною товщиною тістової 

оболонки, а зразки ТМ «Безлюдівський м’ясокомбінат», ТМ OliverSmith» 

та ТМ «Laska» – неоднорідною консистенцією фаршу, що може бути 

зумовлено вмістом текстуратів, м’яса механічного обвалювання та м’ясної 

обрізі. Варто зазначити, що усім дослідним зразкам був притаманний 

приємний смак з ароматом прянощів, без сторонніх присмаків і запахів, за 

винятком хінкалі ТМ «Три ведмеді», у яких виявлено сильновиражені 

смак і аромат прянощів та цибулі. 

Результатами досліджень фізико-хімічних показників якості 

виявлено, що у зразку ТМ «Безлюдівський м’ясокомбінат» масова частка 

вологи в начинці, підвищена на 11 % більше допустимого, що майже 

вдвічі більше порівняно із зразком ТМ «Ашан». Варто зазначити, що 

зразок ТМ «Три ведмеді» за цим показником лише на 1 % менший за 

допустиме значення, тоді як масова частка вологи інших зразків 

знаходилася в межах норми. 

Дослідженнями встановлено, що вміст кухонної солі у начинці 

становив в межах 0.6-1.5 %, що не перевищує допустимої норми. 

Визначенням масової частки начинки виявлено, що у хінкалі ТМ «Три 

ведмеді» її вміст становив 38 %, що на 2 % менше встановлених норм 

ДСТУ 6028:2008. Найбільший вміст начинки серед усіх дослідних зразків 
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відмічено у зразку ТМ «Laska», що на 15 % більше вимог нормативного 

документу. 

Визначенням маси однієї штуки напівфабрикату виявлено 

найменшу вагу зразку ТМ «OliverSmith» (28,7 г), тоді як маса інших 

зразків була більшою в середньому на 0,48 – 22,6 г. Найбільшу масу однієї 

штуки напівфабрикату виявлено у зразку ТМ «Безлюдівський 

м’ясокомбінат» (60,66 г), що відповідає встановленим вимогам, проте 

дана вага зумовлена наявністю значної кількості льоду у начинці, що 

підтверджено результатами визначення масової частки вологи. 

Варто зазначити, що жоден із досліджуваних зразків за фізико-

хімічними показниками не відповідав вимогам ДСТУ 6028:2008 

«Напівфабрикати з м’ясом в тістовій оболонці заморожені. Загальні 

технічні умови» [1], оскільки у п’яти із них виявлено невідповідність маси 

однієї штуки напівфабрикату, крім цього, у зразка ТМ «Три ведмеді» 

занижена масова частка начинки, а у зразка ТМ «Безлюдівський 

м’ясокомбінат» перевищена масова частка вологи у начинці. 

Таким чином, за результатами оцінки якості хінкалі провідних 

виробників за органолептичними та фізико-хімічними показниками було 

виявлено невідповідності у всіх зразках, але найменше їх було 

встановлено в хінкалі ТМ «Безлюдівський м’ясокомбінат» та ТМ «Ашан». 

Оцінкою якості встановлено невідповідність вимогам ДСТУ 6028:2008 за 

найбільшою кількістю показників виробів ТМ «Еліка», зокрема виявлено 

кристали льоду в пакованні, нерівномірність тістової оболонки, тріщини 

на тістовій оболонці, невідповідність маси однієї штуки напівфабрикату. 

У зв’язку з цим, враховуючи отримані результати, основними 

пропозиціями для виробників даної продукції є використання якісної 

сировини, дотримання відповідного рецептурного складу і технології 

виробництва, унеможливлення використання у складі виробів 

структуроутворювачів, консервантів, ароматизаторів та інших харчових 
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добавок. Крім того, для торговельних мереж важливо дотримуватися 

правильного товарного сусідства, температурних режимів під час 

зберігання та реалізації продукції, що дозволить забезпечити їх 

безпечність та якість. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ ДНА 

 

Пономар М. С., 

магістрант кафедри інформаційної безпеки 

та комп’ютерної інженерії 

Черкаський державний технологічний університет 

м. Черкаси, Україна 

 

Дослідження рельєфу морського дна завжди було важливим для 

всіх прибережних регіонів. 
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Використовуваний спочатку для забезпечення безпеки навігації, 

рельєф дна тепер є фактором як для навігації, так і для позиціонування 

прибережних інженерних споруд, таких як нафтові платформи, 

нафтопроводи і газопроводи. 

На теперішній час існує декілька методів вивчення структури 

морського дна з застосуванням гідроакустичної техніки, що базуються на 

використанні акустичної неоднорідності порід ґрунту, основними з яких є: 

1. Метод відбитих хвиль (МВХ), який використовують у випадку, коли 

необхідно детально і точно визначити структуру дна і виміряти товщину 

осадових порід; 

2. Метод заломлених хвиль (МЗХ), що дозволяє проникати в глибину 

залягання кожного шару [1, c. 98]. 

У кожному з представлених методів використовується своя 

техніка. 

За принципом дії пристрої апаратури МВХ найчастіше це 

спеціалізовані ехолоти, які називаються профілометрами. В якості 

випромінювачів в профілометрі використовуються електродинамічні 

перетворювачі, іскрові розрядники, гідравлічні, поршневі та інші [4]. 

Для дослідницьких робіт на великих акваторіях, а також там, де 

потрібна детальна топографічна зйомка дна, використовуються 

багатопроменеві ехолоти. Вони мають широку смугу сканування і суттєво 

покращують якість і продуктивність дослідницьких робіт. Принцип дії 

багатопроменевих ехолотів заснований на формуванні трансд’юсером 

пучка вузьких променів, що розходяться конусом в площині, 

перпендикулярній напряму руху судна. 

Багатопроменеві ехолоти застосовують для: 

1. Картографування акваторій портів, внутрішніх водних шляхів та 

судноплавних каналів; 
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2. Виконання детальної зйомки рельєфу дна на акваторіях, де 

здійснюється підводне будівництво або днопоглиблення; 

3. Інспектування, виявлення і картографування підводних об'єктів; 

4. Обстеження гідротехнічних споруд, підводних об'єктів і 

трубопроводів. 

Апаратура для сейсмоакустичних досліджень методом 

заломлених хвиль вимагає прийому сигналів в декількох точках, які 

знаходяться на різних відстанях від джерела. Для цього передавальну 

апаратуру розміщують на судні, що проводить дослідження, а 

приймальню – на іншому судні, на радіогідроакустичних буях або в 

спеціальній плавучій антені. У деяких випадках для прийому сигналів 

застосовують притоплені або донні станції, інформація в яких 

консервується для подальшого вилучення і обробки [1, c. 120; 2, c. 83-84]. 

В даний час в якості джерел випромінювання і отримання 

зображення високого розширення використовуються спаркери, бумери і 

пінджери, що представляють собою пристрої для перетворення 

електричної енергії в акустичну. 

Спаркери – антени з іскровими розрядниками і батареями 

конденсаторів, накопичують до 100 кДж енергії, генерують імпульси з 

інтервалом проходження в кілька секунд в результаті розряду батареї 

конденсаторів через систему електродів безпосередньо в воду [1, c. 132]. 

Електричний розряд веде до формування і швидкого зростання 

плазмового міхура з подальшим виникненням акустичного імпульсу. 

Випромінювачі типу спаркер здатні працювати в широкому діапазоні 

енергій (300-30000 Дж), тому використовуються як для спостережень з 

невеликою глибиною проникнення (до 100 м) при помірній роздільній 

здатності до досліджень на великій глибині(більше 1000 м), де роздільна 

здатність не так важлива [1, с. 134]. 
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Бумер – це випромінювач, що містить жорстку алюмінієву 

пластину, з'єднану через пружинний пристрій зі спіральною котушкою, 

залитою смолою. Батарея конденсаторів розряджається через цю котушку, 

і виникаюче при цьому електромагнітне поле створює в алюмінієвої 

пластині вихрові струми, які генерують вторинне поле, спрямоване 

протилежно первинному, в результаті чого пластина швидко відводиться, 

породжуючи в воді хвилю стиску. Джерела типу бумера працюють на 

частотах 1-5 кГц, випромінюють сигнал з енергією зазвичай 300-500 Дж, 

забезпечують глибину проникнення до 100 м [2, с. 94]. 

Пінджери представляють собою невеликі керамічні 

п'єзоелектричні перетворювачі, що випромінюють короткі високочастотні 

акустичні імпульси невеликої потужності. Зазвичай працюють в 

частотному діапазоні 3-12 кГц. Їх роздільна здатність по вертикалі може 

досягати 10-20 см, але глибина проникнення обмежується декількома 

десятками метрів [2, с. 101]. 

Таким чином, поряд з традиційними системами 

сейсмопрофілювання за останні 10-15 років отримали розвиток 

гідроакустичні профілометри з використанням складних зондувальних 

сигналів, що мають більш високу роздільну здатність і забезпечують 

виконання практичних робіт на морі при розвідці сировинних ресурсів, 

прокладання трубопроводів і кабелів зв'язку, виконанні пошукових робіт 

при будівництві гідротехнічних споруд, пошуку замулених об'єктів [3, с. 

231; 4]. 

В представленій роботі розроблено однопроменевий ехолот на 

основі мікроконтролера ATmega328 (з використанням платформ Arduino 

або Freeduino), його структурна схема показана на рисунку 1. 

Представлена мікроконтролерна система складається з п’яти блоків: 

генератора зондуючих імпульсів, приймача, блоку управління і блоку 

індикації та випромінювача. 
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Рис. 1. Структурна схема. 

 

Імпульси частотою 300 кГц з генератора зондуючих імпульсів 

подаються на п'єзокерамічний випромінювач і у вигляді ультразвукових 

хвиль випромінюються в навколишнє середовище. Відбитий від дна 

сигнал приймається в проміжку між посилками тим же випромінювачем і 

подається на вхід приймача, де він посилюється, детектується і 

перетворюється в стандартні логічні рівні. 

Як індикатор використовується 2.4 дюймовий рідкокристалічний 

дисплей. Основа блоку управління – мікроконтролер ATmega328, який 

формує всі сигнали, необхідні для роботи пристрою. 

Додатково підвищує стійкість, захищаючи від випадкових перешкод, 

програмно реалізований імпульсний фільтр. Алгоритм роботи фільтра 

полягає в тому, що він відображає на дисплей тільки ті данні, глибина 

яких при двох послідовних вимірах змінилася не більше ніж на 2 % від 

максимальної глибини вимірювання. 

В якості датчика використовується ультразвуковий модуль 

DFROBOTKIT0020, з максимальною глибиною вимірювання до 400 

метрів. 

Перевагою розробленого ехолота є його невисока ціна – 

приблизно 25 $, в порівнянні з існуючими моделями на ринку, ціни на які 
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в два рази вищі. Ще однією вагомою перевагою є глибина вимірювання в 

400 метрів, що дозволяє проводити дослідження на більшості Українських 

озер та річок, а також на морських узбережжях. 
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Modeling is one of the basic methods of research in many areas of 

knowledge as with its help one can provide a reliable assessment of 

characteristics of quite complex systems. One of the typical chemical reactors 

is the perfect mixing reactor of continuous action (PMR-C). Acetic acid is one 

of the basic products of industrial organic synthesis and its derivatives are 

widely used in food, chemical and other industries. That is why predicting the 

cost’s indicators of the hydrolysis process of acetic anhydride in PMR-C with 

the application of modern mathematical models is required. Mathematical 

model of the dynamics of homogeneous reaction in PMR-C is built based on 

the thermal and material balance, taking into account volume magnification 

factor and reaction kinetics [1]. It is represented in the form of equations of a 

change in the molar share of substance over time and a change in the inner 

energy of ideal flow of substance. 

In this case, the following assumptions are taken into account: physical 

magnitudes of the substance are constant; total reaction volume is constant; the 

level of fluid in the reactors is the same; homogeneous reaction is the reaction 

of first order; flow rate for each of the reactors is the same [2]; thermal 

consumption for the reactor insulation was neglected. 
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where 
in

iF , 
out

iF  is the volumetric substance consumption at the inlet and 

outlet of reactor, respectively, m3/h; ( ) )(.. outianacC
is the concentration of acetic 
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anhydride at the outlet of reactor, mol/m3; ( ) )(.. inianacC
 is the concentration of 

acetic anhydride at the inlet to reactor, mol/m3, i i iV V ,a = ∑ a ∑  – mean 

weighted value of reaction volume magnification factor, -; k is the Arrhenius 

constant, s–1; V is the reaction volume, m3; u0,i is the molar inner energy of 

substance at temperature T0, J; k is the Arrhenius constant, s–1 : 

Calculation by the model was conducted by the Runge–Kutta method 

of third order at the following initial data: the number of rectors: one, three, 

five, ten of total volume 1000 ml, in the temperature range 293 – 410 K. 

 

 
 

Fig. 1. Dependence of the cost of conducting the process of acetic anhydride 

hydrolysis on the temperature in the cascade of perfect mixing reactors of 

continuous action 
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As illustrated in Fig. 1, the cost of the process of acetic anhydride 

hydrolysis reduces with changing the temperature from 293 K to 338 K, and 

then it gradually increases. The optimum is achieved at a temperature 338 K. It 

is obvious that with the increased volume of the mixture, the reaction rate 

grows. At the same time, the speed of achieving the necessary degree of 

conversion decreases. In other words, at the increased reaction volume, the 

depth of the course of reaction decreases. For the cascade of reactors, the speed 

of achieving maximum degree of conversion compared with one perfect mixing 

reactor of the same volume is much higher. Thus, Fig. 1 shows a decrease in 

the cost of reactors of the same volume but different number of reactors, in 

comparison one with three the cost of conducting the process of acetic 

anhydride hydrolysis decreases considerably, then more moderately, which 

confirms the recommendation, for considerable reaction volumes in industry, 

applying the cascade of reactors or the ideal-displacement reactor. 
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З метою дослідження явища регенерації розчинів пасивування та 

освітлення, які застосовуються в процесах електрохімічного цинкування 

та кадмування, авторами застосований спосіб регенерації хромовмісних 

розчинів з використанням мембранного електрохімічного пристрою [1; 2]. 

Даний спосіб, поки що, не знайшов широкого використання у 

промисловості, за відсутності надійної методики розрахунку 
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технологічних параметрів процесу та геометричних параметрів 

устаткування. 

Завданнями досліджень було встановлення технологічних 

параметрів процесу та розробка методики розрахунку гідродинамічних та 

термодинамічних чинників, при яких впровадження процесу, що 

досліджується, та його ефективність була б якомога більшою. 

Для цих цілей було спроектовано, виготовлено і налагоджено 

спеціальну установку. Були проведені необхідні експериментальні 

дослідження технологічних та термогідродинамічних параметрів з метою 

вивчення закономірностей електрохімічних процесів, що відбувалися в 

системі. 

Установка, що застосовувалася для проведення експерименту, 

складалася з електролізера, розділеного катіонообмінною мембраною на 

анодну і катодну камери, з розміщеними в них відповідно анодом і 

катодом. В якості матеріалів, з яких були виготовлені електроди, 

використовували свинець (марки С2) – анод, і титан (ВТ1-0) – катод. 

Анолітом виступав хромовмісний розчин ванн освітлення та пасивації, що 

піддавали регенерації, а в катодній камері містився католіт – 1 % розчин 

сульфатної кислоти. Електроліз проводили при густині струму dA 5-

10 A/дм2. Катіонообмінна мембрана RALEX®CM-PES 11-66 

встановлювалася таким чином, що утворювала одну зі стінок катодної 

камери зі сторони аноду. Впритул до мембрани з боку анода 

прикріплювалася фільтрувальна тканина. Наявність фільтрувальної 

тканини перешкоджала швидкому засміченню мембрани [3]. 

Ефективність роботи мембранного електрохімічного пристрою 

досить висока. За 250 годин роботи МЕХ в чинній ванні гальванічної лінії 

було повернуто понад 2 кг (2,44 кг) сполук Cr+6. За 6 місяців роботи в 

ваннах освітлення та пасивації гальванічної дільниці було заощаджено 
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75 кг сполук хрому шестивалентного, який використовували б на 

коректування складу ванн [4]. 

Одночасно з процесами регенерації хромат іонів, яке відбувалося 

на аноді, катіони цинку та кадмію крізь катіонообмінну мембрану 

переміщувалися в катодну камеру, де відновлювалися на катоді до металів 

або, утворювали в розчині католіта малорозчинні сполуки [5]. 

Відзначимо, що при тривалій експлуатації модуля в ваннах пасивування 

спостерігалося невелике засмічення мембрани. З метою видалення 

домішок з поверхні мембрани і фільтра, модуль перевстановлювали в 

ванну освітлення. Уже через кілька діб поверхня очищалася і модуль 

знову був готовий до роботи в ванні пасивації. 

 

 
Рис. 1. Схема пристрою мембранного електрохімічного: 

1 – корпус пристрою; 2 – внутрішній електрод (катод); 3 – катіонообмінна 

мембрана; 4 – зовнішний електрод (анод); 5 – ванна з технологічним 

розчином, 6 – фільтрувальна тканина. 

 

Таким чином, завдяки роботі даного електрохімічного пристрою, 

в ванну повертався важливий компонент, який містить Cr+6 та відбувалося 
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очищення ванн від домішкових йонів Cd2+,Zn2+,Cr3+. За рахунок цього 

значно збільшувався термін експлуатації технологічних ванн та 

зменшувалися витрати на приготування нових розчинів. 
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На сьогоднішній день досить важко уявити функціонування будь-

якого технологічного об’єкту без автоматизованої системи управління, 

зокрема процеси харчової та переробної промисловості. В умовах 

ринкової конкурентоспроможності підприємства змушені не тільки 

забезпечувати безпеку проведення виробничих процесів, а й постійно 

підвищувати їх економічну ефективність, контролюватися такі показники, 

як якість виробленої продукції та екологічність. Тому важливим 

напрямом, що забезпечує більш раціональне використання ресурсів, є 

удосконалення автоматизованих систем управління технологічними 

процесами (АСУТП). 

