
 

НАУКА БЕЗ КОРДОНІВ 

МІЖНАРОДНІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

 

ХІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція 
 

 

«ОСІННІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ» 
 

Тези доповідей 
Частина 1 

 

23 листопада 2018 р. 
 

 
 

Дніпро 

2018 

 

 



УДК 0.82 

ББК 94.3 

 

 

 

 

 

Осінні наукові читання: ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: 

тези доповідей, Дніпро, 23 листопада 2018 р. – Ч. 1. – Дніпро: НБК, 2018 – 98 с. 

 

 

 

У збірнику містяться матеріали, подані на ХІ міжнародну науково-практичну 

інтернет-конференцію «Осінні наукові читання». Для науковців, аспірантів, 

здобувачів, викладачів та студентів вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних 

закладів та науково-дослідних установ. 

 

 

 

 

Оргкомітет інтернет-конференції не несе відповідальності за матеріали 

опубліковані в збірнику. У збірнику максимально точно збережена орфографія і 

пунктуація, які були запропоновані учасниками. Всі матеріали надані в авторській 

редакції та виражають персональну позицію учасника конференції. Повну 

відповідальність за достовірну інформацію несуть учасники, їх наукові керівники 

та рецензенти. 

 

 

 

Всі права захищені. При будь-якому використанні матеріалів конференції 

посилання на джерела є обов’язковим. 

 

 



3 

ЗМІСТ 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

Braslavska Ye. O., Ivanenko I. M. Production on the photo-catalytic 

activity of TiO2, alloyed by nickel……………………………………….. 

 

5 

Василенко О. В. Порівняння DSLR та MILC фотокамер для потреб 

зйомки об’єктів, що швидко рухаються……………………………… 

 

8 

Григорик В. А., Ціпуринда В. С. Заходи з оздоровлення повітряного 

середовища в навчальних майстернях………………………………… 

 

14 

Гулієва Н. М., Трикуш В. І. Підвищення корозійної стійкості 

нержавіючої сталі…………………………………………………...….. 

 

20 

Карчевський Ю. А. Акустичне проектування та поширення звуку в 

приміщенні……………………………………………………………… 

 

23 

Печерний Д. В., Листопадова В. В. Теорія прийняття рішень в 

прикладних задачах……………………………………………………. 

 

28 

Струтинська Л. Т., Гатеж М. В. Диверсифікація як новаторство в 

ресторанному бізнесі…………………………………………………… 

 

34 

Струтинська Л. Т., Данилюк В. В. Використання харчових волокон 

у технологіях хлібобулочних виробів………………………………... 

 

38 

Цемашко Н. О., Листопадова В. В. Методи математичної екології 41 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Альшевська Ю. Ю., Отрошко Т. В. Огляд сервісів для створення 

майбутніми вчителями інформаційного середовища у вигляді блогу... 

 

45 

Dudochkin А. V., Katrenko A. V. Thinking about SaaS technologies as 

a key for success automation of human resource management processes… 
50 

Matthnai Ekouaghe Search engine optimization in the tourism industry 54 

Оружа Т. А. Використання хмарних технологій як засіб моніторингу 

якості освіти та поліпшення навчального процесу…………………... 

 

57 



4 

Погоріла С. О., Кухар Л. О. Використання комп’ютерних 

технологій в освіті……………………………………………………… 65 

Тазетдінов В. А., Бровар В. Б. Синтез корпоративної мережі ТОВ 

«НОВА ПОШТА»……………………………………………………… 69 

Тазетдінов В. А., Охота П. А. Мультисервісна мережа ТОВ 

«ТЕХНОРЕАЛ»………………………………………………………... 75 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

Децюра В. М. Політичний та економічний розвиток України за часів 

президентства Л. Кучми (1994 – 2004 рр.)…………………………… 78 

Кочарян С. Г. Харківські лікарі-вірмени наприкінці ХIX – в першій 

половині ХХ століття…………………………………………………... 82 

Теміров Б. Ю. Зміст і мета Української національної революції у 

працях прибічників самостійності України…………………………… 88 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Красовська А. І. Специфіка перекладу англомовного судового 

дискурсу…………………………………………………………………… 93 

Sokolova L. F. Historical grounds of germanic languages word-formation 95 



5 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

PRODUCTION ON THE PHOTO-CATALYTIC ACTIVITY OF TiO2, 

ALLOYED BY NICKEL 

 

Braslavska Ye. O., 

Student of the Faculty of Chemical Technology 

National Technical University of Ukraine 

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

Kyiv, Ukraine 

 

Ivanenko I. M., 

Candidate of Chemical Sciences, 

Associate Professor of the Department of Inorganic Substances, 

Water Purification and General Chemical Technology 

National Technical University of Ukraine 

"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Kyiv, Ukraine 

 

Titanium dioxide (IV) causes high interest in connection with the low 

cost, high photocatalytic activity, stability and a positive ecological factor. The 

photocatalytic activity of TiO2 arises in ultra-violet region with a width of 

forbidden zone of 3,0-3,2 eV. And this zone can be expanded with help TiO2 

which surface is alloying with metal ions, thereby facilitating course of reaction 

in visible light. Replacement of ions of Ti with Ni ions in a lattice is 

energetically favorable and stable photocatalytic activity of Ni-TiO2 show that 

nickel is the perspective alloying metal. 

Composite material of such structure is applied to sewage treatment 

from dyes and organic pollutants. Various content of nickel in a lattice of TiO2 
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results in various photocatalytic activity and different extent of decomposition 

of dyes under the influence of sunlight. The optimum quantity of the alloying 

component is in an interval of 0,5-10 %. Among natural structures of TiO2 

apply phases of anatase and rutile as they have the highest photocatalytic 

efficiency and stability to synthesis of the photocatalyst [1]. 

Many methods are applied to receiving the composite material TiO2 

alloyed by nickel, among which a sol-gel and a method co-precipitation are the 

most widespread [2]. 