Для реалізації автоматизованого управління процесом сортування 

продуктів у потоці на конвеєрній лінії в умовах харчової промисловості 

необхідні засоби контролю характеристик окремих одиниць потоку 

об’єктів, відстеження їх переміщення для своєчасного відкидання 

виконавчим механізмом [1]. Роботу системи автоматичного виявлення і 

супроводу на рухомому конвеєрі можна охарактеризувати послідовним 

переходом від операцій обробки і аналізу послідовних зображень до 

обробки параметрів об’єктів, а потім до формування сигналів управління. 
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Узагальнена схема автоматизованого управління процесом сортування 

яблук з супроводженням, що підлягають відбору по відеосигналу 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема автоматизованого управління процесом сортування. 

 

Для вирішення завдання виділення із загального потоку (Ψ) яблук 

за певними характеристиками (Ω∈Ψ) (рис. 1) передбачені наступні 

компоненти: блок вимірювання, що призначений для визначення 

основних характеристик досліджуємого об’єкту на конвеєрній лінії {d, m, 

g}, які дозволяють встановити приналежність яблук до певного різновиду. 

У процесі виведення із загального потоку яблук, які можуть бути 

спрямовані в промисловий переділ, доцільно використовувати такі 

характеристики як: розмір (d), вага (m), колір (g). 

Внаслідок особливостей технічної реалізації вимірювальних 

пристроїв вагу досить складно визначити для окремих яблук в потоці на 

конвеєрі. Тому значення даної характеристики{m} може бути визначено 
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тільки для множини об’єктів, а характеристики розміру і кольору можуть 

бути визначені візуально для окремих об’єктів. 

Інформація про характеристики окремих об’єктів передається в 

блок керування сортуванням. На основі цієї інформації, а також 

інформації від блоку супроводу яблук по відеосигналу, автоматизована 

система управління (АСУ) сортуванням зіставляє час вимірювання 

характеристик яблук з об’єктами, які відображені на кадрах відеосигналу і 

закріплює за кожним візуальним об’єктом відповідні характеристики. Це 

дозволяє на ділянці, яка контролюється датчиком відеосигналу, отримати 

інформацію щодо характеристик кожного яблука від моменту попадання 

його в поле зору датчика відеосигналу і до моменту скидання. 

При формуванні керуючого впливу в процесі сортування 

здійснюють сегментацію кожного кадру відеосигналу [2]. В результаті 

отримують множину візуальних об’єктів, кожен з яких відповідає зразку 

на конвеєрній стрічці. Потім визначається такі характеристики візуальних 

об’єктів як розмір і колір (у відтінках сірого). Синхронно проводиться 

вимір та оцінка фізичних характеристик зовнішнього стану. В результаті у 

відповідність кожному візуальному об’єкту ставиться множина з трьох 

названих характеристик, за якими проводиться розпізнавання об’єктів на 

конвеєрній стрічці. 

Отже, під час формування автоматизованого управління 

процесом сортуванням яблук доцільно вибирати кілька зразків з 

найкращими характеристиками, якщо їх розташування на конвеєрній лінії 

не дозволяє відібрати з потоку всі об’єкти. Процес сортування яблук 

доцільно здійснювати на основі безконтактного вимірювання таких 

характеристик, як розмір, вага, колір. 
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РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

РОЗКИСЛЕННЯ ТА ЛЕГУВАННЯ СТАЛІ 

 

Цибулько В. С., 

розливник сталі мартенівського цеху 

ПАТ «Запоріжсталь» 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Стан питання. У чорній металургії і ряді інших галузей техніки 

використовують різні феросплави для розкислення, легування і 

модифікування сталі та різних сплавів. У зв’язку з високою вартістю 

феросплавів, при легуванні необхідно намагатися досягти найбільшого 

засвоєння цих компонентів. Для того, щоб досягти поставленої мети, 

необхідно враховувати певні вимоги до протікання металургійних і 

технологічних процесів [1]. Для зниження недоцільних витрат матеріалів, 

що мають високу спорідненість до кисню, кращим є введення їх глибоко в 

ванну металу при ефективному її перемішуванні. В результаті усувається 

реакція легуючих елементів з пічним шлаком і киснем атмосфери. 
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Мета роботи полягає в теоретичному дослідженні процесів, які 

протікають під час інжекції порошкоподібних реагентів у сталерозливний 

ківш, з застосуванням математичного моделювання. 

У якості вихідного матеріалу для розрахунків було використано 

феромарганець марки ФМн78К та промислових даних, отриманих на 

основі аналізу діючої на комбінаті ПАТ «Запоріжсталь» технології 

розкислення та легування сталі. Тому отримані значення параметрів 

технології розкислення є прийнятими для розглянутого підприємства. 

Проте сама робота може використовуватися як методика розрахунку 

технології розкислення та легування для інших підприємств металургійної 

промисловості. 

Особливість обраної технології. Легування металу вдуванням 

порошків дозволяє отримати більш стабільний вміст легуючих і високу 

ступінь їх засвоєння: засвоєння алюмінію складає 80-90 %, бору 85-93 % 

(при витраті 0,026-0,043 кг/т FeB), селену 71-77 % (0,28-0,44 кг/т FeSe), 

вуглецю 90-100 % (0,4-1,0 кг/т карбонізатору). Вдувають також FeMn, 

FeSi, FeV, FeTi [2]. 

Таким чином, застосування інжекційних способів забезпечує 

високу ступінь засвоєння легуючого елемента, а потоки газу-носія 

забезпечать більш кращі показники попереднього процесу розкислення 

сталі. Всі ці особливості в поєднанні один з одним дозволять знизити 

витрати феросплавів. 

Результати досліджень та їх обґрунтування. 

Високопродуктивна робота інжекційної системи залежить від якості 

підготовки порошкоподібних реагентів, конструкції продувної фурми, 

режиму витікання газопорошкової суміші в обсяг рідкого металу.  

Перехід бульбашкового режиму у струминний описується 

виразом [3]: 

 



35 

3

1
Re2
66 










+⋅

=

ч

крС π

                                          (1) 

 

Число Рейнольдса для часточок, розраховується за формулою: 
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де dч – діаметр часточок, м;  

uг – швидкість руху газу, м/с;  

uч – швидкість руху порошку відносно трубороводу, м/с; 

νч – динамічна в’язкість газу Вт/(м·К); 

 

В роботах [3; 4] зазначається, що бульбашковий режим сприяє 

виникненню намерзання металу на зрізі каналу, так як рідина в проміжках 

між виходом бульбашок може затікати в продувний отвір. Це 

пояснюється тим, що в разі великих часток, що прилягають до 

поверхневого шару газу, шар останнього порівняно тонкий, тому значна 

його частка буде вільною. В результаті газ витрачається на утворення 

бульбашок. У разі дрібних частинок порошку приповерхневий шар газу 

виявляється відносно товстим, в результаті газовий потік більш тісно 

пов'язаний з частками, що веде до формування контакту рідини з 

газопорошковою сумішшю. 

Розраховані за формулами (1) та (2) значення свідчать, що зі 

збільшенням розміру фракції зростає і критична об’ємна частка порошку, 

яка буде забезпечувати струминний режим витікання газо-порошкової 

суміші (рис. 1). 
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Рис. 1. Зв’язок між критичною об’ємною долею порошку та діаметром 

фракції на режим витікання суміші. 

 

Виходячи з умов виробництва на ПАТ «Запоріжсталь» об’ємна 

частка порошку яка буде забезпечувати необхідний результат обробки, 

повинна складати 75-80 кг/м3, при витраті газу 60 м3/год. При таких 

умовах визначено, для того щоб інжектування відбувалося у струминному 

режимі розмір часточки не повинен перевищувати 100-110 мкм. 

Далі необхідно встановити умови які забезпечать занурення 

часточок у об’єм розплаву. Швидкість витікання газопорошкового 

струменя визначає можливість занурення в метал порошку, частки якого 

повинні подолати, у першу чергу, сили поверхневого натягу, лобового 

опору і сили тиску. Часточка вважається заглибленою у метал, якщо вона 

знижує початкову швидкість після удару до нуля на відстані не менш 

свого діаметра від поверхні металу. 

Гранично низьку початкову швидкість частки до зіткнення з 

поверхнею рідини визначають за формулою [5]: 
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де ρч, ρм – щільність часточки і рідкого металу відповідно, кг/м3; 

w1 – гранично низька швидкість частки після удару, яка дорівнює: 
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де σ – поверхневий натяг рідкого металу, що для сталі був визначений за 

математичними моделями [6], Н/м; 

rч – радіус часточки, м. 

 

Видно, що поверхневий натяг розплаву впливає на умови 

занурення часточки в розплав. Швидкість часточки після проходження 

крізь поверхню розплаву зменшується на 36,78 % незалежно від розміру 

часточки, її швидкості та поверхневого натягу розплаву (рис. 2). 

Відповідно до даних наведених у роботі [5], гранично низька 

швидкість часточки порошку після занурення, для матеріалу з щільністю 

7·103 кг/м3, діаметром 0,1 мм і поверхневим натягом 1,8 Н/м, повинна бути 

не менше 5,6 м/с, розраховане значення складає 8,5 м/с. Отже, при 

сформованих умовах, імпульс часточки достатній для того, щоб пробити 

сили поверхневого натягу металу і впровадитися в нього, не спливши в 

бульбашці на поверхню металу. 
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а)  

б)  

Рис. 2. Гранично низька швидкість часточки порошку до (а) та після (б) 

занурення у розплав. 
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Для підвищення ступеня засвоєння частинок порошкоподібних 

сумішей, а також рівномірного, але інтенсивного перемішування металу в 

ковші, без значного бурління покривного шлаку, сплесків металу, слід 

забезпечити достатню глибину проникнення газопорошкового струменя, 

що виключає можливість зворотних ударів на фурму та попереджає 

замикання каналу фурми. Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 

1. 

Таблиця 1 

Вихідні дані для розрахунку висоти газопорошкового струменя 

 

№ Найменування показника 
Од. 

вимірювання 
Значення 

1 Витрата порошкоподібного ФМн78К  кг/с 1,333 

2 Витрата газу (аргону) м3/с 0,016 

3 Щільність газу кг/м3 1,78 

4 Щільність металу кг/м3 7000 

5 Маса порошку в 1 м3 газу кг/м3 80 

6 
Глибина розташування пристрою 

продувки 
м 4,5 

7 
Діаметр трубки для інжекції 

порошку 
м 0,012 

 

Відносна глибина проникнення газопорошкового струменя l є 

функцією числа Фруда – Fr і відношення щільності металу і 

газопорошкоої суміші j. 

Глибина проникнення струменя розраховується за виразом [3]: 

 

l = 0,346 (lg Fr)5 / j 0,57                                         (5) 
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Число Фруда Fr визичається наближеним співвідношенням [3]: 
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де Gг – масова витрата газу кг/с;  

ρг – щільність газу на виході із сопла розраховане за математичними 

моделями [64], кг/м3;  

dс – діаметр продувної трубки, м;  

g – прискорення вільного падіння, м/с2
. 

Співвідношення щільності металу і газопорошкової суміші: 

 

j = ρм / ρсм                                                 (7) 

 

Щільність газопорошкової суміші ρсм – практично являє собою 

концентрацію порошку в 1 м3 газу-носія q, кг/м3, тобто j = ρм / q 

Розраховані значення відносної глибини проникнення газо-

порошкового струменя в рідкий метал для умов інжектування 

порошкоподібного ФМн78К наведені на рис. 3. 
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Рис. 3. Залежність максимальної глибини проникнення газо-порошкового 

струменя від числа Фруда і співвідношення ρм / q 

 

Швидкість плавлення та спливання порошку у розплаві. Для 

створення математичної моделі прийняті наступні допущення, з 

використанням фізико-хімічних властивостей залізного порошу [7] і 

рідкої сталі які наведені у табл. 2: 

−  при взаємодії феромарганцю з розплавом не виділяється і не 

поглинається тепло і немає хімічних реакцій з виділенням або 

поглинанням теплоти;  

− шматки феромарганцю мають сферичну форму; 

− процесом «намерзання» і розплавлення скоринки можна знехтувати 

через відносно невелику величину часу протікання цих процесів; 

− теплофізичні властивості твердої, рідкої фази постійні; 
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Таблиця 2 

Фізико-хімічні властивості залізного порошу і рідкої сталі 

 

Параметр Порошок Рідка сталь 

Густина ρ, кг/м3 6970 7000 

Питома теплоємність, для твердого 

стану с, Дж/(кг·K) 
651 - 

Питома теплоємність для рідкого стану 

с, Дж/(кг·K) 
747 653,172 

Теплопровідність λ, Вт/(м·К) 20 46,5 

Теплота плавлення L, Дж/кг 286000 - 

Температура ліквідус tлікв, °С 1260 1539 

Початкова температура, tпоч, °С 30 1635 

Кінематична в’язкість ν, м2/с - 8,57·10-7 

 

Вирішення задачі нагріву тіла до температури плавлення виконано за 

методом теплової діаграми проф. І. Д. Семикіна [8]. Щільність теплового 

потоку від рідкої сталі до поверхні часточки після досягнення її 

поверхнею температури плавлення визначається за рівнянням: 

 

qтв. пов. поч. = α (tст – tлікв), Вт/м2                               (8) 

 

де α – коефіцієнт тепловіддачі, у випадку відомої швидкості руху 

часточки у потоці сталі, розраховується з числа Нуссельта за формулами 

[7]; 

tст та tлікв – температура сталі і температура ліквідус ФМн78К розрахована 

за формулою [9]. 

На основі виконаних розрахунків встановлено, що швидкість 

розплавлення часточки, значною мірою залежить від двох показників: 
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швидкості потоків сталі та розміру фракції, це відображено на моделі 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Залежність тривалості плавлення часточки від її розміру та 

швидкості розплаву 

* – у чисельнику наведено швидкість розплаву у зоні введення суміші, 

м/с; 

 – у знаменнику інтенсивність подачі аргону, м3/год 

 

Таким чином загальна тривалість плавлення частки порошку 

збільшується пропорційно збільшенню діаметру фракції та обернено 

пропорційно швидкості розплаву, так для частки з діаметром 100 мкм 

загальна тривалість 8,9·10-5 сек., а для 10 мкм дорівнює 3,89·10-6 сек. при 

розрахованій швидкості розплаву 0,78 м/с та встановленій вище витраті 

газу 60 м3/год. Приймаючи швидкість спливання часточок феросплаву 

рівній швидкості сталі у зонні продувки, тоді час спливання буде 
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залежати від рівня металу в ковші, у такому випадку час спливання буде 

складати: 1,27 сек. при рівні металу 1 м (початок продувки) та 5,7 сек. при 

рівні металу 4,5 м (кінець продувки). Можна стверджувати, що введений 

реагент буде розплавлений у об’ємі рідкої ванни, без ризику спливання на 

поверхню металу і контакту його з киснем атмосфери. 

Витрати феромарганцю на технологію розраховувалися з 

урахуванням витрат на розкислення, введенням необхідної кількості 

марганцю до середньозаданого у сталі, та угару який складає 5 %. Угар 

був прийнятий відповідно до теоретичних положень пропонованої 

технології та статистичним даним практичних значень відповідно до 

використання обраного реагенту [5; 10] у яких вказується, що частина 

порошку (~ 4-7 %) все одно буде виноситися з бульбашками на поверхню 

розплаву. 

Вміст розчиненого кисню у сталі розраховувався за формулою 

[11]: 

 

Свип КC
O

⋅
=

][
938,0][

, %                                           (9) 

 

де Кс – температурна константа рівноваги вуглецю, розраховується [12]: 

 

07,21168lg +=
T

KC
                                      (10) 

 

Таким чином застосування запропонованого технологічного 

прийому в середньому призведе до зниження витрат феромарганцю на 

0,64 кг/т сталі. 

Висновки. На основі практичних та теоретичних положень 

визначено умови необхідного ступеня диспергування матеріалів, з точки 
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зору стабільного ходу процесу інжекції та взаємодії реагенту. Розраховані 

і уточнені основні газодинамічні параметри процесу інжекції 

порошкоподібних реагентів, які забезпечать високопродуктивну і надійну 

роботу пристроїв для введення порошків при забезпеченні необхідного, з 

точки зору кінетики процесу розкислення, часу взаємодії часточок з 

металом. 

Виконаний аналіз особливостей взаємодії газопорошкової суміші 

з металевим розплавом дозволив сформулювати основні положення 

(таблиця 3) ковшової обробки металу при використанні порошкоподібних 

реагентів. 

Також на основі фізико-хімічних властивостей матеріалів та 

теплофізичних явищ знайдено час розплавлення часточки 8,9·10-5 сек. та 

час її спливання: 1,27 сек. при рівні металу 1 м (початок продувки) та 

5,7 сек. при рівні металу 4,5 м (кінець продувки) та встановлена величина 

угару (4-7 %). 

 

Таблиця 3 

Основні показники продувки 

 

Найменування параметру Од. вимірювання Значення 

Вид порошку марка ФМн78К 

Масова витрата реагенту кг/год 4500 – 5000 

Об’ємна витрата аргону м3/год 50 – 70 

Тиск у трубопроводі* кПа 392 – 588 

Масове співвідношення порошок/газ кг/м3 75 – 80 

Діаметр вихідного отвору м 0,012 

Діаметр фракції м 0,0001 

Швидкість суміші на зрізі сопла** 

 

м/с 

 

34 
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Висота стовпу факелу (глибина 

проникнення) 
м 0,69 

Тривалість продувки хв 15 – 20 

* – задано відповідно до технологічних умов продувки інертним газом в 

ковші [13]; 

** – визначено шляхом інтерполяції даних [5]. 

 

За допомогою інженерних розрахунків було встановлено, що 

сумарне зниження витрат феромарганцю складає 0,64 кг/т сталі. 
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Сонячний трекер (Solar tracker) – пристрій, призначений для 

відстеження положення сонця і орієнтування несучої конструкції 

фотоелектричної установки таким чином, щоб отримати максимальну 

енергію від сонячних батарей (або інших пристроїв, встановлених на 

трекері). Концепція трекера гранично проста – за кількома датчикам 

контролер визначає оптимальне положення для сонячної батареї і змушує 

серводвигун повертати платформу з пристроєм в необхідну сторону [1]. 

Трекер вибирається залежно від умов, в яких він буде 

експлуатуватися. Ці умови включають в себе: широту місцевості, погодні 

умови, габарити установки, доступну площу для установки та інше [2]. 

Класифікуються трекери за кількістю і положенню осей 

обертання. Трекери з однією віссю обертання – Single axis trackers (SAT) 

називаються одновісним. 