Sol-gel the method allows to receive small disperse powder and also to 

carry out fillings of porous structures with formation of the composite material 

modified by metal for the purpose of giving of useful properties to him [3]. Sol 

is a colloidal dispersion of firm particles in liquid. Carrying out process sol-gel 

perhaps in the presence of inorganic precursors of TiO(SO4), Ti(SO4)2, TiCl4 

and so forth. Enter solution with a metal cation into a precursor. Presence of a 

cation of metal influences his range of absorption of light. Alloying is defined a 

cation of metal by the translation of Ti2+ in Ti4+ that leads to emergence of 

additional levels in the forbidden zone of metal [4]. Emergence of a photoactive 

tension the titan (IV) oxide promotes formation of holes in a valent zone and 

electrons in a conductivity zone due to absorption of a photon of energy. The 

electron in a zone of conductivity has to equal to width of the forbidden zone. 

In turn holes promote education of hydroxyl radicals and oxidation of organic 

substances [5]. 

The indicator of pH influences the size of particles of the synthesized 

material, and the smallest size of a particle is got in acidic environment, at 

increase in pH the size respectively increases. Therefore it is necessary to 

control and support constantly the stable level of acidity [3]. 

At a temperature of 80 °C solution hydrolysis amplifies, leave on 

aging for the purpose of receiving gel [6]. During the subsequent filtering 
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excess anions are washed, and further dry up a sample and calcinate in the 

muffle furnace. 

The main advantage of this method is the possibility of carrying out 

synthesis in laboratory and also the technology allows to receive fine composite 

material of effective action [2]. 

The essence of a chemical method of a co-precipitation is a 

sedimentation of components of a product from solution in the form of 

insoluble salts and/or hydroxides. For synthesis of TiO2 alloyed by Ni the 

oxotitanium and ethylamine divorced in ethanol use titanium an isopropyl. 

Solutions are mixed, then according to calculations add a precursor of Ni2+ 

cations and carry out hydrodynamic hashing within two hours, and in the final 

add the distilled water for carrying out hydrolysis. Over time crystals which 

filter drop out and dry up at a temperature of 80 °C. Completion of receiving 

composite material is calcination at temperatures of 450 °C and 700 °C for 

anatase and rutile, respectively [1]. 

The calcination stage for this method is the most important as in 

laboratory it is very difficult to reach high temperatures, in the absence of the 

high-quality hardware and the corresponding conditions. 

The photocatalysts received with such methods show high 

photocatalytic activity that is confirmed by experimental data and mathematical 

and statistical calculations [1; 2]. 
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ПОРІВНЯННЯ DSLR ТА MILC ФОТОКАМЕР ДЛЯ ПОТРЕБ 

ЗЙОМКИ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ШВИДКО РУХАЮТЬСЯ 

 

Василенко О. В., 

магістрант кафедри звукотехніки та реєстрації інформації 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

У сучасному світі необхідність захоплення певних моментів 

життя виникає все частіше. Стрімкий розвиток технологій призводить до 
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того, що фотознімальна апаратура змінює свою форму та розміри, а також 

технічні можливості і функціональні особливості. 

Метою статті є порівняння двох технологій захоплення 

зображень, які використовуються у сучасних фотокамерах. Щоб зрозуміти 

який шлях подолали сучасні технологій процесу фотозйомки, почнемо з 

хронології розвитку фотокамер. 

Починаючи з 1816, коли для того, щоб створити фотографічне 

зображення (тоді французький винахідник Жозеф Нісефор Ньєпс назвав 

свій метод «геліографія»), на якому можливо було розпізнати певні 

предмети, потрібно було експонувати шар бітуму на металевій пластині 

близько 8 годин. Це унеможливлювало «фотографування» навіть людей, 

що не рухались. Технології в області фотомистецтва були направлені на 

збільшення світлочутливості фотоелементів для зменшення часу 

експонування зображення. 

В 1870 було створено фотоапарат з двома лінзами, що мали 

однакову фокальну довжину та працювали в парі, так звані twin-lens reflex 

(TLR), які зменшували розмір фотокамер з великих дерев’яних коробок до 

більш компактних пристроїв [1]. Це дозволило зробити фотокамери 

зручними для транспортування та більш мобільними у користуванні. 

Поява механічного затвору, на початку 1880-х, в камерах 

дозволила регулювати час експонування світлочутливих елементів 

автоматично, що спрощувало процес зйомки. 

У 1935 на зміну TLR камерам прийшли SLR single-lens reflex, в 

яких почали використовуватися пентапризми та дзеркала для 

спрямування потоку світла, що проходить через оптичний елемент 

(об’єктив), до ока фотографа [2]. 

Для створення самого знімку (фотографії) необхідно було мати 

фотолабораторію з реактивами для проявлення плівки, що займало більше 

часу ніж сам процес зйомки. Також для загального користування 
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фотографії не були доступні в той же момент. Це стало можливим після 

винайдення в 1948 Едвіном Гербертом Лендом своєї фотокамери 

(Polaroid), що була здатна видавати готовий знімок одразу після 

фотографування. Проте для професійних зйомок дані фотоапарати 

пристосовані не були. 

Наступним витком в розвитку фототехніки було створення ПЗЗ 

(пристрою з зарядовим зв’язком) у 1969 році. Це початок розвитку 

фотокамер з електронним наповненням та перші спроби створення 

цифрових дзеркальних фотоапаратів (DSLR – Digital single-lens reflex 

camera). В 1978 було випущено камеру Canon A-1 з вбудованим 

електронним експонометром, що дало змогу зменшити кількість 

допоміжних пристроїв необхідних фотографу та пришвидшило процес 

зйомки, а також зменшило кількість бракованих кадрів. У 1988 році 

компанія «Fujifilm» випускає свою першу цифрову фотокамеру «Fuji DS-

1P» [3], яка використовує для запису змінну карту SRAM [4]. У тому ж 

році Kodak створив перший цифровий дзеркальний фотоапарат «Electro-

Optic Camera» на основі малоформатного фотоапарата Canon New F-1. 

Таким чином створення цифрових фотокамер потіснило звичайні 

плівкові для масового ринку споживачів. У той час, в професійній 

фотоіндустрії на першому місці залишаються плівкові камери з певними 

доповненням, такими як цифрові експонометри та автофокуси. 

Деталізація та динамічний діапазон цифрових фотоапаратів не могла 

зрівнятися з плівкою. 

В наш час можливості сучасних фотокамер дозволяють 

захоплювати об’єкти, що швидко рухаються. З’явилися бездзеркальні 

цифрові фотокамери (MILC – Mirrorless Interchangeable Lens Camera), що 

стало можливим завдяки вдосконаленню електронних компонентів, які 

заміняють дорогі оптичні і механічні елементи конструкції. Використання 

електронного візира замість оптичного тракту з дзеркалом і 
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пентапризмою, дозволяє істотно зменшити габарити і вагу фотоапарата 

без втрати функціональності, характерної для дзеркальної апаратури [5]. 

На відміну від схожих за розмірами компактних фотоапаратів з 

мініатюрними сенсорами, в бездзеркальних камерах використовуються 

великі матриці форматів Мікро 4:3, APS-C, повнокадрові або навіть 

середньоформатні, що дозволяють отримувати зображення відмінної 

якості при високих значеннях світлочутливості [6]. Функціонал 

бездзеркальних фотокамер все більше розширюється та виходить за межі 

звичайних камер. 

Для виявлення переваг та недоліків бездзеркальних та 

дзеркальних фотокамер та розуміння перспектив застосування певного 

типу камер для професійної зйомки об’єктів, що швидко рухаються, було 

проведено порівняння на прикладі двох камер, що використовують різні 

технології захоплення зображення. Для порівняння було обрано 

фотоапарати конкуруючих виробників Canon та Sony. Представником 

Canon є 5D Mark IV, а компанії Sony – α9. 

Таблиця 1 

Порівняння камер Canon 5D Mark IV та Sony α9 

№ Canon 5D Mark IV Sony α9 

1 Тип Професійна цифрова 

дзеркальна 

фотокамера 

Професійна цифрова 

недзеркальна 

фотокамера 

2 Розмір матриці 24×36 мм 35,6х23,8 мм 

3 Роздільна здатність 

матриці 

30,4 Мп 24,2 Мп 
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4 Діапазон 

світлочутливості 

100 – 51200 ISO. 

Розширення до 

409600 

ISO 100 – 51200, в 

фоторежимі разширення 

до ISO 50–204 800 

5 Діапазон витримок B–1/8000 с B-1/32 000 с 

6 Кількість точок 

автофокусу 

61 693 

7 Швидкість фотозйомки 7 20 

8 Буфер серійної зйомки 21 RAW 241 RAW 

9 Максимальний розмір 

кадру 

6720x4480 6000х4000 

10 Максимальна роздільна 

здатність відео 

4096x2160 3840x2160 

11 Швидкість відеозйомки 

(кд/с) 

30 30 

12 Бітрейт 500 Мбіт/с 600 Мбіт/с 

13 Стабілізація стабілізація залежить 

від об'єктива 

матрична п'яти-осьова 

стабілізація 

14 Динамічний діапазон [7] 13,59 13,22 

15 Габарити(ШхВхГ) 150,7 x 116,4 x 75,9 126,9 x 95,6 x 63,0 

16 Ресурс батареї 900 знімків 480 знімків 

17 Вага (гр.) 800 673 

18 Ціна 74700 грн 97720 грн 
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Такі параметри як вага, габарити, діапазон витримок напряму 

впливають на вибір того чи іншого пристрою для зйомок спортивних 

подій та об’єктів, що швидко рухаються. Тому зараз все більше 

професійних фотографів починають обирати недзеркальні камери такі як 

Sony α9. Адже менша вага та габарити Sony α9 роблять її більш 

портативною у порівнянні з Canon 5D Mark IV, що в умовах професійної 

зйомки має велике значення. 

Такі фактори як менша витримка та більша кількість точок 

автофокусу є перевагою при фотографуванні спортивних подій, коли 

різкість кадру може стати вирішальною у виборі редакцій ЗМІ. У камері 

Sony α9 зменшення витримки було досягнуто завдяки відсутності 

дзеркала, яке необхідно підіймати під час процесу фотозйомки, та 

електронному затвору. Також у Sony α9 збільшена швидкість серійної 

зйомки завдяки відсутності дзеркала. Обидві камери повнокадрові 

(відповідають розміру 35мм плівки), що дає високу роздільну здатність 

знімків, зроблених ними. 

Відсутність дзеркала вплинула на те, що у Sony α9 наявна п’яти-

осьова матрична стабілізація, яка дозволяє робити знімки більш різкими 

при нижчих значеннях ISO та більших витримках. 

Таким чином аналітичне порівняння показує, що цифрові 

недзеркальні фотокамери виграють у виборі професійної фототехніки, 

особливо в області спортивної фотожурналістики. Цьому сприяють такі 

фактори, як зменшена вага та габарити, зменшення витримок, наявність 

матричної стабілізації зображення. 
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Актуальність роботи: створення сприятливих умов праці є 

основою високого рівня працездатності трудящих, високого рівня 

продуктивності праці, а, отже, і збільшення прибутку підприємства. Одне 

з необхідних умов здорової і високопродуктивної праці – забезпечити 

нормальні умови і чистоту повітря в робочому приміщенні. Умови 

повітряного середовища є одним з провідних чинників, що визначають 

мікроклімат виробничих приміщень. Тому актуальність проблем стану 

повітряного середовища у виробничих приміщеннях визначається 

неухильним зростанням числа і тяжкості професійних захворювань, 

гострих отруєнь, кількості виробничих аварій; значення даної теми важко 

переоцінити. 

Виклад основного матеріалу: ми пропонуємо розглянути як 

необхідно піклуватися про здорове повітря в робочій зоні на прикладі 

столярних майстерень навчальних закладів. 

На нашу думку як при ручній обробці деревини, так і на верстатах 

утворюються такі шкідливі фактори: деревна стружка, пил, пари 

шкідливих речовин, що містяться в лаках, фарбах, розчинниках і інших 

використовуваних матеріалах. Але так як робота з покриттям деревини 

лакофарбовими матеріалами в навчальних майстернях проводяться із 

застосуванням витяжних шаф то основним шкідливим фактором 

залишається деревний пил. 