Вісь обертання даного типу трекерів може розташовуватися в 

будь-яких координатних напрямках і використовувати будь-який 

алгоритм стеження, наприклад SPA (Solar Position Algorithm). Існує кілька 

реалізацій одновісним трекерів. Вони включають в себе трекери з 

горизонтальною віссю обертання (HSAT), вертикальною віссю обертання 

(VSAT), з похилою віссю обертання (TSAT) та з полярно-орієнтованої 

віссю обертання (PSAT). 

Трекери з горизонтально орієнтованої віссю – Horizontal single 

axis tracker (HSAT) мають вісь обертання, розташовану горизонтально по 

відношенню до землі. На рисунку 1 представлений даний тип трекера. 
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Рис. 1. HSAT та VSAT трекери. 

 

У HSAT довгі горизонтальні труби спираються на підшипники, 

встановлені на пілонах. Осі трубок орієнтовані на лінії північ-південь. 

Панелі монтуються на трубці, а трубка буде обертатися навколо своєї осі, 

щоб відстежувати видимий рух сонця протягом дня [2]. 

Другий різновид – це трекер з вертикальною віссю обертання – 

Vertical single axis tracker (VSAT), в яких вісь обертання вертикальна по 

відношенню до землі. Трекер зображений на рисунку 1. Даний вид 

трекерів обертається слідом за Сонцем протягом дня. Такі трекери є більш 

ефективними в високих широтах, ніж HSAT. 

VSAT зазвичай мають конструкцію, орієнтовану під кутом по 

відношенню до осі обертання, а корисне навантаження (наприклад, 

фотоелементи) встановлюються на неї. 

Наступний вид одновісних трекерів – це трекер з однією похилою 

віссю обертання – Tilted single axis tracker (TSAT), вісь обертання в даних 

трекерах розташовується між горизонтальною і вертикальною. Фото 

даного трекера зображено на рисунку 3. 
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Рис. 2. TSAT трекер. 

 

Другий тип трекерів – це трекер з двома осями обертання – Dual 

axis trackers (DAT) або двовісний. DAT мають два ступені свободи, які 

виступають в якості осей обертання [1]. Ці осі, як правило, не пов'язані 

одна з одною, але працюють разом. Існує кілька загальних реалізацій 

двоосьових трекерів. Вони класифікуються за спрямованістю їх основної 

осі по відношенню до землі. Два найбільш поширених види двоосьових 

трекерів: TTDAT і AADAT. 

Трекери з двома осями обертання на несучому стовпі – Tip-tilt 

dual axis tracker (TTDAT), названі таким чином, тому що масив з панелями 

монтується на кінці довгого стовпа. Рух трекера зі сходу на захід 

керується поворотом масиву навколо верхнього полюса, на якому 

закріплений підшипник. У верхній частині обертового підшипника 

знаходиться механізм, який забезпечує вертикальне обертання панелей і 

забезпечує основні точки кріплення для масиву панелей. 

Трекери з двома осями обертання і опорною площиною – 

Azimuthaltitude dual axis tracker (AADAT), в яких головна вісь – 

вертикальна (представлений на рисунку 3). Вони схожі на TTDAT, але 

відрізняються за способом повороту масиву. Замість обертового масиву 

навколо верхнього полюса стовпа, AADAT системи зазвичай 
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використовують велике кільце, встановлене на землі або платформі. Вся 

система встановлюється на ролики або на велику платформу з 

підшипниками. 

 

 
Рис. 3. Трекер з двома осями обертання і опорною площиною. 

 

Основною перевагою такого розташування є те, що вага масиву 

розподіляється по частинах кільця, на відміну від однієї точки 

завантаження полюса в TTDAT. Це дозволяє AADAT підтримувати 

набагато більший масив сонячних панелей на відміну від TTDAT, однак, 

системи AADAT не можуть бути розміщені ближче один до одного, ніж 

діаметр кільця, що може привести до зниження щільності забудови 

системи, особливо з урахуванням меж затінення [2]. 

Існує кілька способів управління системою орієнтації трекера. 

Перший спосіб це використання фотодіодів. Фотодіоди – це датчики, які 

отримують інформацію про місцезнаходження Сонця на небі. Вони дають 

інформацію про те, як потрібно зорієнтувати сонячні батареї. Істотний 

мінус цього способу полягає в тому, що в хмарну або похмуру погоду 

інформація з фотодіоду буде різнитися, і сонячну батарею не вдасться 

навести в потрібне положення [4]. 
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Інший спосіб – це використовувати ручне управління. Керуючи 

актуаторами, можна встановити сонячні батареї в заздалегідь записані 

положення (Використовуючи перемикачі). Протягом дня використовувати 

такий спосіб складно, а ось для сезонного застосування він досить 

ефективний, коли необхідно змінити кут нахилу трекера щодо землі 

слідом за зміною положенням Сонця. 

Наступний спосіб – це застосування таймера. Завдяки його 

використанню пристрої, що відповідають за орієнтацію в трекері, будуть 

повертати сонячну батарею за часом руху Сонця протягом дня [3]. 

Але найкращий спосіб – це програмне управління механізмом 

обертання. Розрахувавши розташування Сонця в певний момент часу, 

спеціальне програмне забезпечення передає цю інформацію на 

електростанцію, і з урахуванням отриманих даних трекер встановлює кут 

нахилу всього поля сонячних батарей і направляє їх в потрібну сторону. 

З огляду на особливості щоденної траєкторії руху сонця можна 

сказати, що ефективний кут повороту панелей – близько 150 °. Панель, 

яка зафіксована в напрямку рівно по середині між точками заходу і сходу 

втрачає до 75 % від максимально можливої вироблення в ранковий і 

вечірній час [3]. 

В якості пристрою стеження був розроблений пристрій, 

структурна схема якого показана на рисунку 4. 
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Рис. 4. Структурна схема трекера. 

 

Для управління процесом обертання двигуна, роботи датчиків і 

визначення точки максимальної потужності було використано 

мікроконтролер Arduino, зокрема плату Arduino Nano. Дана лінійка 

мікроконтролерів здобула велику популярність у світі, завдяки простоті 

свого інтерфейсу, як апаратного та програмного, а також швидкістю 

обробки даних, набором портів введення/виводу і багатьма іншими 

можливостями. Схема електрична розробленого сонячного трекера 

показано на рисунку 5. 
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Рис. 5. Схема електрична. 
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Порт аналого-цифрового перетворювача (АЦП) A0 

мікроконтролера очікує замикання геркона SF1 і прийому сигналу. Дот 

тих пір, поки на даний порт не подається ніяких сигналів, він буде 

видавати випадкові значення перетворення, в результаті власних шумів і 

наведень із зовнішнього середовища. Для того щоб цього не відбувалося, 

ми підключаємо порт A0 на землю через резистор R4 в 10 кОм, який 

використовується для обмеження струму. Без використання резистора в 

результаті «спрацьовування» геркона мікроконтролер замкнеться своїм 

внутрішнім джерелом живлення безпосередньо на землю і вийде з ладу як 

при короткому замиканні. 

Після зупинки обертання валу, від прийнятої точки відліку буде 

відбуватися наступний етап руху крокової мотора M з метою пошуку 

точки максимуму. 

Керуючі сигнали з цифрових портів D4-D7 мікроконтролера 

надходять на порти IN1-IN4 драйвера крокової двигуна ULN2003. У свою 

чергу, отримуючи керуючі сигнали, які представляють собою логічні 

сигнали з високим або низьким значенням напруги, драйвер подає струм 

на обмотки статора двигуна, змушуючи обертатися ротор в потрібному 

нам напрямку на заданий кут, з певною швидкістю. 

Залежно від опору навантаження значення, вимірювані АЦП, можуть 

перевищувати гранично допустимі значення. Також, так як АЦП 

мікроконтролера працює в діапазоні напруг від 0 до 4,1 В, 

використовуємо дільник напруги з резисторів R1-R3 номіналами по 

12 кОм. 

В результаті, розроблено мікроконтролерний пристрій 

автоматичного слідкування за сонцем. Переваги розробленої системи в 

низькій собівартості (порівнюючи з аналогічними системами на ринку), та 

в простій повторюваності. Використання даного пристрою дозволить 
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підвищити продуктивність сонячних панелей до 20 % (в порівнянні з 

продуктивністю панелей без використання трекерів). 

 

Література: 

1. Кашкаров А. Солнечные батареи и модули как источники питания // 

Современная электроника. – 2015. – №5. – С. 8-15. 

2. Контроллеры для солнечных батарей с алгоритмом слежения за точной 

максимальной мощностью [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.solarhome.ru/control/mppt/ 

3. Юрченко А. В. Автономная система слежения за Солнцем для 

солнечной энергосистемы / А. В. Юрченко, М. В. Китаева, А. В. 

Охорзина, А.В. Скороходов // Контроль, измерение, информатизация: 

Материалы XII Междунар. научно-техн. конф. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2011. – С. 179-183. 

4. Шиняков Ю. А., Шурыгин Ю. А., Аркатова О. Е. Повышение 

энергетической эффективности автономных фотоэлектрических 

энергетических установок // Электроника, Измерительная Техника, 

Радиотехника и Связь. Доклады ТУСУРа, № 2 (22), часть 2, декабрь 2010 

– С. 102. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

ВІДБІР МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ МАГНІТНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ, ЩО 

ОСНОВАНИЙ НА ГЕНЕТИЧНОМУ АНАЛІЗІ 

 

Горобець С. В., 

доктор технічних наук, 

професор кафедри біоінформатики, 

завідувач кафедри біоінформатики 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Кузьміних Л. В., 

аспірант кафедри біоінформатики 

факультету біотехнології 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Магнітна гіпертермія (МГТ) – метод лікування пухлин, при якому 

використовують підвищення температури у межах 42-45 °С у 

патологічній ділянці внаслідок дії змінного магнітного поля (ЗМП) на 

магнітний матеріал, внесений у цю ділянку для деструкції пухлини. 

Температура піднімається внаслідок перетворення електромагнітної 

енергії на теплову, що виробляється при дії ЗМП на магнітний матеріал 

(магнітні наночастинки). У поєднанні із класичними методами терапії, 
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МГТ може підвищувати ефективність останніх. МГТ – перспективний 

напрямок, так як магнітні наночастинки використовують також у якості 

агенту для векторної доставки лікарських засобів [1]. 

Останнім часом МГТ розширила сфери досліджень, її 

використовують у лабораторних дослідах для знешкодження 

мікроорганізмів [2; 3]. При цьому на суспензію, що містить 

мікроорганізми та магнітні наночастинки, діють ЗМП. 

У подальшому це може бути корисним для знешкодження 

мікроорганізмів, що виробили антибіотикорезистентність [2]. Також для 

МГТ можна знайти застосування при очистці стічних вод, виготовленні 

магнітокерованих біосорбентів [4], знешкодженні харчових продуктів та 

напоїв [3] та ін. 

Генетичний аналіз (таблиця 1) показує, що багато 

мікроорганізмів-збудників інфекційних захворювань можуть бути 

продуцентами біогенних магнітних наночастинок (БМН). 

У роботі [2] пропонують метод знешкодження Staphylococcus 

aureus, де у якості магнітного матеріалу для МГТ використовують 

кристалічні БМН магнітотаксисних бактерій (МТБ). Дослід [2] in vitro був 

проведений за двома методиками: у першому випадку на суміш бактерій 

МТБ та патогенних S. aureus діяли ЗМП, у другому – бактерії МТБ і 

S. aureus зв’язували за допомогою моноклональних антитіл і діяли ЗМП. 

Ефективність методу МГТ для першого випадку – 20 %, для другого – 

50 %. Таким чином, кристалічних БМН бактерій достатньо для 

використання їх у якості магнітного матеріалу для МГТ. 

У вищевказаній роботі автори не враховували магнітні 

властивості S. aureus. Також недоліком методу є його висока вартість. 

Генетичний аналіз показав, що деякі штами S. aureus мають здатність до 

біомінералізації аморфних БМН (таблиця 1), що не враховано в даній 

роботі. Таким чином, метод можна спростити, зробити більш 
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економічним і при цьому продуктивнішим, якщо використовувати 

генетичний аналіз досліджуваних мікроорганізмів. 

У досліді [3] спостерігали ефективне знешкодження МГТ бактерії 

Pseudomonas fluorescens, що викликає псування харчових продуктів. 

Протягом нетривалого часу дії ЗМП на суспензію бактерій і магнітних 

частинок бактерія майже повністю знешкодилась. У даній роботі також 

теоретично не пояснена швидкість загибелі P. fluorescens та не враховані 

магнітні властивості бактерії. Біоінформаційний аналіз показав, що деякі 

штами P. fluorescens можуть продукувати кристалічні зовнішньоклітинні 

БМН, що представлено у таблиці 1. 

Ми пропонуємо проводити генетичний аналіз, використовуючи 

програму BLAST сайту NCBI [5] для визначення магнітних властивостей 

мікроорганізмів та підбору методики знешкодження цих мікроорганізмів 

методами МГТ. Відомо, що за магнітними властивостями 

немагнітотаксисні бактерії поділяються на 4 групи [6]: мікроорганізми, 

що синтезують зовнішньоклітинні аморфні та кристалічні БМН 

(відповідно 1 і 2 групи), мікроорганізми, що синтезують 

внутрішньоклітинні аморфні та кристалічні БМН (відповідно 3 і 4 групи). 

БМН 4 групи є сильними природними наномагнітами. Тому бактерії з 

такими частинками можна знешкодити, використовуючи їх БМН у якості 

магнітного матеріалу для МГТ. Бактерії, що належать до 1, 2 і 3 груп, 

можна знешкоджувати МГТ за допомогою додаткового штучного 

магнітомічення [4]. Внаслідок магнітодипольної взаємодії між штучними 

частинками та БМН знешкодження буде більш ефективним [7]. 

Бактерії, які не синтезують БМН, пропонуємо знешкоджувати 

МГТ за допомогою магнітомічення з використанням 

магнітогідродинамічного перемішування (МГДП) [4]. 
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Таблиця 1. 

Порівняння білків групи Mam МТБ 

Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1 та протеомів мікроорганізмів-

збудників інфекційних захворювань 

Назва 

бактерії 

Повнота 

геному 
Група 

Е-число (І, %) 

Білки Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1 

mamA mamB mamM mamO mamE mamK 

Bacillus 

cereus 

G9241 
 1 

0.032 

28% 

2e-37 

30% 

1e-35 

30% 

2e-04 

31% 

0.001 

31% 

6.6 

27% 

S. aureus 

subsp. 

aureus 

EMRSA16 

 1 
0.63 

24% 

5e-24 

25% 

7e-30 

30% 

1.1 

30% 

4e-11 

30% 

2.8 

50% 

S. aureus 

subsp. 

aureus 

21269 

 1 
2.1 

41% 

2e-23 

25% 

8e-30 

30% 

1.0 

33% 

2e-12 

30% 

3.2 

38% 

Enterococ

cus 

faecalis 

TX1322 

 2 
0.002 

28% 

5e-20 

31% 

4e-23 

30% 

7e-05 

26% 

5e-26 

39% 

0.54 

25% 

P. 

fluorescen

s ABAC62 
 3 

0.017 

32% 

1e-10 

26% 

8e-16 

26% 

1e-10 

29% 

4e-34 

45% 

6e-04 

27% 

Escherichi

a coli 

ISC56 
 3 

0.12 

60% 

7e-27 

34% 

6e-18 

33% 

8e-15 

31% 

1e-36 

46% 

1e-08 

25% 

Shigella 

dysenteria

e 1617 
 3 

0.094 

26% 

2e-18 

28% 

2e-14 

24% 

9e-14 

30% 

5e-38 

40% 

4e-08 

25% 
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Bacteroide

s sp. 

CAG:633 
 4 

5e-08 

24% 

4e-39 

29% 

8e-34 

31% 

8e-12 

28% 

1e-36 

45% 

9e-11 

26% 

S. aureus 

CO-98  4 
3e-04 

28% 

2e-08 

25% 

6e-35 

30% 

3e-10 

27% 

6e-27 

36% 

0.004 

29% 

Proteus 

penneri 

ATCC 

35198 

 4 
7e-04 

31% 

8e-23 

32% 

2e-11 

31% 

3e-07 

26% 

7e-37 

42% 

3e-04 

24% 

* Примітка: жирним шрифтом виділені всі вагомі значення вирівнювання. 

 

В таблиці 1 наведено результати порівняння амінокислотних 

послідовностей білків групи Mam, без яких неможлива біомінералізація 

БМН в Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1 з геномами 

мікроорганізмів-збудників інфекційних захворювань. Ступінь гомології 

білків оцінювали за наступними параметрами: Іdent (%) та Е-число. Іdent 

(%) – кількість ідентичних амінокислотних залишків, що порівнюються. 

Понад 45 % – білки мають дуже схожі структури, понад 25 % – не мають 

аналогічної структури, проте механізми фолдингу є подібними, 24-18 % – 

«сумнівна зона», гомологія допускається, але необхідна додаткова 

перевірка [8]. Е-число – показник, відображає статистичну значимість 

вимірювання. Якщо значення Е-числа менше 1·10-2, то ймовірність, що 

послідовності гомологічні, висока, якщо більше від 1·10-2, то співпадіння 

носять випадковий характер [9]. 

Таким чином, показано, що генетичний аналіз необхідний для 

вибору методики знешкодження мікроорганізмів за допомогою МГТ, 

завдяки чому ефективність методики знешкодження мікроорганізмів за 

допомогою МГТ зросте. 
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Activated carbons (AC) are well-known conventional adsorbents with 

many applications due to their hydrophobicity, surface functionality, pore 

structure, and high surface area. Different functional groups can be generated 

on the surfaces of AC by treatment with acids and bases or by 

oxidation/reduction reactions. Consequently, AC, are suitable adsorbents for 

the removal of hazardous contaminants from fuel (sulfur- or nitrogen-

containing compounds) or water (e.g., aromatic compounds, drugs, and 

pesticides) [1; 2]. 

Oxidation and nitration are well-developed methods to create acidic or 

basic (oxygen and nitrogen containing) functional groups on the AC surface. 

Oxidized and nitrogen-containing carbonaceous materials are suitable 

adsorbents for fuel improvement (adsorptive desulfurization and 

denitrogenation) and water purification due to their surface functional groups 

[1; 2]. 

Oxidized and nitrified AC are promising adsorbents because of its 

efficiency for fuel regeneration, easy preparation, low cost, and reusability. 

Several acidic groups (carboxylic, phenolic and lactone) can be produced by 

the simple oxidation of commercial AC, as well as amine groups by nitration of 

AC, and these functional groups may be favorable interaction sites for the 

adsorbate [1; 2]. 

The purpose of the presented work was the selection of the processing 

method of active carbon to improve its efficiency in the process of industrial 

waste oil regeneration. 
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For this purpose, two samples were obtained on the basis of the initial 

Norit active carbon, nitrogen adsorption-desorption isotherms and pore size 

distributions of which are presented in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Nitrogen adsorption-desorption isotherms and pore size distributions of 

initial Norit active carbon. 

 

The first sample was treated with nitric acid (1:1 with water) by 

boiling for 2 hours, and then washed with bidistilled water to neutral reaction. 

The second one was autoclaved with urea at a temperature of 350 °C for 1 hour. 

The resulting samples were placed in a glass column through which the pump 

pressed the studied waste industrial oil. The acidity of the regenerated oil was 

determined by titration with potassium hydroxide at the beginning and at the 

end of adsorption. The degree of regeneration of industrial waste oil in both 

cases exceeded 50 %, but did not reach full. Therefore, the continuation of this 

work will be the development of new methods of modification of active coal 
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surface in order to increase its efficiency in the process of oil regeneration to 

100 %. 
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The existing methods of software testing do not allow to 

unambiguously and completely identify all defects and establish the correctness 

of the functioning of the program being analyzed, therefore all existing testing 

methods act within the formal verification process of the software being studied 

or developed. 

Such a process of formal verification or verification can prove that 

there are no defects in terms of the method used. (That is, there is no way to 
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accurately establish or guarantee the absence of defects in a software product, 

taking into account the human factor that is present at all stages of the software 

life cycle). 

There are many approaches to solving the problem of software testing 

and verification, but effective testing of complex software products is a highly 

creative process, not limited to following strict and precise procedures or 

creating such. 

Unit testing is testing a program at the level of individual modules, 

functions or classes. The goal of unit testing is to identify localized errors in the 

module in the implementation of algorithms, as well as to determine the degree 

of readiness of the system to move to the next level of development and testing. 

Unit testing is carried out according to the “white box” principle, that is, it is 

based on knowledge of the internal structure of the program, and often includes 

some methods of analyzing code coverage. Unit testing typically involves 

creating a specific environment around each module, including stubs for all 

interfaces of the module under test. Some of them can be used to supply input 

values, others to analyze results, the presence of third ones may be dictated by 

the requirements imposed by the compiler and the assembler. At the unit testing 

level, it is easiest to detect defects associated with algorithmic errors and 

coding errors of algorithms, such as working with conditions and cycle 

counters, as well as using local variables and resources. Errors due to incorrect 

data interpretation, incorrect implementation of interfaces, compatibility, 

performance, etc. are usually skipped at the unit testing level and are detected at 

later stages of testing. 

It is the detection efficiency of particular types of defects that should 

determine the unit testing strategy, that is, the placement of accents in 

determining the set of input values. The organization engaged in software 

development, as a rule, has a historical database (Repository) of developments 

that stores specific information about the development of previous projects: 
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versions and code builds (build) recorded during the product development 

process, decisions made, mistakes made, errors successes [1]. 

After analyzing the characteristics of previous projects, similar to the 

ordered organization, it is possible to protect the new development from old 

mistakes, for example, by determining the types of defects that are most 

effective at various stages of testing. In this case, the unit testing stage is 

analyzed. If the analysis did not provide the necessary information, for 

example, in the case of projects in which relevant data was not collected, then 

the main rule is to search for local defects, in which the code, resources and 

information involved in the defect are characteristic of this module. In this case, 

at the modular level, errors associated, for example, with the wrong order or 

format of module parameters, can be omitted because they involve information 

affecting other modules (namely, the interface specification), while errors in the 

parameter processing algorithm are quite easy to detect. 

Being by the way of execution by structural testing or testing of the 

“white box”, unit testing is characterized by the degree to which the tests 

perform or cover the program logic (source text). Tests related to structural 

testing are based on the following principles: 

- based on control flow analysis. In this case, the elements to be covered 

during the tests are determined on the basis of the structural criteria for testing. 

These include vertices, arcs, paths of the program graph control, conditions, 

combinations of conditions; 

- based on the analysis of the data flow, when the elements to be covered are 

determined using the data flow the information graph of the program. 

Testing based on control flow. To these should be added the criterion 

of covering the conditions, which consists in covering all logical conditions in 

the program. The criteria for covering decisions and conditions do not replace 

each other, therefore, in practice, a combined criterion for covering conditions / 

decisions is used, combining the requirements for coverage and solutions and 
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conditions. Popular criteria include the criterion for covering the functions of a 

program, according to which each function of a program must be called at least 

once, and the criterion for covering calls, according to which every call to each 

function in a program must be made at least once. The call coverage criterion is 

also known as the call pair coverage criterion [2]. 

Тesting based on data flow is aimed at identifying references to 

uninitialized variables and redundant assignments (data flow anomalies). The 

proposed strategy requires testing all the interrelationships that include the 

reference (use) and the definition of the variable to which the reference points 

(coverage of information graphs arcs is required). The disadvantage of the 

strategy is that it does not include the criterion and does not guarantee coverage 

of the solutions. The required pairs strategy also tests the mentioned 

relationships. The use of a variable in a predicate is duplicated according to the 

number of outputs of the solution, and each of these required interrelationships 

must be tested. Methods for designing test paths to achieve a given degree of 

testing in structural testing. The first phase corresponds to the static analysis of 

the program, whose task is to obtain the graph of the program and its 

dependencies and on the test criteria for the set of elements that need to be 

covered with tests. In the third phase, using known testing paths, a search is 

made for suitable tests that implement the passage of these paths. 

Static methods. The simplest and most easily implemented solution is 

to build each path by gradually lengthening it by adding arcs until the output 

vertex of the control graph of the program is reached. This idea can be 

strengthened in the so-called adaptive methods, which each time add only one 

test path (input test), using the previous paths (tests) as a guide for choosing 

subsequent paths in accordance with some strategy. Most often, adaptive 

strategies are applied to the C1 criterion. The main disadvantage of static 

methods is that it does not take into account the possible unrealizability of the 

constructed test paths. 
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Dynamic methods. Such methods involve the construction of a 

complete system of tests that satisfy a given criterion by simultaneously solving 

the problem of constructing a covering set of paths and test data. In this case, it 

is possible to automatically take into account the feasibility or unrealizability of 

previously considered paths or their parts. The basic idea of dynamic methods 

is to connect to the initial realizable segments of the paths of their further parts 

so as to: 1) not lose at the same time the realizability of the newly obtained 

paths; 2) cover the required elements of the program structure [3]. 

Methods implemented paths. This method consists in the selection 

from a set of paths of a subset of all realizable paths. Then the covering set of 

paths is built from the resulting subset of realizable paths. 

The advantage of static methods is the relatively small amount of 

resources needed, both in use and in development. However, their 

implementation may contain an unpredictable percentage of defects 

(unrealizable ways). In addition, in these systems, the transition from a 

covering set of paths to a complete system of tests must be carried out manually 

by the user, and this work is quite laborious. Dynamic methods require 

significantly more resources both in development and in operation, but the 

increase in costs occurs mainly due to the development and operation of the 

apparatus for determining the feasibility of a path (symbolic interpreter, 

inequality solver). The advantage of these methods lies in the fact that their 

products have a certain quality level – the feasibility of ways. Methods 

implemented paths give the best result [4]. 

Integration testing is testing a part of a system consisting of two or 

more modules. The main task of integration testing is to search for defects 

associated with errors in the implementation and interpretation of the interface 

interaction between modules. From a technological point of view, integration 

testing is a quantitative development of modular, since, like modular testing, it 

operates with interfaces of modules and subsystems and requires the creation of 
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a test environment, including stubs in place of the missing modules. The main 

difference between unit testing and integration testing is for the purpose, that is, 

in the types of detectable defects, which, in turn, determine the strategy for 

selecting input data and analysis methods. In particular, at the level of 

integration testing, methods are often used that are related to the coverage of 

interfaces, for example, calls to functions or methods, or analysis of the use of 

interface objects, such as global resources, communications tools provided by 

the operating system. 

The features of monolithic testing are as follows: to replace modules 

that have not been developed at the time of testing, except for the highest one, it 

is necessary to further develop drivers (test driver) and/or stubs that replace the 

modules that are missing at the time of the testing session levels. 

Features of downstream testing are as follows: the organization of the 

environment for the executable sequence of calls with the tested modules of the 

modules under test, the constant development and use of stubs, the organization 

of priority testing of modules containing exchange operations with the 

environment, or modules that are critical for the tested algorithm [5]. 
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У сучасних іграх штучний інтелект дуже важливий і сильно 

впливає на геймплей (процес взаємодії гравця та гри), системні вимоги та 

бюджет гри. Тому розробники балансують між цими вимогами, 

намагаючись зробити цікавий і водночас невимогливий до ресурсів 

штучний інтелект у продукті з малою ціною, що обумовлює різницю між 

підходом до ігрового ШІ та традиційним ШІ – широко застосовуються 

різного роду спрощення, обмани й емуляції. У науці ШІ працює з великою 

кількість обчислень і інформації, що значно відрізняє ШІ у науці і іграх. 
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Наприклад: з одного боку, в шутерах від першої особи безпомилковий рух 

і миттєве прицілювання, властиве ботам, не залишає жодного шансу 

людині, так що ці характеристики штучно зменшуються. З іншого боку – 

боти повинні робити засідки, діяти командою й т.ін., для цього 

використосовуються «таргети» у вигляді контрольних точок, 

розташованих на рівні, або рандомні умови зміни локації для 

переміщення тощо. 

Персонажі відеоігор, поділяються на: 

- неігрові персонажі (англ. Non-player character – NPC) – зазвичай, ці 

ШІ-персонажі є дружніми або нейтральними до людського гравця; 

- боти (англ. Bot) – ворожі до гравця ШІ-персонажі, що наближаються за 

можливостями до ігрового персонажа; проти гравця в будь-який 

конкретний момент бореться невелика кількість ботів. Боти найскладніші 

в програмуванні; 

- моби (англ. Mob) – ворожі до гравця «низькоінтелектуальні» ШІ-

персонажі. Моби «вбиваються» гравцями у великих кількостях заради 

очок досвіду, артефактів або проходження території; 

- актор – це батьківський клас усіх персонажів (у unreal engine 4), від 

якого походять неігрові персонажі, боти і моби. Актор є узагальнена назва 

персонажа у відеоіграх. 

Деякі ігрові програмісти розглядають будь-яку методику, що 

використовується для створення ілюзії інтелекту, як частину ігрового ШІ. 

Однак цей погляд є спірним, тому що він включає методики, які широко 

використовуються поза рушієм ігрового ШІ [1]. Наприклад, інформація 

про потенційні майбутні зіткнення є важливою інформацією, що 

вводиться в алгоритми, які допомагають створювати ботів, що будуть 

досить розумними для уникнення зіткнень з об'єктами. Але ті ж самі 

методики виявлення зіткнень є необхідним і одним із найважливіших 
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компонентів фізичного рушія. Так само результати іспитового напрямку 

погляду бота (Line of sight) звичайно є важливими даними, що вводяться в 

систему прицілювання бота; разом із тим ці дані широко 

використовуються при рендерингу в графічному двигуні. Фінальним 

прикладом є скриптинг, що може бути зручним інструментом для всіх 

аспектів ігрової розробки, однак часто сильно асоціюється з 

контролюванням поведінки неігрових персонажів. 

Деякі гравці вважають, що вираз «штучний інтелект» у терміні 

«ігровий штучний інтелект» є перебільшенням, оскільки ігровий ШІ 

описує не інтелект, а використовує лише деякі з напрямків академічної 

науки «Штучний інтелект». Беручи до уваги, що «реальний» ШІ 

звертається до галузей систем, що самонавчаються, і прийняття рішень, 

які базуються на довільному уведенні даних, і навіть до остаточної мети 

«сильного» ШІ, що може мислити, ігровий ШІ часто складається з 

декількох емпіричних правил і евристики, яких досить, щоб надати 

гравцеві гарний геймплей, відчуття й враження від гри [2]. 

Дерево поведінки (behavior three) – це математична модель 

виконання плану, що використовується в області інформатики, 

робототехніки, систем керування та відеоігор. Дерево поведінки описує 

перемикання між кінцевим набором завдань модульно. Сила їх полягає в 

їх здатності створювати дуже складні завдання, що складаються з простих 

завдань, не турбуючись про те, як реалізуються прості завдання. 

Покращення розуміння академічного ШІ розробниками ігор і 

зростаючий інтерес академічного співтовариства до відеоігор викликає 

питання, наскільки й у якій мірі ігровий ШІ відрізняється від класичного. 

Однак, істотні розходження між різними прикладними галузями штучного 

інтелекту означають, що ігровий ШІ доцільно розглядати як окрему 

підгалузь ШІ. Зокрема, здатність «законним» чином вирішити деякі 

проблеми ШІ в іграх шляхом обману утворює важливе розходження. 
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Наприклад, виведення позиції невидимого об’єкта з минулих 

спостережень може бути важкою проблемою, коли ШІ застосований до 

робототехніки, але у відеоіграх неігровий персонаж може просто шукати 

позицію в ігровому графі (Scene graph). Такий обман може призвести до 

нереалістичної поведінки й тому не завжди бажаний. Але його здатність 

служити для розрізнення ігрового ШІ веде до визначення часу і місця 

використання обману. Також ігрову індустрію називають мистецтвом 

обману і фейків. Що може тільки здаватися як щось більше, але здаватися 

і не більше. Це потрібне для більшої оптимізації проекта, «головне 

завдання ШІ – не виграти в гравця, а красиво йому піддатися» і в цьому є 

велика частина правди сучасного гейм дева (video game development) [3]. 

В роботі розглянуто використання сучасних методів штучного 

інтелекту у комп’ютерній іграх з огляду різноманітних акторів та 

особливостей і прийняття рішень. Описано інноваційну систему дерево 

поведінки ШІ у сучасних проектах та запропоновано класифікувати ШІ 

відповідно області використання – у іграх, науці і робототехніці [4]. 

Висновок. У роботі проаналізовано важливість штучного 

інтелекту у іграх, показана різниця між штучним інтелектом у іграх і у 

науці, взаємодія гравця та гри, класифіковано типи акторів у іграх та 

сучасні методи штучного інтелекту у ігровій індустрії. Детально описано 

розуміння ШІ і самого геймдева. 

Перспективи штучного інтелекту в ігровій індустрії і 

пояснюються потребами користувачів нових продуктів. Штучний інтелект 

швидко впроваджується у різнноманітні практичні застосування. Багато 

інвесторів інвестують гроші саме у штучний інтелект для його розробки, 

покращення і навчання. Також вплив ШІ в останні роки все швидше 

зростає у різних галузях. 
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Основною проблемою сучасної розробки додатків різних видів є 

наявність великої кількості платформ, де цей додаток повинен працювати. 

Наприклад, у користувача є персональний комп'ютер на операційній 

системі Windows, мобільний телефон з iOS та планшет на базі ОС 

Android. Всі ці пристрої мають різну операційну систему, що не дає нам 

можливість створити однаковий інтерфейс користувача. Всі ці пристрої 
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мають власні SDK для створення додатків, які написані на різних мовах 

програмування, а також не слід забувати, що всі ці пристрої мають різний 

розмір екрану, що додає розробнику ще більше проблем. 

Також, слід пам’ятати про внутрішні особливості операційних 

систем, наприклад систем нотифікації користувача. Для того, щоб 

сповістити користувача за допомогою PUSH повідомлення, сервер 

повинен відправити запит на всі види ОС та отримати відповіді про 

доставку. 

Тобто, щоб створити 3 додатки для трьох вищезгаданих 

операційних систем нам потрібно як мінімум 3 розробники, які 

паралельно будуть вести розробки даних додатків. 

Встановлення даних додатків через магазини додатків теж є 

проблемою, так як розробнику потрібно опублікувати його в даному 

магазині (що само собою є проблемою) але й користувачу потрібно 

знайти цей додаток та встановити його на пристрій. 

Також, зазвичай, мобільний додаток є не повноцінним без WEB-

версії даного програмного забезпечення, за допомогою якого виконується 

контроль та налаштування мобільних клієнтів (додатків, програмного 

забезпечення для мобільних пристроїв). 

В даному матеріалі приведено приклад вирішення даної проблеми 

на прикладі створення універсального WEB-додатку для переходу з 

застарілого Window Form, який працює тільки на системах ОС Windows 

на більш сучасний. Дане програмне забезпечення буде використовуватися 

як повноцінний програмний додаток на різних платформах, таких як: 

Windows, macOS, Ubuntu, iOS та Android. 

Розробка програмного забезпечення – це не простий процес, який 

займає багато часу. Особливо, якщо одночасно потрібно вести розробку 

під велику кількість операційних систем. Зазвичай додатки для різних 

платформ мають однаковий інтерфейс але розроблюються на різних 
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технологіях. Тобто, для розробки програмного забезпечення для 2 та 

більше ОС потрібно 2 команди розробників, які паралельно будуть 

розроблювати 2 продукти. Але це додаткові затрати по часу, а з цього 

випливає і додаткові затрати на фінансування (не тільки на розробку, але 

й підтримку двох додатків) [1]. 

З вище сказаного випливає те, що потрібно розглянути типи 

вирішення даної проблеми, наприклад використання кросплатформених 

додатків. На даний момент існує багато рішень для вирішення даної 

проблеми. 

Ionic – це відкритий фреймворк для створення 

кроссплатформенних додатків, який базується на WEB-компонентах. 

Недоліками даної платформи є те, що ми все рівно повинні 

використовувати додаткову бібліотеку для розробки нашого додатку [2]. 

React Native – це фреймворк для створення кроссплатформенних 

додатків за допомогою мови програмування Javascript. Дане рішення теж 

не зовсім підходить для рішення основної проблеми, так як потрібно 

створювати зовсім новий додаток, який не можливо використати на WEB 

платформі. Перевагою даного рішення є тільки те, що нам не потрібно 

писати декілька додатків на різних мовах програмування [3]. 