Тому ми пропонуємо визначити фактори виділення пилу. Пил 

утворюється при транспортуванні пиломатеріалів, механічній обробці 

деревини, оздоблювальній обробці поверхні (шліфування), пакуванні. Ці 

види пилоутворення є основними або первинними. Але так само можуть 

виникати і вторинні пилоутворення, наприклад, під час прибиранні 

приміщень, русі людей і т. п. 

Голубко Б. Н. визначає походження деревного пилу таким, що він 

є органічним, за способом утворення – аерозоль дезінтеграції, по 
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дисперсності – видимий, розмір часток залежить від виду виконуваних 

робіт і коливається від 10 мкм до 150 мкм. Пил такого розміру осідає у 

верхніх дихальних шляхах, проникнути глибоко в легені аж до альвеол він 

не здатний. Однак деревний пил має волокнисту структуру і складно 

виводиться з дихальних шляхів. По впливу на людину деревний пил є 

малонебезпечною речовиною і відноситься до 4 класу небезпеки. ГДК 

деревного пилу для повітря робочої зони становить 6 мг/м3 [1, с. 134]. 

Складно не погодитись з позицією науковця. Проте неможна 

забувати про шкоду яку завдає деревний пил завдає шкоду організму в 

результаті механічної дії – органи дихання, зір і шкіра уражаються 

гострими крайками пилу і бактеріологічної – деревний пил, будучи 

органічною речовиною, створює живильне середовище для розвитку 

мікроорганізмів. Тому ми вважаємо необхідним наголосити на тому, що 

систематичне вдихання пилу збільшує ймовірність захворювань органів 

дихання: пневмокониозу (легеневий пиловий фіброз), хронічного 

бронхіту, захворювань верхніх дихальних шляхів, алергії. Дія пилу на 

орган зору може викликати захворювання очей – коньюктівіт, на шкіру – 

дерматити, екземи, лущення, огрубіння шкірного покриву. 

Пропонуємо розглянути методи боротьби з запиленістю і 

шкідливим впливом пилу на персонал. Це методи подавлення пилу, 

захист учнів відстанню, використання засобів індивідуального та 

колективного захисту, профілактика професійних захворювань. 

Беспалов В. І. надає визначення терміну «пилоподавлення» як 

загальна назва заходів, спрямованих на попередження надходження і 

розповсюдження пилу в повітрі, а також на прискорення випадання 

пилових частинок з повітря; застосовується головним чином у 

виробничих умовах. Існує кілька різних способів боротьби з пилом, 

наприклад: 
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− використання піно утворюючих реагентів для придушення 

пилоутворення; 

− використання систем туманоутворення; 

− зволоження пильних поверхонь. 

При обробці деревини від вологості повітря безпосередньо 

залежать всі технологічні процеси: від сушіння, первинної та фінішної 

обробки до складання, склеювання, фарбування та лакування. На 

виробництві не на всіх технологічних процесах допускаються верхні межі 

вологості повітря так як деревина здатна вбирати вологу з повітря і 

навпаки, віддавати її, якщо повітря дуже сухе. Оптимальний рівень 

вологості перед початковою стадією обробки деревини має становити 9-

12 %, але не більше 15 %. Такі параметри досягаються при зволоженні 

повітря на рівні 50-60 % [2, с. 173]. 

При досягненні рівноважного вмісту вологи деревина не буде 

втрачати вологість, і вбирати її з повітря. Тільки в цьому випадку 

виходить продукція буде мати високі показники – рівень її якості 

підвищиться, а відсоток браку знизиться. 

Месхи Б. Ч. визначає наслідки для деревообробного підприємства 

якщо в місцях зберігання деревини і в цехах її обробки повітря 

пересушене та дерево віддає власну вологу: 

• зміна геометричних параметрів заготовок: усушка, жолоблення. 

• поява мікротріщин, розтріскування, розколи деревини. 

• утруднене видалення пилу. 

• тріщини на лакофарбовому покритті, відслоювання, порушення глянцю 

• порушення міцності клейових з'єднань 

На виробництві пилоподавлення шляхом застосування систем 

туманоутворення, зволоження пильних поверхонь при неправильному 

використанні може привести до підвищеного відсотка браку продукції, то 
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в навчальних майстернях цим відсотком можна знехтувати і подбати про 

здоров'я майбутніх фахівців. 

Також науковець висловлює свою думку стосовно захисту учнів 

щодо відстанню передбачає застосування дистанційного автоматичного 

управління, що має на увазі наявність відповідного обладнання яке дає 

можливість після його налагодження спостерігати за роботою з окремого 

захищеного від пилу приміщення. Не всі вузи України мають в своїх 

майстернях дане обладнання, а значить не для всіх підходить даний метод 

захисту. Використання вентиляції навчальних приміщень один з 

доступних способів захисту від пилу і шкідливих речовин в робочій зоні. 

Як правило використовуються дві системи вентиляції: загально-обмінна 

припливно-витяжна – для видалення шкідливих речовин у всьому 

приміщенні, і місцева – для забезпечення необхідних умов в певному 

робочому місці. Загальна природна вентиляція здійснюється через дверні 

отвори і дахові дефлектори, місцева виконана у вигляді точкових 

індивідуальних відсмоктувачів. 

Даний спосіб ефективний, але не варто забувати, що при зміні 

обладнання потрібне проведення повторного розрахунку системи 

вентиляції та приведення її у відповідність з нормами які задовольняють 

умовам достатнього повітрообміну. Використання засобів 

індивідуального захисту. Крім засобів колективного захисту від пилу слід 

забезпечити учнів індивідуальними засобами захисту органів дихання, 

шкіри та очей. Для захисту органів дихання застосовуються респіратори. 

Один з видів ефективних респіраторів «Фенікс» Ф-2/5: FFP1 (ФП). Він є 

багаторазовою фільтруючою на півмаскою і призначений для захисту від 

пилу металовмісних руд, металів, мінералів, вугілля, дерева, полімерів, 

скловолокна, бавовни, чаю, борошна, сухих добрив. Респіратор має 

чашкоподібну форму, гіпоалергенний внутрішній шар, оснащений 



19 

клапаном видиху. Коефіцієнт проникнення через систему фільтрів на 

півмаску не перевищує 22 % [3, с. 95-97]. 