Phonegap – це програмне забезпечення для запуску WEB-додатку 

в середині реального мобільного додатку. Так як і в першому випадку, 

потрібно встановлювати додаток на телефон [4]. 

Progressive Web App, PWA – веб-застосунок який є гібридом 

звичайної веб-сторінки (чи веб-сайту) та звичайного додатку. 

Створюється за допомогою можливостей, що надають сучасні веб-

браузери, але при цьому його використання нагадує використання 

звичайного програмного забезпечення. 
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Розглянемо більш детальніше останній варіант, а саме PWA. 

Даний спосіб створення додатку представляє собою звичайний WEB-

додаток, який повинен відповідати наступним ознакам: 

● Прогресивний – ресурс повинен мати адаптивний дизайн, тобто 

додаток повинен відображатися правильно на любому розмірі екрану та 

повинен працювати вірно в усіх існуючих WEB-браузерах. 

● Незалежний від з’єднання – повинен працювати правильно навіть без 

доступу до мережі інтернет. 

● Схожий на звичайний додаток. 

● Свіжий – постійно оновлюється за допомогою Service Worker. 

● Безпечний – усі з’єднання з сервером повинні працювати тільки через 

безпечне HTTPS з’єднання. 

● Виявний – повинен мати файл маніфесту, який описує додаток як 

PWA. 

Розглянемо принципи розробки даного додатку. По перше, 

розробник повинен створити файл-маніфест для розробленого додатку. В 

даному файлі описуються назви додатку, кольори завантаження, 

принципи відображення та інше. Приклад даного файлу показано на 

рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Приклад файлу manifest.json 
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Як видно на рисунку 1 в даному файлі описується ім’я додатку, 

іконки для різних типів моніторів (потрібно для різних типів пристроїв) та 

системні налаштування [5]. 

Також слід зазначити, що для роботи з сервером потрібно 

створити Service Worker, який буде виконувати функцію проксі між 

створеним додатком та сервером, у разі поганого з’єднання з інтернетом 

або у разі відсутності інтернету буде зберігати у собі всі запити та при 

появі інтернету буде виконувати дані запити. За допомогою Service 

Worker можна налаштувати Push нотифікації для клієнта. Достатньо 

підписати даний сервіс на оновлення з серверу і створений додаток, навіть 

коли користувач завершить його роботи, зможе відображати 

повідомлення для користувача. 

Для того, щоб даний додаток з’явився на екрані вашого пристрою 

потрібно зайти на інтернет адресу створеного вами WEB-додатку та в 

налаштуваннях браузеру додати даний сайт на робочий стіл. Це 

автоматично вказує браузеру, що потрібно встановити даний ресурс як 

PWA додаток. 

Таким чином, при мінімальній затраті часу на налаштування 

створеного WEB-додатку, ми отримали повноцінну версію програми. Але 

не слід забувати, що дана технологія ще є досить молода та може не 

повністю підтримуватися всіма існуючими платформами. На даний 

момент даний стандарт підтримують тільки останні версії браузерів: 
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Рис. 2. Підтримка браузерами за версією ресурсу «Can I use». 

 

Як видно з рисунку 2, на даний момент даний стандарт повністю 

підтримується всіма версіями Firefox та Chrome. Але дана підтримка 

з’явиться в самий найближчий час в Safari та Edge. 
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При конструюванні охоронних систем або систем, які повинні 

вести активний обмін інформацією (мається на увазі обмін інформацією в 

обидві сторони: з серверу до клієнту та навпаки) потрібно враховувати всі 

важливі фактори, які впливають на кінцевий результат. Наприклад: 

швидкість обміну даними; швидкість встановлення з’єднання між 

клієнтом та сервером; захист інформації під час передачі даних. Також 

основним фактором розробки компонентів систем подібного рівня є 

можливість розпаралелювання обчислення та виконання операцій 

(наприклад операцій обміну даними з сервером) у потоці. 

У разі, якщо використовується мікроконтролер, ми не маємо 

можливості очікувати постійного з’єднання з сервером під час передачі 

даних, так як це блокує роботу основного потоку. Дана проблема виникає 

при використанні протоколу HTTP/HTTPS, коли для відправки любого 

типу запиту потрібно кожного разу встановлювати з’єднання. Для 

прикладу, при використанні Інтернет мережі GPRS/EDGE час з’єднання з 

сервером може становити 1-2 секунди. Це є критичним показником для 

систем подібного типу. 

Також проблемою використання HTTP/HTTPS в охоронних 

системах є те, що клієнт (мікроконтролер) повинен надсилати запити на 
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сервер, щоб отримати певну інформацію, наприклад про стан системи. У 

разі, якщо потрібно відправити команду на клієнт з серверу, виникають 

труднощі в реалізації. Одним з способів отримання команд з серверу – є 

відправка запитів 1 раз в n секунд на сервер та зчитування команд. Дана 

процедура є дуже затратною як по часу, так і по ресурсам. 

В першу чергу розглянемо структуру розробленої охоронної 

системи. Дана система сконструйована по принципу IoT, включає в себе 

серверну частину, мікроконтролера, WEB-додатку та мобільного додатку 

для керування даною системою. 

Internet of Things, IoT – концепція комп'ютерної мережі, що 

складається із фізичних пристроїв, які мають вбудовані датчики або 

передавачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати 

передачу і обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними 

системами, за допомогою використання стандартних протоколів зв'язку 

[5]. 

Розглянемо схематичну структуру системи на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Структура охоронної системи. 
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Як і більшість подібних існуючих систем, всі компоненти даної 

системи виконують обмін інформацією за допомогою мережевого 

протоколу програмного рівня HTTP/S. Особливістю даного протоколу є 

те, що обмін даними відбувається за звичайною схемою «запит-

відповідь». Тобто клієнти (мікроконтролер, мобільний та WEB-додатки) 

виконують запит на сервер та отримують відповідь у відповідному 

форматі, зазвичай це XML або JSON. В розглянутій охоронній системі 

використовується REST як архітектурний підхід при проектування 

системи, за допомогою якого використовується спілкування між 

елементами системи. 

Передача репрезентативного стану, REST – підхід до архітектури 

мережевих протоколів, які забезпечують доступ до інформаційних 

ресурсів. 

Даний підхід ідеально підходить для роботи WEB та мобільного 

додатку. Але для комунікації між сервером та мікроконтролером даний 

підхід викликає деякі проблеми, як в реалізації системи так і в подальшій 

підтримці. 

Основною проблемою є необхідність встановлення з’єднання з 

сервером при кожному запиті. Мікроконтролер Arduino має лише один 

потік, в якому виконуються команди циклічно. У цьому випадку під час 

виконання запиту, блокується основний потік, поки мікроконтролер не 

отримає відповідь від серверу. На даний момент, критичні для охоронної 

системи події викликаються за допомогою переривань [1]. 

Переривання – сигнал, що повідомляє процесор про настання 

якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання 

поточної команди призупиняється і керування передається обробнику 

переривання, який реагує на подію, після чого повертає управління в 

попередній стан. 
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Такий спосіб вирішує дану проблему, але він перериває 

виконання запиту та мікроконтролер може не отримати необхідну 

інформацію. 

Також потрібно зазначити, що постійне з’єднання з сервером та 

очікування відповіді забирає дорогоцінний для мікроконтролера час. 

Мікроконтролер повинен максимально швидко зчитувати дані з датчиків, 

особливо в охоронній системі. Затримка на 1-2 секунди при з’єднання з 

сервером може привести до того, що буде проігноровано сигнал від 

датчику руху або від датчику розбиття вікна. 

Розглянемо існуючі способи вирішення даної проблеми. Базовий 

спосіб відправки даних до серверу без втрати часу на очікування – це 

відправка даних за допомогою UPD з’єднання. 

UDP – це один з найпростіших протоколів транспортного рівня, 

котрий виконує обмін даними без підтвердження та гарантії доставки. 

Основним плюсом даного підходу є швидкість. Але є досить вагомий 

мінус при роботі з даним протоколом. У нас не має гарантії доставки 

даних. При розробці охоронної системи ми також повинні не забувати про 

те, що основним параметром нашої системи повинна бути надійність. 

Розглянемо протокол MQTT, який розроблений саме для 

Інтернету речей. 

MQTT – спрощений мережевий протокол, що працює на TCP/IP 

(що й HTTP). Використовується для обміну повідомленнями між 

пристроями за принципом видавець-підписник [2]. 

Основною особливістю даного протоколу є одне постійне 

з’єднання з сервером. Таким чином нам не потрібно постійно 

встановлювати нові з’єднання. Також даний протокол, на відміну від 

HTTP, передає тільки програмний блок, що значно зменшує передаваємий 

трафік між сервером та клієнтом та збільшує швидкість передачі даних. 

Також ми маємо можливість відправляти дані в два потоки: клієнт-сервер 
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та сервер-клієнт. За допомогою цієї можливості ми можемо значно 

розширити функціональність управління охоронної системи, наприклад 

реалізувати функцію зміни стану системи без затримки (раніше потрібно 

було відправляти на сервер запити декілька раз в хвилину для зчитування 

стану системи). 

Розглянемо особливості реалізації даного протоколу на існуючій 

системі. По перше, для серверного додатку, який працює на NodeJS 

можна встановити бібліотеку з назвою MQTT. За допомогою даної 

бібліотеки можна налаштувати наш сервер для обробки даних від клієнтів 

та для відправки даних. Можливості NodeJS дозволяють нам слухати 

MQTT протокол та одночасно працювати з HTTP/S. Це потрібно для 

роботи з мобільним та WEB додатком. 

Для модернізації мікроконтролеру, потрібно відмовитись від 

базової бібліотеки Arduino для роботи з Ethernet, а саме від Ethernet 2 

Library. Та встановити Adafruit MQTT Library. З’єднання встановлюється 

за допомогою порту 8883 та IP-адреси серверу. На відміну від HTTP 

з’єднання нам потрібно відмовитися від URL-адреси та з’єднуватися з 

сервером напряму через IP-адресу [3]. 

Розглянемо статистику витраченого часу на ініціалізацію, 

відправку запиту, та відправку статусу до серверу за допомогою MQTT 

протоколу в порівнянні з HTTP/S на рисунку 2. 
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Рис. 2 Статистика роботи протоколу MQTT в порівнянні з HTTP/S. 

 

Ініціалізація – це процес створення нового з’єднання під час 

старту мікроконтролеру. Для HTTP протоколу – це процес відправки 

запиту на сервер (інформування про старт роботи мікроконтролеру). 

Статус – це спеціальний запит на сервер, який інформує сервер 

про коректну роботу мікроконтролеру. 

Запит – це звичайна передача даних з мікроконтролеру до серверу 

[4]. 

Як можна побачити на рисунку 2, змінивши протокол роботи 

охоронної системи з сервером ми значно збільшили швидкість роботи 

мікроконтролеру. Також, даний протокол дозволяє використовувати 

проміжний брокер між клієнтом та сервером. Даний брокер має 

можливість збирати всі запити від клієнтів та відправляти їх окремо на 

сервер. Це потрібно у тому випадку, коли на деякий час ми втрачаємо 

постійне з’єднання з сервером. Даний брокер не приведе до блокування 

роботи мікропроцесору та збереже дані під час розриву з’єднання з 

мережею. Таким чином ми отримаємо не тільки підвищення швидкості 

роботи мікропроцесору, а також ми повністю звільняємося від проблеми 
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затримки виконання основного потоку мікроконтролеру та підвищуємо 

захист даних, які передаються між мікроконтролером та сервером. 

Слід зазначити що зміна протоколу передачі даних потребує й 

фінансових вкладень. По перше для даної системи потрібен сервер з 

постійним IP адресом, а також потрібно реалізувати проміжний брокер 

для роботи охоронної системи. Брокер – це низькопродуктивний сервер 

(або мікрокомп’ютер). 
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Неважливо скільки ресурсів має підприємство, важливо наскільки 

ефективне їх використання та розвиток. Персонал є стратегічним 

ресурсом підприємства, який вимагає пошуку нових механізмів 

управління ним для забезпечення результативності його роботи в 

довгостроковій перспективі. Управління персоналом є особливо 

важливим у сучасних умовах глобальної конкуренції і стрімкого науково-

технічного прогресу. 

У сучасній економічній літературі значна увага приділяється 

управлінню персоналом. Це відображено в роботах Весніна В. Р., 

Десслера Г., Захарової О. В., Кібанова А. Я., Колот А. М., 

Крушельницької О. В., Маслова Є. В., Мельничук Д. Г., Михайлової Л. І., 

Сардак О. В., Сухарева С. А., Ратушняк О. Г., Никифоренко В. Г. та інших 

вчених. 

Багатьом людям залишається цікаво, чи буде їхня робота 

залишатися актуальною протягом 20 років, тоді як інші хочуть знати, які 

нові робочі місця будуть створені в епоху автоматизації. Автоматизація 

принесе багато позитивних змін у світ роботи, які не мають нічого 

спільного з створенням або руйнуванням робочих місць. Однією з 

областей, де автоматизація матиме критичний ефект, є сектор кадрового 

підбору. 

Сьогодні практично кожна компанія активно використовує 

сучасні інформаційні технології. Хмара та мобільні обчислення, штучний 

інтелект та автоматизація створили потенціал для перетворення 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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практично в усіх аспектах бізнесу. Опитування керівників компанії, 

проведене Fortune [4], показало, що 67 % керівників вважають свої 

компанії «технологічними». 

Зазвичай вважається, що продуктивний результат від 

упровадження HR-систем на підприємствах відчутний, коли чисельність 

їх персоналу перевищує 1000 працівників [6]. Можемо виділити основні з 

кожної групи аспектів, найважливіші на наш погляд. 

Організаційні ефекти полягають у наступному: 

• підтримка прийняття управлінських рішень; 

• оптимізація якості кадрових рішень; 

• простота та візуалізація звітності. 

Економічні ефекти зводяться до таких складових: 

• зменшення витрат на управління персоналом; 

• підвищення продуктивності праці персоналу; 

• оптимальне використання професійних якостей співробітників. 

Соціальними ефектами є: 

• ведення повної статистики даних та відстеження динаміки руху 

персоналу; 

• підготовка кадрового резерву; 

• планування кар’єрного зростання. 

Аналізуючи основні тренди в області автоматизації персоналу 

[3; 5], ми можемо виділити наступні важливі складові та технологічні 

аспекти, які сприятимуть розвитку автоматизованих систем управління 

персоналом: 

1. Соціальні медіа. Роботодавці можуть використовувати соціальні 

мережі для пошуку необхідних кандидатів. HR може використовувати 

сторонні інструменти для набору і навчання – а також просувати бренд 

організації та формування іміджу. Наразі, соціальні мережі полегшують 

пошуки, вони стануть ще енергійнішими та динамічнішими. 
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2. Тренінг. За рахунок придбання Oculus Rift, Facebook дав поштовх у 

галузі для впровадження віртуальної реальності (VR). Google, Apple та 

Microsoft також активно ведуть програми VR. Віртуальна реальність 

сприятиме організаціям у пошуку нових працівників та тренуванні 

наявних співробітників. 

3. Використання Chatbot, Machine Learning та AI. Сотні резюме 

можна запрограмувати за допомогою алгоритмів машинного навчання, 

щоб відібрати кращих кандидатів. Після цього, рекрутери можуть 

створювати шаблони для роботи. За допомогою Chabot можна легко 

збирати та актуалізувати дані на основі коротких запитань, що дозволяє 

отримати якомога більше інформації для аналізу та дати рекрутерам час, 

щоб бути творчими та стратегічними. 

4. Аналітика для працівників. Очікується, що підрозділи з управління 

персоналом підвищать якість аналітики шляхом використання 

інструментів автоматизації. Це також дозволить відстежувати динаміку 

персонального профілю користувача, з метою ефективнішого 

використання трудового потенціалу кожного окремого виконавця та 

допоможе візуалізувати дані. 

5. Навчання на робочому місці. Програми управління людськими 

ресурсами інтегруються з системами управління навчанням, керуючись 

HR-аналітиками, і можуть, наприклад, інтегрувати онлайнові навчальні 

бібліотеки. 

6. Оптимізація під мобільні пристрої. Перспектива сьогодні в значній 

мірі залежить від мобільних платформ для пошуку інформації про наявні 

робочі місця. Статистика недавнього дослідження показує, що 45 

відсотків кандидатів подають заявку на роботу за допомогою мобільного 

веб-сайту [1]. Таким чином, HR фахівці повинні мати реалізовані 

інструменти для націлювання на цю аудиторію для розміщення робочих 
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місць, там де вони стануть більш помітними. Це є теж понетційним 

інструментом для залучення бажаних кандидатів. 

7. Використання хмарних технологій. SaaS – Програма як послуга 

(англ. Software as а service, SaaS) – модель поширення програм 

споживачам, при якій постачальник розробляє веб-програму, розміщує її й 

управляє нею (самостійно або через третіх осіб) з метою використання її 

замовниками через інтернет. Замовники платять не за володіння 

програмами як такими, а за їх використання (через API, що доступне через 

веб і яке часто використовують веб-служби). Близьким до терміну SaaS є 

термін «On-Demand» (за запитом) [7]. 

Наступні додатки SaaS допомагають відділу кадрів: 

1. LinkedIn – служба рекрутингу: допомагає підбирати фахівця, надаючи 

ресурси, необхідні для пошуку та найму кандидатів. 

2. Lucidchart – це програма SaaS, яка дозволяє користувачам наносити 

блок-схеми та діаграми. 

3. Документи Google – дозволяють вам легко обмінюватися інформацією 

в усіх компаніях. Одна з областей, де Документи Google відіграють 

ключову роль у HR, є оцінка ефективності. 

4. Google Forms – Google Forms дає можливість підрозділам персоналу 

надіслати кожному співробітнику питання та відповіді на запитання. Коли 

співробітники подають свої відповіді, результати будуть збережені у 

шаблоні Google Doc. Документ Google надсилатиметься електронною 

поштою відповідному менеджеру для подальшого розгляду. Таким чином, 

процес перегляду продуктивності може бути більш ефективним та 

безпаперовим. Це лише випадок, і є тисячі інших варіантів, в яких 

Документи Google можуть раціоналізувати HR-процеси [2]. 