Для захисту органів зору застосовуються різного виду і 

конструкції окуляри. Необхідно використовувати окуляри які дають 

захист очей спереду і з боків від впливу твердих частинок (стружки, 

осколків та інших продуктів обробки), які мають панорамне скло зроблене 

з оптично прозорого матеріалу, стійкого до стирання і подряпин. Розмір 

окулярів повинен регулюватися довжиною за вушників і кутом нахилу 

панорамної лінзи, що забезпечить захист будь-якого учня незалежно від 

його фізіологічних даних. 

В якості додаткового захисту органів зору від пилу в медичній 

аптечці рекомендується мати спеціальну рідину для промивання очей яка 

забезпечить швидку і ефективну промивку очей при попаданні деревного 

пилу, що б уникнути роздратування. 

Тож ми хочемо підсумувати, що з метою забезпечення належного 

мікроклімату і якості повітряного середовища навчальних приміщень 

необхідно стежити за станом всіх систем, які забезпечують чистоту 

повітря і усувають вплив таких факторів, як гази і пари шкідливих 

матеріалів, пилу, надлишкового тепла і вологи. 
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На сьогоднішній день життя сучасної людини не обходиться без 

вжитку нержавіючої сталі. Вироби з цього матеріалу використовуються 

практично всюди: будівництво, машинобудування, хімічна і харчова 

промисловість, медицина і громадське харчування та інше. 

Таку популярність нержавіюча сталь отримала завдяки своїм 

унікальним властивостям, таким як: підвищена міцність, стійкість до 

високих температур і агресивних середовищ, завдяки яким конструкції і 

вироби з неї служать в рази, а то і десятки разів довше. Вироби з 

нержавіючої сталі задовольняють всім санітарно-гігієнічним нормам, 

мають відмінний естетичний вигляд, не потребують додаткового покриття 

(фарби, емалі, полімери). 
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Основні фізичні властивості сталей наведені в таблиці. 

Порівнюючи фізичні властивості аустенітних сталей з аналогічними 

властивостями вуглецевої сталі Ст.3, можна зробити висновок, що 

теплопровідність аустенітових сталей в два рази нижча, коефіцієнт 

лінійного розширення в півтора рази більший, електроопір в п’ять разів 

вищий, ніж у вуглецевої сталі. 

 

Таблиця 1 

Фізичні властивості сталей 

 

Фізичні властивості  Марка сталі  

0Х18Н10Т Ст.3 1Х13 

Густина 7,9 7,85 7,75 

Температура плавлення 1400-1450 1500 1480 

Теплопровідність при 

100 градусах 

0,039-0,04 0,096 0,066 

Коефіцієнт лінійного 

розширення 

16,6 12 10,1 

Електроопір 0,73 0,15 0,3 

Магнітні властивості немагнітна магнітна магнітна 

 

У хромистих сталей теплопровідність у півтора рази нижча, 

коефіцієнт лінійного розширення незначно менший, а електроопір в два 

рази вищий, ніж у вуглецевої сталі марки Ст.3. 

При зварюванні з однаковим електричним струмом електрод з 

хромонікелевої сталі розігрівається швидше, ніж електрод з хромової 

сталі і набагато швидше, ніж з вуглецевої сталі марки Ст.3. Тому 
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електроди з аустенітової хромонікелевої сталі роблять коротшими. Велика 

довжина чи надмірний нагрів електродів ускладнюють отримання 

необхідних властивостей зварних з’єднань. 

Низькі коефіцієнти теплопровідності, а також низький коефіцієнт 

лінійного розширення хромової сталі сприяє утворенню в зварному шві 

внутрішніх напружень, менших за величиною, ніж у хромонікелевих 

сталей. Цю особливість необхідно враховувати при виборі режимів 

зварювання. При зварюванні хромонікелевих сталей треба підбирати 

мінімальну можливу силу струму. Навіть при зварюванні з найменшою 

силою струму, в зварювальному шві з хромонікелевої сталі після 

охолодження внутрішні напруги будуть більші, ніж в таких же зварних 

швах у хромистих сталей, так як у хромонікелевих сталей більший 

коефіцієнт лінійного розширення. 

Хромонікелеві аустенітові сталі немагнітні, якщо вони мають 

чисто аустенітну однофазну структуру, тому при їх зварюванні 

виключається утворення дуги. Хромисті сталі є магнітними. Наявність в 

аустенітовій сталі фериту або мартенситу робить її частково магнітною. 

Поява в аустенітових сталях фериту утворює наклеп. Сильно розтягнутий 

під час загартування аустенітний зварювальний дріт стає магнітним. Це 

говорить про те, що навіть при кімнатній температурі наклеп, отриманий 

в результаті сильного розтягування, може викликати структурні 

перетворення – аустеніт частково перетворюється в ферит [1]. 

Основними рекомендаціями щодо підвищення корозійної 

стійкості зварних швів є: зниження вмісту вуглецю в сталі і швах за 

рахунок застосування низьковуглецевих матеріалів; стабілізація 

структури швів із застосуванням карбідоутворення; створення двофазної 

аустенітно-феритної структури швів за рахунок легування; застосування 

режимів зварювання, що забезпечують високі швидкості охолодження 

металу в областях критичних температур; застосування гомогенізуючої 
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термообробки; розташування зварних швів на відстані від ділянок металу, 

які мають деформаційну здатність. 

Характеристики хромових і хромонікелевих сталей мають високі 

механічні й фізичні властивості. Діапазон середніх чисельних значень 

сталей дозволяє використовувати їх для зварювання різних виробів у 

промислових та інших сферах виробництва [2]. 
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Архітектурна акустика або акустика приміщень це область 

акустики, що вивчає поширення звукових хвиль в приміщенні, 

відображення і поглинання їх поверхнями, вплив відбитих хвиль на 

чутність мови і музики [1]. 
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Світовий досвід знає випадки, коли новітні концертні зали 

закривали на тривалу перебудову, на яку витрачалися величезні кошти, 

через те, що приміщення не відповідали вимогам комфортного звучання. 

Створення бажаної акустики залу, особливо передбачення її на 

етапі проектування – це достатньо тонка і делікатна справа, яку в певній 

мірі можна порівняти з побудовою музичних інструментів. Для цього 

потрібне розуміння фізичних процесів розповсюдження звуку в 

приміщенні, впливу його форми, розмірів, оздоблення на якість звучання 

музики і мови. Зрозуміло, що також необхідно враховувати слухові 

характеристики людини, адже наші враження залежать від того, як саме 

ми реагуємо на звук в усіх його складних проявах. 

Акустичний дизайн нерозривно пов'язаний з архітектурним 

дизайном приміщення. Одне з основних завдань інженера-акустика 

полягає в підборі таких акустичних матеріалів, які б повністю вирішували 

завдання забезпечення високого акустичного комфорту в проектованому 

приміщенні і при цьому їх зовнішній вигляд не суперечив би концепції 

дизайну, запропонованої архітектором. Не тільки фахівцям в галузі 

музики, а і всім слухачам добре відомо, як суттєво впливає акустика 

приміщення на якість звуку. Достатньо згадати, як звучить орган у 

величному соборі, і уявити собі, що залишиться від цього звучання, 

наприклад, у маленькій кімнаті. Кожний стиль музики вимагає своєї 

акустики залу, що враховувалось ще стародавніми композиторами. 

Будівництво залів з високими акустичними якостями завжди було і 

залишається в значній мірі мистецтвом, як і створення музичних 

інструментів, незважаючи на успіхи, досягнуті в аналізі процесів 

формування звукового поля в приміщенні [2, c. 72]. 

Спробуємо уявити собі характер задачі, що постає при 

дослідженні звукового поля у закритому приміщенні. На відміну від 

вільного розповсюдження звукової хвилі у відкритому просторі, у залі 
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звук відбивається від поверхонь, які огороджують приміщення, і таких 

послідовних відбиттів можна нарахувати нескінченно багато, поки 

короткий звуковий сигнал не затухне до нечутного. Таким чином через 

кожну точку в об’ємі приміщення одночасно проходить дуже велика 

кількість відбитих хвиль, що рухаються у всіх можливих напрямках. 

Звуковий тиск і вектор коливальної швидкості в кожній окремій 

точці приміщення визначаються результатом інтерференції всіх цих 

хвиль. Якщо збагнути, що цей результат потрібно обчислити для будь-

якої точки в об’ємі приміщення і для будь-якої частоти в межах діапазону 

чутності, то очевидна складність дослідження цієї задачі в динаміці. Але 

саме дуже велика кількість хвиль, які накладаються в просторі, наводить 

на думку, що хоча б у деяких випадках задача підлягає статистичному 

трактуванню з застосуванням основних прийомів математичної теорії 

ймовірності. 

Теорія архітектурної акустики з часів У. Себіна стала на шлях 

статистичного описання звукових полів, оперуючи середніми значеннями 

густини звукової енергії в приміщенні і не претендуючи на визначення 

тисків і коливальних швидкостей в окремих його точках. 

Якщо звукове поле в приміщенні рівномірне, тобто хвильовий 

рух в приміщенні має невпорядкований характер без наявності 

переважаючих напрямків випромінювання, то статистичні методи 

досліджень дозволяють отримати важливі практичні результати. Але, 

коли звукове поле нерівномірне, а саме, спостерігаються зони 

фокусування звуку і акустичної тіні, статистична теорія непридатна для 

аналізу таких приміщень. 

Встановлено, що статистична акустика застосовна переважно в 

приміщеннях у формі паралелепіпеду, в яких відношення максимального 

розміру сторони до мінімального не перевищує 5:1. В разі плоских і 

довгих приміщень, або приміщень з криволінійною формою поверхонь 
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(куполоподібна стеля, кругла або еліптична форма підлоги, наявність ніш, 

колон, простору під балконами і т.д.), оцінку нерівномірності розподілу 

енергії відбитого звукового поля можна одержати за допомогою 

геометричної теорії акустики. Такий підхід дозволяє прослідкувати за 

звуковою енергією, що проноситься окремими відбиттями, замість 

прийнятого в статичній теорії метода усереднення. 

В геометричній акустиці вважається, що закони відбиття звуку 

аналогічні геометричній оптиці. Для побудови відбиттів звукових хвиль 

від поверхонь приміщення використовують звукові промені, тобто лінії, 

перпендикулярні фронту хвилі, які вказують напрямок поширення 

звукової хвилі. В разі некогерентного сигналу звукова енергія в кожній 

точці приміщення складається з суми енергії хвилі, що приходить 

безпосередньо від джерела звуку, і енергій відбитих хвиль. Побудову 

променевої картини здійснюють у розгорнутому зображенні в двох або 

трьох проекціях. Знаючи швидкість поширення звуку, можна визначити 

запізнення одного звукового променя відносно до іншого і виявити 

акустичні дефекти приміщень. 

Геометрична акустика справедлива лише при незалежності 

коефіцієнта відбиття від кута падіння звукового променя. Реальні 

конструкції, які огороджують приміщення, не тільки відбивають за 

законами геометричної оптики, але і в околі розсіюють звук, що вже не 

можливо описати за допомогою геометричної теорії. Крім того, 

розподілення звукової енергії на відбиту і розсіяну складові на практиці 

провести дуже складно. 

Як бачимо, і статистичний, і геометричний метод описання 

звукового поля в приміщенні мають свої припущення і області 

застосування. Строга математична теорія, яка описує коливання 

замкненого об’єму повітря в приміщенні, як трьохмірної системи з 
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розподіленими параметрами, одержала фундаментальний розвиток під 

назвою хвильової. 

Хвильова теорія виходить з фізичних закономірностей звукових 

процесів, що протікають в приміщенні. Справа в тому, що після 

припинення дії джерела звуку затухання сигналу є результатом затухання 

вільних власних коливань приміщення. Тобто повітряний об’єм в 

приміщенні розглядається як коливальна система з розподіленими 

параметрами, і затухання звуку являє собою власні затухаючі коливання 

цього об’єму з частотами, що залежать від розмірів і форми приміщення. 