У статті досліджено особливості та перспектив розвитку 

автоматизованих систем управління персоналом. Систематизовано 

основні тренди в досліджуваної області, серед яких було звернуто увагу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/API
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1


93 

на оптимізацію під використання мобільних пристроїв та хмарних 

технологій, використання соціальних медіа та проведення аналізу 

динаміки показників ефективності наявних трудових ресурсів. Значну 

роль у перспективах розвитку на нашу думку буде належатти 

використанню алгоритмів машинного навчання, щоб відібрати кращих 

кандидатів. Відзначено основні економічні, організаційні та соціальні 

ефекти від запровадження автоматизованих систем. Визначено важливі 

складові та технологічні аспекти, які сприятимуть розвитку 

автоматизованих систем управління персоналом. 
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Wireless sensor networks (WSNs) consist of a large amount of sensors 

to collect and transmit data, which are widely used in various activities 

nowadays. In a cluster-based WSN, the cluster head (CH) is responsible to 

collect data from the cluster members (CMs) in each cluster, to aggregate the 

collected data and then to send it to the sink. 

CH selection, cluster formation and data transmission are considered 

as the main things needed to be optimized for energy saving. Many criteria 

were investigated: residual energy (like DEEC, REACH-ME, SEP, LEACH-

CE, etc. [1]); distance and location (Euclidean distance calculating among 

nodes [2]); node density (PS-LEACH – extension of LEACH [3]). 

The main aim of monitoring applications built on the grounds of 

wireless sensor networks is to detect some event and send actual and accurate 
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information to users. More often than not the detected event may spread to a 

larger region or/and may change its location (Figure 1, a-b). 

 

 
Fig. 1. Event migration (a) and extension (b) example. 

 

So additionally, it is needed to modify nodes schedule depending on 

event appearance and its changes to aim energy efficiency. 

Proposed method is extended – it takes for account not one, but several 

criteria at once to get common rule for CH’s selecting and cluster formation. It 

is proposed to exam and take for account all described above criteria together to 

reduce and balance the energy consumption as a result. 

By the way, it combines two reporting schemes together – event-

driven and time-driven schemes to provide both energy efficiency and data 

transmission accuracy. Method applying and main steps are shown on Figure 2: 

 
Fig. 2. Proposed method main steps. 
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Cluster head selection. 

1. Suppose that amount of cluster heads for every round is constant and 

determines by r(d) – mean ratio of CHs to all nodes from formula (1) [3]: 

 

          (1) 

 

2. In every round, a particular sensor device d obtains a random uniform value 

between 0 and 1 and it is compared with the threshold H(d). Threshold depends 

of active sensing region of node μ(d) criterion – ratio of part of node sensing 

region, which is separately practiced by only this defined node to rest of node 

sensing region, sensed by this node and by other near placed nodes. It 

calculates using values of Euclidian distances among nodes. Sensor device with 

smaller value of μ(d) is been given higher likelihood of being cluster head. 

3. If obtained value is less than threshold, this sensor elects himself as pretender 

to be a cluster-head and transmits their residual energy to base station. 

4. Base station chooses r(d) nodes with max residual energy to be CHs. 

CH’s reselection. Frequent updating of CHs results in additional 

energy consumption. When the residual energy for CH is less than some energy 

threshold, the nearest CM with residual energy more than in CH is selected. 

Clusters forming. 

1. Calculating own value of active sensing region μ(d) node considers other 

nodes placed in its sensing region. Nodes with large amount of near placed 

nodes and with high residual energy reserve is chosen as a CH. 

2. Suppose that making this calculating, every node knew locations of other 

ones, every such group of nodes with chosen CH forms in result own cluster. 

Nodes sensing schedule. 
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Data sensing and transmission combines two schemes – event-driven + 

time-driven (Figure 3). 

The event-driven data-reporting scheme can be used to save energy. 

Nodes communicate at a low frequency. Then they transmit data to CHs only 

when they sense a change (substantial difference between two adjacent 

sampling instant). 

Once an abnormal phenomenon is detected, data reporting switches to 

the time-driven scheme – sensors in the event area send data to CHs 

periodically at a higher frequency. 

After the abnormal phenomenon disappears, data transmission will 

switch back to the event-driven scheme. 

 

 
 

Fig. 3. Switching from event-driven to time-driven reporting. 

 

The CH’s selection and clusters formation significantly influence on 

energy consumption of sensor network, so generally it was considered 

particular criterion separately from other ones, which decreases accuracy 

towards energy consumption and enhancing its efficiency. Moreover energy 

saving is directly connected with nodes work time and downtime duration, 

which is impossible to evaluate without event consideration. 

Proposed modified method involves several criteria in clustering 

algorithm, which leads to more justified decisions in terms of energy, as well as 

it applies joint event-driven and time-driven data sending scheme to ensure 

both high energy efficiency and performance exactness. 
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доцент кафедри інформаційної 

безпеки та комп’ютерної інженерії 

Черкаський державний технологічний університет 
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На сьогодні цілий розділ штучного інтелекту присвячено 

розгляду такої цікавої та багатогранної теми як «Мультиагентні системи». 

Поняття інтелектуального агента та мультиагентної системи тісно 

пов’язані між собою, де їх певний інтерес проявляється в області 

застосування інформаційних технологій, штучного інтелекту, 
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розподілених інформаційних систем, комп’ютерних мереж в 

обчислювальній техніці. 

Агент – це апаратна або програмна сутність, здатна діяти в 

інтересах досягнення цілей, поставлених перед нею користувачем. В 

межах мультиагентної парадигми програмні агенти являють собою 

автономні компоненти, що діють від імені користувача [1]. Агентів також 

називають розумними агентами (Intelligent agent), тому що розумність є 

ключовим чинником при їх створенні. Агенти можуть приймати різні 

форми, але вони всі реалізують будь-які корисні функції за людину. Агент 

може одержати завдання, яке необхідно виконати, і приймати потрібні 

рішення в процесі комунікації з іншими агентами (можливо, навіть із 

агентами, що представляють інтереси інших користувачів). 

Розглянемо як відбувався розвиток агента від простого поняття до 

більш розвинутого – інтелектуального агента. 

1. На першому етапі набуває розвитку поняття інтелектуального 

посередника, як агента, основою якого є певний процес, що володіє 

достатньою частиною знань про об’єкт з можливістю обміну цими 

знаннями між іншими об’єктами-агентами. З точки зору об’єктно-

орієнтованого підходу агента можна розглядати як комплекс функцій в 

сукупності з інтерфейсом, який здатен посилати відповіді і отримувати 

запити [1]. 

Тобто ідея інтелектуального посередника виникла як спроба 

інтелектуалізувати користувацький інтерфейс застосовуючи методи 

штучного інтелекту, що значно покращило загальну стилістику взаємодії 

користувача з комп’ютером. 

2. Наступним розвитком агента стало введення поняття «автономного 

агента», де набуває розвитку стиль взаємодії користувача з програмою. 

Тобто користувач вже приймає участь в процесі прийняття рішень, в 
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управлінні та рішенні задачі, а не обмежується введенням команд 

керування [1]. 

Можливості агента значно розширюються і тому 

інтелектуальному агенту вже надаються права по відбору та огляду 

інформації, пошуку в Internet, управління електронною поштою, 

календарне планування, обрання функцій розваг. Тобто як бачимо 

розширені можливості майже необмежені [2; 3]. 

3. Третім активним розвитком поняття «інтелектуального агента» вже 

тісно пов’язують із застосуванням методів штучного інтелекту, а саме з 

використанням можливостей комп’ютерних мереж, особливостей 

розподілених баз даних та розподілених обчислень. Розвиток технологій 

розподіленого штучного інтелекту та підтримка загальної концепції 

розподіленості завдяки апаратним та програмним засобам привели агентів 

до можливості інтегрування в системи для подальшого і взаємного 

рішення складних задач. І на цьому етапі виникає нове узагальнене 

поняття «мультиагентна система». Переваги такої системи – це відносна 

простота розроблення окремих агентів; інтероперабельність, що дозволяє 

розширювати систему агентами, створеними незалежно різними 

користувачами, а також здатність системи до адаптації; при цьому окремі 

агенти виконують певні функції та взаємодіють в процесі цього з іншими 

агентами системи [4]. 

Мультиагентна система є системою, яку утворюють кілька 

інтелектуальних агентів, взаємодіючих між собою та з відповідними 

властивостями: автономності (агенти повністю або частково незалежні); 

спеціалізації та обмеженості знань (кожен з агентів виконує 

вузькоспеціалізовані функції, не маючи цілісного уявлення про всю 

систему); децентралізація (агенти керують локальними ділянками 

розподіленої системи). Класифікація мультиагентних систем зображено 

на рисунку 1 [5]. 
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Рис. 1. Класифікація мультиагентних систем. 

 

Варіанти архітектур мультиагентних систем та раціональний 

вибір архітектури окремого агента і мультиагентної системи в цілому 

істотно залежать від того [1; 4]: 

- яка концептуальна модель агента; 

- який прийнято для її опису формалізм і мову специфікацій; 

- яка математична модель кооперації агентів при спільному 

функціонуванні в системі; 

- на який додаток або клас додатків орієнтована мультиагентна система, 

а також ряд інших чинників. 

Розподілене керування даними та обчислювальними процесами в 

умовах глобальних і корпоративних мереж спонукало до створення нової 

концепції середовища функціонування програмного забезпечення як 
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середовища взаємодії мультиагентних систем, кооперації і конкуренції 

інтелектуальних агентів (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Загальна концептуальна схема інтелектуального програмного 

агента. 

 

Мультиагентні системи застосовують для вирішення проблем та 

питань, які або складно, або неможливо вирішувати послугами одного 

агента чи монолітної системи. Головна перевага такої системи – це 

гнучкість, яку можна доповнювати і модифікувати без переписування 

великої частини програми. Такі системи здатні самовідновлюватись [6]. 

З огляду вище описаного зробимо висновок, що інтелектуальний 

агент володіє певними знаннями про себе і про навколишнє середовище, а 

на основі цих знань він здатен визначати свою поведінку. На даний 

момент часу поняття «інтелектуальний агент» позиціонують як програмну 

систему, що володіє наступними особливостями: автономність, взаємодія, 

мобільність, реактивність, активність, індивідуальність, 

комунікабельність, інтелектуальність поведінки, отже, інтелектуальні 
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агенти є основною областю інтересів агентної технології. При цьому 

середовище існування агента може бути як реальний світ, так і 

віртуальний, що є такою перевагою у зв’язку з широким 

розповсюдженням мережі Internet. І від агентів зазвичай вимагається 

здатність до навчання та навіть самонавчання. 
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Білова Т. О., 

магістрантка кафедри історії та філософії 

Бердянський державний педагогічний університет 

м. Бердянськ, Україна 

 

У нинішньому світі проблема історичної пам'яті є досить 

актуальною. Проблема історичної пам’яті дуже актуальна в будь-який час. 

Адже історія завжди була, є і буде невід’ємним компонентом життя, який 

дозволяє нам пізнавати наше минуле, нашу історію і культуру. 

Дослідженням питання історичної пам’яті, займалися відомі вчені 

як М. Фуко, П. Нора, Я. Ассман, П. Коннертон, Ю. Зерній, Л. Зашкільняк, 

Г. Касьянова, І. Колесник, М. Козловець та інші. 

Структурно історична пам’ять ділиться на звичаї, обряди, ритуали 

і комплекс морально-етичних загальновизнаних норм. Крім них, 

важливими елементами історичної пам'яті є символи, мова, усна народна 

творчість і образи. Традиція може бути визначена як система історично 

сформованих і переданих з покоління в покоління норм, порядків і правил 

колективної поведінки. У соціальних відносинах традиції виявляють себе 

через звичаї, обряди і ритуали, які є, власне, практичним вираженням 

традицій, а також складовими елементами в системі останніх [1, с. 156]. 

Звичай більш детально, ніж традиція, регламентує орієнтації 

різних соціальних взаємин. Відрізняється і рівень впливу на формування 

особистості. 
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Обряди – це історично сформовані стандартні фігури 

громадського розуму, що не мають безпосередньо фактичної доцільності, 

але є символами певних соціальних відносин. Найчастіше значення 

обрядових операцій ніяк не усвідомлюється тими, хто їх здійснює, обряди 

проводяться автоматично. 

Ритуал, як високоструктурний компонент історичної пам’яті 

включає ті форми поведінки, які є чисто знаковими і самі по собі 

практичного значення не мають. Ритуал схожий на інструкцію, його 

основна роль – контроль за відповідністю різних нюансів соціальної 

організації колективу стандартам – священним образам. Адже в 

незмінності священної структури є суть закону добробуту колективу [2, с. 

49]. 

Цінності в структурі історичної пам'яті – величезне 

інтелектуальне багатство і безмежний резерв для відтворення 

загальнолюдських цінностей, культурних і моральних традицій народу, 

процесу націєтворення. Моральна норма – це правило, якого особа 

дотримується під час своїх дій, сформульоване на базі тих чи інших 

моральних цінностей. Норми мають всі шанси бути розглянутими як один 

з основних компонентів моральності в цілому. 

Вельми значущим компонентом історичної пам’яті є сукупність 

символів. Найбільш важливим і універсальним символом є мова. Мова як 

засіб спілкування виникає і розвивається тільки в суспільстві, а, отже є 

соціальним явищем. У будь-якому суспільстві мова є засобом 

накопичення, зберігання і передачі здобутих цим суспільством знань, а 

значить, мова – обов'язкова складова історичної пам’яті будь-якої 

спільноти. Історично першою формою існування мови в суспільстві була 

усна, яка в структурі історичної пам’яті виражена у прикладах народної 

творчості і постає у різних формах. Другою формою існування мови стала 
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писемність, яка є результатом свідомої творчості людей і протягом свого 

історичного розвитку змінюється планомірно і цілеспрямовано. 

Під образами як складовим елементом історичної пам’яті 

розуміються стійкі уявлення конкретної спільноти про події власного 

минулого, навколишній світ і своє місце в ньому. Образи в структурі 

історичної пам’яті також представлені в різних формах – від міфології до 

раціональних, науково обґрунтованих конструкцій. 

Всі перераховані вище структурні компоненти є культурною 

спадщиною і виступають потужним фактором формування історичної 

пам’яті суспільства, за допомогою якого усвідомлюється зв'язок 

минулого, сьогодення і майбутнього. 

Необхідно наголосити на тому, що хранителями історичної 

пам’яті є соціальні спільності: сім’я, нація, держава; окремий член 

суспільства при цьому не може бути розглянутий як повноцінний носій 

всієї сукупності фактів, включених до історичної пам’яті. Адже, справжня 

історична пам’ять не здатна існувати без особистої історичної пам’яті, у 

відсутності пізнання того, що сполучено з особистою долею конкретної 

особи, історією її родини, її попередників, які функціонували в історії. 

Основними функціями історичної пам’яті є комунікативна, 

адаптаційна, інтеграційна, виховна, пізнавальна, світоглядна. Не менш 

значимими є функції запам’ятовування, збереження і відтворення 

суспільно важливої інформації [1, с. 157]. 

Розглянувши зазначене питання, можна стверджувати, що 

історична пам’ять – це явище духовної сторони соціального руху, що 

відображає собою вивчення, усвідомлення, інтерпретацію, відображення, 

передачу, винесення оцінок, розуміння людської історії. Історична 

пам’ять засвідчує рух суспільства в часі, вона полягає в єдності минулого, 

сьогодення і майбутнього. 
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Пам’ять народу включає в себе мультишарову лінію даних, що 

регулює дії особи, представляє область первинної соціалізації індивіда, 

коли він здобуває освіту і виховання, вивчає мову і традиції, що дозволяє 

йому знайти своє місце, знайти себе в системі соціокультурних цінностей. 

Внаслідок цього, наступні покоління отримують готові основні життєві 

орієнтири. 
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Проблеми історії козацтва, Національно-визвольної війни, 

становлення Української гетьманської держави посідали чільне місце у 

наукових студіях українських істориків та у розвитку громадської думки 

протягом 40-х років ХІХ – початку ХХ ст. Ця доба становить окремий, 

надзвичайно важливий період розвитку досліджень історії козацької 
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держави. Саме у той час при висвітленні подій Української революції 

ХVІІ ст. формувалися концептуальні основи, провідні наукові напрямки 

вітчизняної історіографії, її джерельна база. 

Розглядаючи події Національно-визвольної війни, діяльність 

гетьмана Війська Запорозького Б. Хмельницького та його наступників, 

історичну роль українського козацтва, дослідники неминуче підходили до 

висвітлення питання про утворення козацької держави. Воно виразно 

постало у вітчизняній історіографії та ідеології національного руху, який 

все більше орієнтувався на відродження української державності. У 

великій мірі ці процеси відбувалися на ґрунті формування історичної 

пам’яті українців, а отже, у суспільстві зростав інтерес до козацької доби, 

до часів Національно-визвольної війни, до історичного досвіду козацької 

держави. 

М. Костомаров першим в українській історіографії висвітлював 

події Національно-визвольної війни з позицій народно-державницької 

концепції, яка пізніше все більше знаходила відображення в працях О. 

Левицького, М. Драгоманова, О. Єфименко, М. Грушевського, М. 

Слабченка. 

Виразно державницьку спрямованість виявили у своїх 

дослідженнях історії Гетьманщини В. Липинський, С. Томашівський, І. 

Крип’якевич [3, c. 26-30]. 

Українські історики виявили великий науковий інтерес до 

проблеми формування військово-політичного устрою козацтва. В 

історичній літературі розглядалися питання щодо появи у козаків 

елементів виборної влади, полкового територіального устрою. 

Різні аспекти проблеми становлення козацької держави у добу 

Національно-визвольної війни розглядалися в українській історіографії 

неоднаково повно. 
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Найбільший інтерес серед дослідників викликав час утворення 

Гетьманщини, пов’язаний з блискучими перемогами українського війська, 

розгортанням масової народної війни за визволення України і 

формуванням нових інститутів державної влади. Ці питання 

висвітлювалися як в узагальнюючих працях Д. Бантиш-Каменського, М. 

Маркевича, Б. Барвінського, О. Барвінського, О. Єфименко, М. 

Грушевського, М. Аркаса, так і в спеціальних студіях М. Костомарова, П. 