Строге розв’язання фізичної задачі в рамках хвильової теорії 

відіграє суттєву роль в розумінні багатьох явищ, з якими зустрічаються 

при проектуванні приміщень. Але при переході від найпростішої 

прямокутної форми приміщення з ідеалізованими граничними умовами до 

більш складної форми інженерні рішення архітектурно-акустичних задач 

наштовхуються на значні труднощі. 

Складність математичного апарату не дозволяє поки що одержати 

необхідні для акустичного проектування розрахункові формули. Важливе 

практичне значення хвильової теорії полягає в тому, що на її основі 

можна оцінити вплив акустичних властивостей поверхонь на різні види 

хвиль, які виникають в приміщенні, характер звукового поля при 

стаціонарному режимі, процеси затухання коливань, а також межі 

застосування припущень, які спрощують розв’язання задачі, що 

аксіоматично сприймаються іншими теоріями. Методи хвильової 

акустики застосовують на практиці для приміщень малого об’єму 

правильної форми в низькочастотному діапазоні. 
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На всіх стадіях життєвого циклу систем (від створення – 

зародження і до загибелі – утилізації) необхідно приймати велику 

кількість рішень. Ці рішення, в залежності від типу систем, можуть мати 

соціально-економічний, організаційний, технічний, інформаційний та 

інший характер. Наша ціль – розглянути, як термін, теорію прийняття 

рішень, проблеми, які виникають, та етапи цього процесу. 
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Теорія прийняття рішень – це наука, що вивчає закономірності 

процесу прийняття рішень, що спирається на методи і технологію 

системного підходу в пошуку ефективних рішень. 

До основних понять теорії прийняття рішень відносяться: 

проблемна ситуація; рішення; функція прийняття рішень; задачі 

прийняття рішень (ЗПР); особа, яка приймає рішення (ОПР); процес 

прийняття рішень [1]. 

Проблема має місце, якщо фактичний стан системи не відповідає 

бажаному. Вироблення плану дій щодо усунення проблеми становить 

сутність задачі прийняття рішень. Проблеми можуть виникати в 

наступних випадках: 

− функціонування системи в даний момент не забезпечує досягнення 

поставлених цілей; 

− функціонування системи в майбутньому не забезпечить досягнення 

поставлених цілей; 

− необхідна зміна цілей діяльності. 

Суб'єкт – це особа, яка приймає рішення (ОПР). Поняття ОПР є 

збірним. Це може бути одна особа – індивідуальне ОПР або група осіб, які б 

виробляли колективне рішення, групове ОПР. Для допомоги ОПР в зборі та 

аналізі інформації і формуванні рішень залучаються експерти – фахівці з 

розв'язуваної проблеми [2, c. 20]. 

Рішення – кінцевий результат завдання прийняття рішень, який 

являє собою розпорядження до дії, спосіб дії, план роботи, варіант 

проекту тощо. 

Характерні ознаки рішень: 

− наявність вибору з безлічі можливих рішень; 

− вибір орієнтований на свідоме досягнення цілей. 

Процес прийняття рішень слід розглядати як систему визначення 

нових знань, тобто необхідно представити його у вигляді системної 
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послідовності етапів і операцій, що мають між собою прямі і зворотні 

зв'язки [2, c. 21]. 

В узагальненому (найбільш повному) варіанті процесу прийняття 

рішень як системи визначення нових знань про спосіб вирішення 

проблемної ситуації виділимо три етапи: постановка задачі, розробка 

моделей ЗПР, вибір і прийняття рішень (рис. 1). 

Горизонтальними стрілками на схемі показана послідовність 

виконання операцій і ітеративних циклів. Біля горизонтальних стрілок 

показані символьні позначення потоків інформації. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема процесу прийняття рішень 

 

Ця схема в основному відображає раціональну логічну 

послідовність дій ОПР при формуванні та виборі рішень. 

Перший етап (постановка завдань) включає в себе наступні операції: 

− сприйняття і аналіз інформації по проблемній ситуації з визначенням 

ступеня відповідності фактичних (або прогнозованих) факторів (причин), 

що сприяють виникненню проблемної ситуації, необхідних ресурсів для 

вирішення проблемної ситуації і обмежень; 

− розробка концепції щодо вирішення проблемної ситуації; 
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− розробка змістовної постановки завдань, що підлягають вирішенню. 

Другий етап (розробка моделей задач прийняття рішень) 

включає операції: 

− характеристика задач прийняття рішень відповідно до прийнятої 

класифікації; 

− розробка моделей задач прийняття рішень (неформалізовані моделі або 

формалізовані – математичні моделі). 

Третій етап (вибір і прийняття рішень) включає операції: 

− визначення допустимих рішень на основі нормативів, спеціальних 

методів і з використанням систем підтримки прийняття рішень (СППР); 

− визначення оптимальних рішень з використанням математичних 

моделей [2, c. 30-32]. 

В теперішній час людина може використовувати при прийнятті 

рішення різні комп'ютерні та математичні засоби. У пам'яті комп'ютери 

тримають масу інформації, організовану за допомогою баз даних і інших 

програмних продуктів, що дозволяють оперативно нею користуватися. 

Різні моделі дозволяють прораховувати наслідки тих чи інших рішень, 

прогнозувати розвиток подій. 

Найбільш часто використовуються оптимізаційні моделі 

прийняття рішень. Їх загальний вигляд такий: 

F (X) → max 

X Є A 

Тут Х – параметр, який людина може вибирати (керуючий 

параметр). Він може мати різну природу – число, вектор, безліч і т. п. 

Мета менеджера – максимізувати цільову функцію F (X), вибравши 

відповідний Х. При цьому він повинен враховувати обмеження X Є A на 

можливі значення керуючого параметра Х – він повинен лежати в безлічі 

А [1, c. 11]. 

Теорія прийняття рішень застосовується в багатьох галузях: 
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− математики, 

− статистики, 

− економіки, 

− менеджменту, 

−  психології, 

− програмуванні. 

Серед задач в теорії прийняття рішень найбільш відомі завдання 

лінійного програмування, в яких функція, що максимізується F (X) є 

лінійною, а обмеження А задаються лінійними нерівностями. 