Буцинського, П. Куліша, В. Антоновича, І. Каманіна, Д. Яворницького, С. 

Томашівського, М. Кордуби, І. Франка, В. Липинського [1, c.15-18]. 

Українська історіографія 40-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. 

засвідчила, що протягом 1648 р. перемогами козацького війська та 

внаслідок масового всенародного повстання були забезпечені умови 

визволення («очищення») України від польського панування. На 

визволеній території поширився козацький устрій, який набув 

політичного, державного характеру. У цей час фактично відбулося 

самоутвердження козацької держави. 

В козацькій Україні посилилися внутрішні суперечності, основу 

яких становила невирішеність питань про соціальні відносини, володіння 

землею та питання політичного устрою Гетьманщини. Історики 

вказували, що в той час зростала протидія ззовні державницьким планам 

української еліти. Боротьба за козацьку державу велася на двох фронтах: 

внутрішньому та зовнішньому. З одного боку, це була боротьба за 

визнання Української держави, формування її політичного устрою, а з 

іншого – за утвердження її суверенітету в міжнародних відносинах. 

За реальних історичних умов середини ХVІІ ст., правлячі кола 

козацької України вважали можливим формальний протекторат з боку 

однієї з великих держав (Московії чи Туреччини) зі збереженням 

фактичної самостійності у питаннях внутрішньої та зовнішньої політики. 



110 

Таким, на думку М. Костомарова та М. Грушевського, був політичний 

ідеал української правлячої еліти в козацькій державі [4, c. 30-39]. 

Найбільшу увагу істориків привернули питання, пов’язані з 

укладенням Переяславсько-Московського договору 1654 р. Поряд з 

узагальнюючими працями їх висвітлювали в спеціальних дослідженнях 

М. Максимович, М. Костомаров, П. Куліш, М. Драгоманов, М. 

Грушевський. 

В українській історіографії важливе місце посідало питання щодо 

історико-правових, політичних оцінок Переяславсько-Московського 

договору 1654 р. та його значення для майбутнього розвитку 

Гетьманщини. Тут особливо контрастно виявилися різні концептуальні 

підходи вчених. З одного боку, за виразом В. Липинського, в працях М. 

Максимовича та П. Куліша сформувалася так звана «переяславська 

легенда», а з іншого боку – об’єктивна наукова позиція М. Костомарова, 

М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Липинського, які визначали 

Переяславську угоду як договірно-правовий акт, укладений Військом 

Запорозьким для забезпечення вкрай необхідного, але вимушеного 

військового союзу з Московською державою [2, c. 18-26]. 

Історики відзначили вкрай суперечливі для козацької України 

наслідки цього об’єднання. Нерівнозначно розглядалися в українській 

історіографії питання державотворення в Гетьманщині у час від 

Переяславсько-Московського договору до Гадяцького трактату 1658 р. У 

надто загальному вигляді висвітлювалося внутрішнє та міжнародне 

становище козацької держави в останні роки гетьманства Б. 

Хмельницького. Значний науковий інтерес у істориків викликала 

державна діяльність гетьмана І. Виговського [5, c. 85-87]. 

Після переяславський період історії козацької держави (1654-

1658 рр.) визначався в українській історіографії як час, коли правлячі кола 

Гетьманщини за нових історичних умов прагнули вирішити питання про 
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визволення всіх українських земель від польського панування і визнання в 

міжнародних відносинах державного суверенітету козацької України. Ця 

доба характеризувалася посиленням взаємної жорстокості у військових 

діях між Україною та Польщею, великими людськими жертвами та 

спустошенням території Правобережжя, Поділля, загостренням 

українсько-російських відносин, в яких виразно визначилися протилежні 

політичні плани сторін. Військові та політичні невдачі козацької держави 

в 1657 р. обумовили посилення внутрішньої суспільно-політичної кризи 

[6, c. 148-154]. 

Історики 40-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. звернули увагу на те, що 

після смерті Богдана Хмельницького соціально-політичне становище в 

Гетьманщині поступово загострювалося. Уряд нового гетьмана Івана 

Виговського опинився під зростаючим тиском внутрішньої політичної 

опозиції, терпів посилене втручання зовнішніх сил, які мали все більш 

деструктивний вплив на суспільно-політичний розвиток України. 

Висловлені українськими істориками 40-х рр. ХІХ – початку ХХ 

ст. оцінки щодо процесів становлення козацької держави розвивалися 

їхніми наступниками, залежно від обраних ними концепцій, у ХХ ст. 

Радянська історіографія, яка ігнорувала гетьманську державу ХVІІ-ХVІІІ 

ст., у висвітленні цього питання зайшла у глухий кут, нав’язуючи 

«переяславську легенду». Історики української діаспори, аналізуючи 

Українську революцію ХVІІ ст. та становлення Гетьманщини, розвивали 

переважно державницьку концепцію. 

Вивчення питання становлення Гетьманщини в українській 

історіографії 40-х років ХІХ – початку ХХ ст. дозволило сформулювати 

рекомендації, увага до яких сприятиме оптимізації подальших 

досліджень. 

 

 



112 

Література: 

1. Виникнення і становлення Гетьманщини в оцінках Д. Бантиш-

Каменського // Вісник Донецького університету. – Серія Б. Гуманітарні 

науки. – 1999. – №1. – С. 15-18. 

2. Висвітлення проблем виникнення та становлення Гетьманщини у 

працях Михайла Максимовича // Наукові праці: Науково-методичний 

журнал. Т.26. Вип.13. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. 

Могили, 2003. – С. 18-26. 

3. Національно-визвольна війна, виникнення і становлення козацької 

держави у висвітленні М. Драгоманова // Вісник Східноукраїнського 

Національного університету ім. Володимира Даля. – 2001. – №10(44). – 

Історичні науки. – С. 26-30. 

4. Початок Національно-визвольної війни і самоутвердження козацької 

держави (До історіографії проблеми) // Історичні і політологічні 

дослідження. Видання Дон НУ. Іст. ф-тет. – 2002. – №1(9). – С. 30-39. 

5. Проблеми виникнення і становлення Гетьманщини в науковій та 

публіцистичній спадщині М. Драгоманова // Вісник. Історія. – Вип.63-64. 

– К.: Київ. нац. університет ім. Тараса Шевченка, 2002. – С. 85-87. 

6. Переяславського-Московський договір 1654 р. і становлення 

Української козацької держави (висвітлення питання в працях М. 

Костомарова) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного університету: історичні науки / Українська історіографія на 

рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 

жовтня 2001 р. – Кам’янець-Подільський:, 2001. – Т.7(9). – С. 148-154. 
 

 

 

 

 



113 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СРСР В 

1953-1964 РР. 

 

Климченко С. А., 

магістрантка кафедри всесвітньої історії 

та методик навчання 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

 

Звернення до російської історії показує, що протягом століть 

селянство не тільки становило основу соціальної структури суспільного 

організму, було провідною продуктивною силою російського соціуму, а й 

вирішальною мірою визначало духовні підвалини його життя. Важливу 

роль воно продовжує грати і на сучасному етапі історичного розвитку. У 

зазначеному контексті видається актуальним вивчення процесів 

трансформації соціокультурного вигляду цього суспільного прошарку, 

його повсякденному житті. 

Безсумнівно, період 1953-1964 рр., став одним з найбільш 

суперечливих моментів в історії російського селянства. Сьогодні, коли 

відродження російської державності, перехід до демократичного 

суспільного устрою передбачають не просто вивчення тих чи інших 

соціальних верств, а проникнення в їх внутрішній світ, осмислення 

властивої їм системи цінностей, звернення до історичного досвіду 

«відлиги» буде актуально. 

Метою дослідження визначено комплексне вивчення змін, що 

відбувалися в повсякденному житті російського селянства в роки 

хрущовської «відлиги». 
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Звертаючись до аналізу основних характеристик життя 

російського села в хрущовську епоху, необхідно відзначити, що в цей час 

його розвиток в повній мірі визначався, перш за все, важкими наслідками 

Великої Вітчизняної війни, в результаті якої російське село стало, в 

значній мірі, збезлюділим, економічно ослабленим. Ситуація 

погіршувалася також роллю села, що виступало в ролі своєрідного донора 

відновлення країни, вагою численних податків і мобілізацій 

післявоєнного часу. Подією етапного значення на шляху реформування 

сільського господарства країни став вересневий (1953 р) пленум ЦК 

КПРС, де обговорили питання «Про заходи подальшого розвитку 

сільського господарства СРСР». У рішеннях пленуму і доповіді М. С. 

Хрущова був представлений глибокий аналіз стану сільського 

господарства країни. Відповідно до рішень пленуму були здійснені 

важливі заходи щодо вдосконалення економічних відносин між державою 

і колгоспами [2, с. 22]. 

В роки «відлиги» під впливом радикального оновлення державної 

аграрної політики відбувалися глибокі зміни в повсякденному житті села. 

В першу чергу, вони були забезпечені напруженою роботою самих селян, 

в умовах лібералізації економічного курсу і збільшення бюджетного 

фінансування аграрного сектора, які зуміли помітно поліпшити умови 

своєї праці і побуту. В силу збереження в сфері виробництва і розподілу 

принципових обмежень селянської самодіяльності забезпечити якісний 

перелом не вдалося, що, незважаючи на високу інтенсивність праці, 

закріпило недосконалість трудових відносин, вкрай низьку 

продуктивність і ефективність селянської праці, особливо в громадському 

секторі [3]. 

З одного боку, в роки «відлиги» було зруйновано стіну між 

містом і селом, подолані найбільш кричущі факти селянського безправ’я, 

швидко розвивалася соціальна інфраструктура села, наростали процеси 
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руйнування його колишньої замкнутості, відособленості, ізольованості. 

Однак з іншого боку, ще не зумівши повною мірою подолати важкі 

наслідки війни, російські селяни потрапили під удар молота 

«укрупнения», який завдав серйозного удару по традиційному 

російському селу, селянській родині і селянському двору. 

На тлі очевидних досягнень у розвитку соціальної сфери села, в 

значній мірі був зруйнований не тільки традиційний побут селян, в цей 

час зазнали ерозії багато базових духовних цінностей, що витіснялися 

сурогатами масової культури. Вирішальне значення в соціальній 

повсякденності російських селян в рамках розглянутого періоду мала 

взаємодія села і міста. Складалися умови, при яких міське життя ставало 

все більш доступним для сільських жителів. Внаслідок поліпшення 

транспортних комунікацій, «скорочують» відстань між містом і 

сільськими поселеннями, збільшилася частота трудових, культурно-

побутових, ділових поїздок жителів села в міста [1]. 

Однак, незважаючи на все більше поширення міських стандартів 

життєдіяльності на село, відмінності в соціально-демографічному плані 

між сільськими і міськими сім'ями залишалися. Сільське населення мало 

менш молодий віковий склад, в ньому менше була частка осіб 

працездатного віку, осіб з вищою і середньою освітою. Для задоволення 

своїх побутових потреб сільська родина змушена була замінити свій 

відпочинок або поєднувати його з різними домашніми справами, бо вони 

разом з доглядом за худобою і змістом присадибної ділянки вимагали 

великих витрат часу і сил. 

У зазначеному контексті, зміни в соціокультурній сфері села 

оцінюються як гранично суперечливі. З одного боку, період «відлиги» був 

ознаменований істотним підвищенням рівня і якості життя селян, з іншого 

– так і не вибралися з елементарної бідності. 
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Надання виборчого права жінкам Великої Британії 

супроводжувалось тривалою боротьбою, яка в сучасній зарубіжній та 

пострадянській історіографії отримала назву «перша хвиля фемінізму» 

або «суфражизм» (від англ. «suffrage» – «право голосу»). Суфражистський 

рух став першим масштабним проявом суспільно-політичної активності 

жінок Великобританії [3, с. 14]. 

Актуальність обраної теми дослідження підкреслюється ще й тим, 

що на сьогодні гендерна рівність є одним з основоположних напрямів 
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законодавчої та політичної діяльності країн постіндустріального світу. В 

Україні також забезпечення гендерного рівноправ’я є нагальною 

проблемою, яка потребує вирішення не лише у контексті 

євроінтеграційних прагнень, й з огляду на розвиток демократії загалом. 

Тому прогресивний досвід жінок у Великій Британії є особливо корисним 

у діяльності суспільно активного жіноцтва України. 

Метою дослідження є висвітлити і проаналізувати особливості 

суфражистського руху у Великобританії початку ХХ ст., показати його 

вплив на еволюцію ролі жінок у суспільному і політичному житті Великої 

Британії в період, що досліджується. 

В кінці XIX століття організований жіночий рух став помітним 

явищем в соціально-політичному житті країн Західної Європи та 

Північної Америки. Його по праву можна вважати важливою складовою 

широкого соціального руху, що розгорнувся в новий час. Учасниці 

політичних виступів вимагали поваги прав і захисту інтересів жінки як 

вільної і рівноправної особистості. Саме в Англії суфражизм мав 

найтривалішу історію в Європі. Виникнувши в 1865 р., коли була 

створена перша суфражистська організація Комітет жіночих виборчих 

прав, суфражистський рух завершив своє існування тільки в 1928 р, коли 

англійський парламент прийняв виборчий закон, який гарантував жінкам 

виборче право на тих же підставах, що і чоловікам [2, с. 24]. 

Вимоги суфражисток не обмежувалися лише бажанням брати 

участь у виборах. Вони виступали за рівну оплату праці і право на освіту. 

Вони прагнули мати рівні з чоловіками права на своїх дітей, вільно 

розпоряджатися своїм спадком або заробленими грошима. В гендерній 

боротьбі жінкам доводилося терпіти опір і несприйняття суспільством, 

насмішки найближчого оточення, релігійні упередження, але незважаючи 

на все це вони змогли! 
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У суфражистському русі чітко окреслилися дві течії – 

поміркована (конституційна) і войовнича (мілітантська). Представниці 

мілітанства використовували радикальні методи боротьби, чим викликали 

значний суспільний резонанс й привернули до себе увагу преси. 

Помірковане крило залишилося вірним конституційним методам 

боротьби, але у 1912 р. було змушене відійти від позапартійної тактики. 

Найвідомішою організацією суфражисток був Жіночий соціал-політичний 

союз. Діяльність мілітанток мала різноманітні і несподівані наслідки. 

Можна сказати, що діяльність ЖСПС швидше завдала шкоди загальній 

справі. Суфражистки, які вели боротьбу традиційним способом, досягли 

певного прогресу, громадська думка і парламент до 1906 року займали в 

основному просуфражистську позицію. 

У роки війни виникла необхідність внесення змін до виборчого 

законодавства Британії. Під час підготовки до проведення реформи було 

вирішено включити туди і положення про надання права голосу частині 

жіночого населення. У 1918 р. було прийнято «Акт про народне 

представництво» де прописувалося: жінка матиме право зареєструватися 

виборцем при виборах до парламенту, якщо вона досягла 30 років, не 

обмежена у правах, займає в окрузі землю або приміщення для ділових 

справ, що дає не менше 5 фунтів стерлінгів доходу, чи житловий будинок 

або перебуває у шлюбі з особою, яка може бути зареєстрована на цій 

підставі (займає дім або приміщення для ділових справ) [1]. 

За майже сімдесятирічну історію боротьби за політичну 

рівноправність жінок британські суфражистки придбали багатий досвід 

політичної діяльності і виробили широкий спектр методів взаємодії з 

політичними партіями та тиску на парламент і уряд з метою проведення в 

життя законів, що поліпшують стан жінок. Вони повністю перевернули 

суспільну свідомість та хід історії не лише Великої Британії, а й всього 

світу. 
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Варто віддати належне послідовності, цілеспрямованості і 

згуртованості суфражистського руху який, руйнуючи традиційні забобони 

і стереотипи вікторіанського суспільства, стверджував нову модель 

жіночої поведінки й ідеал Нової жінки. Тому ті методи, які 

застосовувалися суфражистками для лобіювання своїх інтересів, цілком 

можуть знайти своє застосування і в наші дні. 
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Характерною рисою розвиненого феодалізму було виникнення і 

розквіт міст як центрів ремесла й торгівлі, центрів товарного 

виробництва. Середньовічні міста впливали на економіку села й сприяли 

росту продуктивних сил у сільському господарстві. 

Історіографія радянського періоду і зарубіжна історіографія 

XX ст. характеризується підвищеним інтересом до історії середньовічних 

міст. Середньовічні міста наклали свій відбиток на всі сторони 

європейського життя епохи феодалізму. 

У радянській медієвістиці виділяють наступні етапи розвитку 

історіографії дослідження середньовічного міста. 

На початку XX ст. за відсутності власної школи урбаністів 

активно почали публікуватися перекладні праці провідних західних 

істориків (О. Хінтце, В. Зомбарт, М. Вебера [1], А. Піренна [2]). Ця 

традиція перервалася з кінця 1930 рр. і почала відновлюватися лише в 

останні роки, коли знову піднялася хвиля інтересу до спадщини Вебера, 

з’явилися переклади праць Ж. Дюби [3], Ле Гоффа [4], Ф. Броделя та інші. 

В цілому радянську історіографію європейського середньовічного 

міста необхідно розглядати, як результат дослідження конкретного 

напряму розвитку міста та вироблення підходів для розуміння природи 

середньовічного міста і його місця в системі феодальних відносин (1920 – 

1930 рр.), до розгортання на цій основі фронтального його вивчення, як 

особливої соціальної структури феодального суспільства з урахуванням 
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різноманіття шляхів і форм розвитку середньовічного урбанізму в часі і 

просторі (кін.1950 – поч.1960 рр.). 

Наступний етап розвитку радянської медієвістики, триває з 

початку 1960 рр. до першої половини 1980 рр. У радянський період у 

вивченні середньовічного міста визначилися дві позиції: прихильники 

однієї з них на перший план висували тезу про автономність міста в 

системі феодальних відносин [5], представники іншої точки зору питання 

про феодальність природи міста вирішували позитивно [6]. 

У дослідженнях другої половини 1980 – поч. 1990 рр. на основі 

більш широкого розуміння природи середньовічного міста, воно стало 

цікавим і як фактор новизни, і як фактор стабільності у розвитку 

європейської цивілізації. Об’єктом аналізу форм співіснування міста і 

феодалізму стають міська громада, міське господарство, міський стан, 

міське право, топографія міста, святкова культура міста тощо, що 

дозволило більш детально вивчити закономірності розвитку міст цілого 

ряду країн Західної Європи в конкретному історичному контексті [7]. 

В 90 рр. XX ст. відбулися значні зміни, але якихось великих, 

значних робіт так і не з’явилося. 

Розглядаючи проблеми розвитку середньовічного міста слід 

відзначити праці представників радянської медієвістичної школи Є. В. 

Гутнову [8], З. В. Удальцову, О. Р. Бородіна, Г. Г. Літавріна, А. П. 

Новосєльцева, І. С. Пічугіна, А. А. Сванідзе [9], В. І. Уколова, Н. А. 

Хачатурян, В. Л. Янін. 

У 1940-50-х рр. В. В. Стоклицькая-Терешкович займалася 

проблемами генезису міста та міського ладу, комунального руху, що 

знайшло відображення в її монографії «Основні проблеми історії 

середньовічного міста X – XV ст.» [10]. 

Розвиток цехового і позацехового ремесла, торгівлі, порівняльна 

характеристика міст середньовічної Європи досліджуються у творах Ф. Я. 
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Полянського, Є. Т. Тимофєєвої, Н. В. Ревуненковой, М. Є. Карпачової-

Бєляєвої, Т. М. Негуляєва, Л. І. Солодкового, Т. С. Нікуліної, В. Є. 

Майера, А. А. Кирилової, М. М. Ябровой, Т. В. Мосолкіной. Було 

доведено, що відмінності проступають тільки на рівні порівняльного 

аналізу форм організації ремесла і торгівлі, іноді − темпів їх розвитку. 

У праці «Середньовічні міста в Західній Європі» О. К. 

Дживєлєгова, знаходить своє місце порівняльний аналіз торгових союзів 

міст, різних європейських хартій, внутрішнього устрою міст і цехової 

організації. За основу розгляду було обрано чотири країни: Англія, 

Франція, Італія, Німеччина. О. К. Дживелегов показує місто в першу 

чергу як, торгове середньовічне місто. В цій роботі звучать правові, 

громадські, торгово-економічні оцінки життя середньовічного міста [11]. 

А. А. Сванідзе у праці «Сільське ремесло в середньовічній 

Європі» простежує історію сільських ремесел від падіння Римської імперії 

до початку розвитку капіталістичних відносин. На матеріалі майже всіх 

країн Європи показано історію розвитку ремесла в селі і маєтках, торгівлі 

предметами ремесла, становище різних верств ремісників і їх поступове 

перетворення в найманих робітників [9]. 

П. Г. Аргафонов у посібнику «Європейське середньовічне місто 

епохи Середньовіччя та раннього Нового часу в сучасній західній 

історіографії», відображає найважливіші проблеми історії 

середньовічного міста [12]. 

У праці А. Л. Ястребицької «Місто як соціокультурне явище 

історичного процесу», розглядаються загальні закономірності та 

соціально-економічні підстави процесу урбанізації, характеризуються 

особливості функціонування міста на різних етапах суспільного розвитку 

та різних історико-географічних і історіко-культурних регіонах. Значне 

місце відводиться аналізу формування та визначення міського 

середовища, міського соціуму і міського духовного простору [13]. 



123 

Таким чином, можемо констатувати, історіографічна база має 

велику спадщину і своїх послідовників. Багато вчених-істориків 

порушували питання про розвиток міста, його роль у державотворенні, 

управління, міське право, участь городян у його житті. Становлення 

цехового ремесла і товарно-грошових відносин у різний період часу. 
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Гендер і гендерна політика є одним з назрілих питань сьогодення. 

Кожна держава стикається з даним поняттям на шляху свого розвитку, 
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Польща не стала винятком. Протягом своєї історії поляки по різному 

трактували суспільну роль чоловіків та жінок. Сучасне обличчя польської 

гендерної політики бере свій початок у період «трансформації» який 

припав на 90-ті роки ХХ століття. 

Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що досвід 

наших сусідів може бути використаний, як приклад до формування 

власної гендерної політики. Оскільки Україна та Польща є 

пострадянськими країнами і ми маємо подібні проблеми в суспільному 

сприйнятті чоловіка та жінки. 

Метою нашого дослідження є аналіз гендерної політики Польщі в 

90-х роках ХХ століття та дослідження специфіки ролі чоловіка і жінки в 

польському суспільстві наприкінці ХХ століття. 

Перехід від тоталітаризму до демократичного суспільства в 

Польщі вимагав великої кількості реформ та соціальних змін. Починаючи 

з 1989 року уряд країни почав впроваджувати демократичні засади, але не 

скрізь дії влади мали позитивний вплив. Питання гендерної рівності в 

Польщі є досить складним. Однією з причин цього є прагнення 

відторгнення всього, що є пов’язане з комуністичним минулим країни. 

Уряд пояснював це тим, що комуністичний лад в країні був встановлений 

попри волю польського народу і він є чужим для поляків. Тому, потрібно 

було знайти щось по-справжньому польське і з нього відтворювати свою 

ідентичність. Саме таким джерелом ідентичності для польського 

суспільства став Католицизм [1, с. 8]. 

Одним із прикладів негативного розвитку гендерної політики в 

Польщі в 90-х роках ХХ століття є заборона абортів. Від 1956 року аборт з 

соціальних потреб у країні був дозволений, проте вже в 1989 році постала 

пропозиція в Сеймі про прийняття Закону «Про захист ненароджених з 

моменту зачаття» [4]. В ньому йшлося про обмеження прав жінок на 

аборти, незалежно від стану здоров’я, житлової, економічний ситуації та 
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обставин початку вагітності. Однак, у 1989 р. проект не розглянули в 

Сеймі. Але вже 7 січня 1993 року було прийнято Закон «Про планування 

сім’ї, захисту прав людського плода і умовах легального переривання 

вагітності» [4]. Цей закон забороняв аборти за винятком загрози життю 

матері, невідворотних ушкоджень плода і вагітності внаслідок 

кримінального діяння. Таким чином, аборт, за соціальними підставами, 

був заборонений. Протягом декількох років, в залежності від того які 

політичні сили приходили до влади, це питання виносилось на розгляд 

Сейму або ж скасовувалося Конституційним трибуналом. І до 

сьогоднішнього дня це питання залишається дуже контраверсійним. 

Проблема аборту є важливою оскільки це регулює соціальну мобільність 

жінки: вона вже не має права вирішувати, що робити їй з власним тілом 

[2, с. 62]. 

Проте ми не можемо сказати, що гендерна політика Польщі 90-х 

років ХХ століття мала тільки негативні наслідки. З 1991 року діє 

Парламентська група Жінок (PGK), яка має позапартійний характер і 

покликана лобіювати права жінок. Значну роботу ними проведено під час 

розробки Конституції Республіки Польща. З 1997 року до цієї групи 

входять жінки-члени Сейму і Сенату. 

У Польщі процес складання національного механізму захисту 

прав жінок став показовим прикладом налагодження партнерства й 

ефективної співпраці між неурядовими організаціями та урядом. 

Представництвом у справах сім’ї та жінок у співпраці з ПРООН (1996-

1997 рр.) виконувалася програма «Проти насильства – рівні можливості». 

Також у 1996 році було проведено тренінги для жінок, що беруть участь у 

парламентських та місцевих виборах [3, с. 15]. 

Отже, гендерна політика Польщі 90-х років ХХ століття не є 

однозначною. З одного боку ми бачимо прагнення уряду країни 
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дотримання засад гендерної рівності, а з іншого навпаки – обмеження, які 

були спричинені як історичними так і релігійними причинами. 
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За умов формування монополярної системи міжнародних 

відносин, посилення процесів глобалізації, розширення НАТО на Схід, 

реалізації іранської ядерної програми, перспектив створення системи ПРО 

в країнах Центральної та Східної Європи та огляду на можливий рецидив 

гонки ракетно-ядерних озброєнь, виникає необхідність об’єктивного 

аналізу й узагальнення складних тенденцій міжнародного розвитку, які 

мали місце в минулому і ввійшли в аннали світової історії під назвою 

«холодна війна». 

Систематизація подій «холодної війни» дає можливість 

використати як позитивний, так і негативний досвід зовнішньополітичної 

діяльності США та СРСР аби уникнути можливих прорахунків нині і в 

майбутньому, а також помилок, здатних викликати загальнопланетарний 

термоядерний апокаліпсис. 

Мета дослідження полягає у виявленні, аналізі та узагальненні 

ключових тенденцій американо-радянської конфронтації 1945-1962 років, 

що відбувалася під впливом інтенсивного розвитку ракетно-ядерної зброї, 

за умов поглиблення міждержавних протиріч, пов’язаних з початком 

«холодної війни». 

Монополія США на володіння ядерною зброєю стала справжнім 

історичним викликом для СРСР, який був приречений прийняти його. Це 

й переросло у тривале військово-політичне протиборство, яке стало 

однією з форм боротьби за світове панування. 

У Радянському Союзі роботи над ракетним і реактивним 

озброєнням розгорнулися в 30-х роках минулого століття. Цей 

революційний напрямок в розвитку озброєнь і воєнної техніки з 

об’єктивних і суб’єктивних причин було обмежено створенням порохових 

ракетних снарядів, ефективність яких проявилась в роки Великої 

Вітчизняної війни. До кінця війни в Радянському Союзі основні зусилля 
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військової і наукової думки були зосереджені над створенням реактивної 

авіації та реактивного озброєнням [1]. 

Реалізація в США і СРСР атомного проекту, стала поштовхом для 

початку американо-радянського ракетно-ядерного протистояння, яке 

стало базисом «холодної війни». Наявність арсеналу ядерних зарядів (а 

так само як і геополітичні чинники американо-радянської конфронтації), 

вимагала наявності ефективних засобів їх доставки до цілей. Складнощі, 

котрі виникли на початковому етапі розвитку ракетобудування, окрім 

того, пріоритетна роль ВПС, успадкована з часів Другої світової війни, 

змусили американське і радянське керівництво акцентувати увагу на 

створенні парку стратегічної бомбардувальної авіації, здатної донести 

ядерні і термоядерні бомби до об’єктів ураження. Даний факт призвів до 

активізації гонки озброєнь, одним з сегментів якої стало американо-

радянське суперництво в сфері розробок і вдосконалення стратегічних 

бомбардувальників, які перетворювалися в один з носіїв ядерної зброї. 

Головну ставку в зовнішній політиці США та СРСР робили на 

досягнення абсолютної переваги у сфері ракетно-ядерних озброєнь, 

створення яких змінило не лише класичні канони війни, але й дипломатії. 

Ядерна зброя стала «візитною карткою» наддержав, наявність і 

застосування якої могло забезпечити блискавичну перемогу в будь-якій 

битві, або ж сприяти досягненню істотної переваги в американо-

радянському політичному діалозі. За таких умов війна перетворювалася 

на справжній інструмент продовження політики якісно новими засобами 

[3]. 

Радянський Союз (не зважаючи на відставання в науково-

технічній та економічній сферах) і Сполучені Штати Америки не 

шкодували матеріальних, а також інтелектуальних ресурсів для 

постійного вдосконалення своїх ракетно-ядерних арсеналів, намагаючись 

кількісно і якісно перевершити вірогідного противника. 
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Конфронтація наддержав, що розгорнулася в повітрі, на землі та 

під водою передбачала: 

• створення цілого комплексу стратегічних ядерних сил і засобів 

протиракетної, протичовнової та протиповітряної оборони (нестримна 

гонка ядерних озброєнь); 

• перманентне вдосконалення системи ракетно-ядерних озброєнь 

(систематичне проведення випробувань ядерної зброї); 

• виділення колосальних асигнувань на підтримку оборонної галузі 

країни (мілітаризація економіки); 

• розробка серії стратегічних планів, які передбачали використання 

ядерної зброї (політика «балансування на межі війни»); 

• використання елементів ядерної дипломатії («ядерний шантаж») для 

реалізації тих чи інших зовнішньополітичних цілей [2]. 

Отже, американо-радянське ракетно-ядерне протистояння 1945-

1962 років, яке втілилося у вигляді інтенсивного суперництва в сфері 

накопичення, використання як засобу залякування стратегічних ядерних 

озброєнь, стало яскравим проявом боротьби за світову гегемонію, базисом 

якої було біполярне облаштування світу внаслідок Другої світової війни. 
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РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФА В ПЕРІОД 

НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У КРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 

1970-Х – ПОЧАТОК 1980-Х РР.) 

 

Юдіна Д. С., 

магістрант кафедри історії України 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

 

У 1970-ті роки польський кінематограф очікували великі зміни. 

Історична тема фільмів відійшла на другий план. Польські 

кінематографісти звернули свою увагу на психологічні аспекти 

повсякденного життя в ПНР. Вони знімали кіно про життя в маленьких 

містах і селах, про корупцію, протиріччя між комуністичними ідеалами і 

проблеми комуністичної держави. 

Промова Анджея Вайди і Кшиштофа Зануссі на Форумі 

кінематографістів в Гданську в 1975 році, окреслила появу нової течії. 

Кінорежисери звинувачували комуністичних лідерів в тому, що вони 

пригнічують свободу творчості і перешкоджають проведенню публічних 

дебатів з важливих соціальних і політичних питань. 

Термін «кіно морального неспокою» запустив у вжиток 

кінорежисер Януш Кійовський. Цей напрямок переважав у польському 

кінематографі приблизно з 1976 по 1981 рр. У ньому висловилася загальна 
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стурбованість тим, що ідеї та гасла правлячої комуністичної партії все 

менше співвідносилися з дійсністю [3]. 

Спільними характеристиками фільмів цієї течії стали опір 

деградації особистості і втрати нею свободи волі, осуд брехливості 

державної пропаганди. Особливу увагу кінематографісти приділяли 

нестерпним деталям повсякденності, зіткненням бажань жити по-

людськи. Таким чином цей напрям критикував комуністичний рух в 

Польщі. 

Історики кіно укупі із глядачами на теренах пострадянського 

простору майже не вживають цього визначення «кіно морального 

неспокою». Якщо термін «польська школа» партійні мистецтвознавці 

сприймали досить лояльно, то «кіно морального неспокою» 

замовчувалося – і не лише в професійних та популярних виданнях. 

«Польську школу» пропускали на екрани, тому що вона розповідала про 

події II світової війни. «Кіно морального неспокою» піддавали жорстокій 

ревізії, внаслідок чого ані фахівці, ані глядачі не мали уяви, а що 

насправді відбувається у польському кінематографі, якими думками і 

болями живе своєрідний, талановитий, гостро мислячий острів свідомої 

творчої непокори [1, с. 366-368]. 

Першим фільмом «морального неспокою» став дебютний 

художній фільм Кшиштофа Кесльовського «Персонал» (1976), проте 

свого піку ця течія досягла після виходу фільму Анджея Вайди «Людина з 

мармуру». Серед найважливіших картин «кіно морального неспокою» 

фільми «Провінційні актори» і «Самотня жінка» Агнешки Холланд, 

«Захисні кольори», «Ілюмінація» і «Константа» Кшиштофа Зануссі, 

«Розпорядник балу» Фелікса Фалька, і, нарешті, «Випадок» Кшиштофа 

Кесльовського. 

Фільм «Людина з мармуру» став першим яскравим 

представником напряму «морального неспокою». Він розповідає про 
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студентку кіношколи, яка намагається зняти фільм про «ударника 

комуністичної праці», муляра Матеуша Біркута. Агнешка, намагаючись 

дізнатися правду про його життя, стикається і з гіркою правдою про важкі 

для польського народу 50-х роки і з справжньою історією символу 

пропаганди. Цей фільм отримав приз ФІПРЕССІ на Канському 

кінофестивалі, приз «Кришталева зірка» кращому акторові (Єжи 

Радзівіловіч) на Міжнародному кінофестивалі в Брюсселі, головний приз 

та приз найкращому акторові (Єжи Радзівіловіч) на Міжнародному 

кінофестивалі в Белграді «ФЕСТ», спеціальний приз журі на 

Міжнародному кінофестивалі в Картахені та зайняв 9 місце в списку 

«Найцікавіших польських фільмів XX століття» за версією газети 

«Polityka». 

Неможливо розглядати напрямок «кіно морального неспокою» 

без вивчення діяльності Криштофа Зануссі. З 1958 року знімав аматорські 

фільми, які отримали низку премій. Вступив на режисерський факультет 

Лодзинської кіношколи, яку закінчив у 1966 р. Дипломний фільм Зануссі 

– «Смерть провінціала» (Dеаth Оf А Prоvinciаl, 1966 р.) – отримав приз на 

МКФ у Венеції та головну премію на МКФ у Мангеймі, 1967 р.). 

З початку 70-х років Зануссі – один з найбільш плідних режисерів 

польського кіно, який знімає одну – дві картини щорічно, чергуючи 

фільми повнометражні з телевізійними, в яких – на малій площі – він як 

би «відпрацьовує» проблематику та сюжетику «великих» стрічок. Його 

фільм «Захисні кольори» отримав ряд призів на національному фестивалі 

ігрового кіно в Гданську. Фільм розповідає про групу студентів 

мовознавчих спеціальностей з різних міст, що гостює в літньому таборі. 

Молодий фахівець Ярослав Крушинський проводить з ними семінар і 

готує конкурс студентських досліджень. У початківцях філологах він 

бачить рівноправних колег і прагне оцінювати роботи неупереджено. 
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Через це він вступає в конфлікт з доцентом, який натякає на небажаність 

участі в конкурсі студентів з Торуні, яких недолюблює проректор [2]. 

«Захисні кольори» містять досить гостру для свого часу соціальну 

сатиру: проректор, який привласнив собі результати наукових досліджень 

свого підлеглого; торжество бюрократії і так далі. 

Таким чином, цей напрямок «кіно морального неспокою» 

переважав в польському кінематографі приблизно з 1976 по 1981 рр. 

Спільними характеристиками фільмів цієї течії стали опір деградації 

особистості і втрати нею свободи волі, осуд брехливості державної 

пропаганди. Особливу увагу кінематографісти приділяли гострим 

проблемам повсякденності, зіткненям бажань жити по-людськи і 

моральності, які були неминучі в умовах режиму. Кінематографісти, 

починаючи з відображення негативних явищ часу і комуністичного ладу, 

виходили за рамки цієї критики, піднімаючись в своїх роботах до 

універсальних загальнолюдських філософських проблем. 
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