Наведемо приклад виробничої задачі: 

Цех може виробляти стільці і столи. На виробництво стільця йде 

5 одиниць матеріалу, на виробництво столу – 20 одиниць. Стілець вимагає 

10 людино-годин, стіл – 15. Є 400 одиниць матеріалу і 450 людино-годин. 

Прибуток при виробництві стільця – 45 грошових одиниць, при 

виробництві столу – 80 грошових одиниць. Скільки треба зробити стільців 

і столів, щоб отримати максимальний прибуток? 

Позначимо: Х1 – число виготовлених стільців, Х2 – число 

зроблених столів. Завдання оптимізації має вигляд: 

45 Х1 + 80 Х2 → max, 

5 Х1 + 20 Х2 ≤ 400, 

10 Х1 + 15 Х2 ≤ 450, 

Х1 ≥ 0, 

Х2 ≥ 0. 

У першому рядку виписана цільова функція – прибуток при 

випуску Х1 стільців і Х2 столів. Її потрібно максимізувати, вибираючи 

оптимальні значення змінних Х1 і Х2. При цьому повинні бути виконані 

обмеження по матеріалу (другий рядок) – витрачено не більше 400 

одиниць матеріалу. А також і обмеження по праці (третя сходинка) – 

витрачено не більше 450 годин. Крім того, не можна забувати, що число 
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столів і число стільців невід'ємні. Якщо Х1 = 0, то це означає, що стільці 

не випускаються. Якщо ж хоч один стілець зроблений, то Х1 позитивно. 

Але неможливо уявити собі негативний випуск – Х1 не може бути 

негативним з економічної точки зору, хоча з математичної точки зору 

такого обмеження угледіти не можна. У четвертій і п'ятій рядках завдання 

і констатується, що змінні невід'ємні. 

Умови виробничого завдання можна зобразити на координатній 

площині. Будемо по горизонтальній осі абсцис відкладати значення Х1, а 

по вертикальній осі ординат – значення Х2. Тоді обмеження по матеріалу 

і останні два рядки оптимізаційної задачі виділяють можливі значення 

(Х1, Х2) обсягів випуску у вигляді трикутника (рис.1) [1, c. 12]. 

 

 
 

Рис.1. Обмеження по матеріалу 

 

Таким чином, обмеження по матеріалу зображуються у вигляді 

опуклого багатокутника, конкретно, трикутника. Цей трикутник виходить 

шляхом відсікання від першого квадранта примикає до початку координат 

зони. Відсікання проводиться по прямій, відповідної другому рядку 

вихідної задачі, з заміною нерівності на рівність. Пряма перетинає вісь 

Х1, відповідну стільців, в точці (80,0). Це означає, що якщо весь матеріал 
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використати на виготовлення стільців, то буде виготовлено 80 стільців. Та 

ж пряма перетинає вісь Х2, відповідну столів, в точці (0,20). Це означає, 

що якщо весь матеріал використати на виготовлення столів, то буде 

виготовлено 20 столів. Для всіх точок всередині трикутника виконано 

нерівність, а не рівність – матеріал залишиться. 

Таким чином, теорія прийняття рішень є однією з форм 

міжпредметної діяльності, що дозволяє інтегрувати знання та види 

діяльності з різних областей наук, що сприяє розвитку дослідницької 

компетенції студентів. А також опираючись на приклад показаний вище, 

можемо побачити наскільки теорія прийняття рішень робить розв’язання 

виробничих задач простішим та результат більш наочним для подальшої 

роботи. 
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У сучасному суспільстві ресторани відіграють надзвичайно 

велику роль. Похід в ресторан виконує важливу соціальну функцію, адже 

люди мають потребу не тільки в їжі, а й у відпочинку та спілкуванні один 

з одним. Заклади ресторанного господарства – одне з небагатьох місць на 

землі, перебуваючи в яких працюють всі органи чуття, викликаючи 

загальне відчуття задоволення. Інновації та неординарні послуги 

набирають все більшої популярності і прогресують, оскільки сьогодні 

споживач хоче, щоб його дивували, змінювали способи надання сервісу. 

Сучасному ресторану необхідно виходити за рамки основної своєї функції 

– функції харчування, доповнити її іншими, різноманітними послугами, 

можливо, на перший погляд, невластивими звичайному підприємству 

харчування. Такий підхід у розвитку посприяє підвищенню 

конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства та 

розширенню діяльності підприємства, що в свою чергу стимулює і 

прибуток [1]. 

Успішність діяльності закладів ресторанного господарства, 

залежить від багатьох чинників: від вибору продуктів до усвідомлення 

філософії ресторанного бізнесу. В умовах приватного підприємництва і 

величезного числа конкурентів, домогтися успіху в цій галузі можна за 

допомогою диверсифікації. 

Диверсифікація є такою концепцією, якій не можна дати 

однозначного визначення. Взагалі, цей термін більш поширений у сфері 

економіки (від лат. «Diversus» – «різний» і «facer» – «робити») – це 
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одночасний розвиток двох і більше невзаємопов’язаних технологічних 

видів виробництва або обслуговування, розширення асортименту 

виробництва або послуг. Але, серед кулінарів, цей термін означає 

перенесення ідей з однієї «області» кулінарії в іншу [1]. 

Сьогодні метод диверсифікації використовує кожен кухар, що 

прагне творчо розвиватися і намагається урізноманітнити свою роботу. 

Але сама потреба в ньому виникла відносно недавно – коли можливість 

винайти в кулінарії дещо нове вичерпалась. Саме тоді кухарі почали 

продумувати і вдосконалювати окремі деталі, дрібниці. Диверсифікація 

дозволяє підняти творчу роботу шеф-кухаря на нову висоту і створює у 

гостя відчуття, що в цьому ресторані постійно відбуваються якісь події і 

постійно нове меню. 

У кулінарії застосовується диверсифікація 4 видів. 

Перший вид – зовнішня диверсифікація. В її основі лежить 

прийом, при якому зовнішній принцип однієї страви творчо 

використовується в іншій. При зовнішній диверсифікації страви одного 

розряду, при зміні інгредієнтів переходять в інший розряд, при цьому 

зберігаючи форму подачі попереднього: кондитерські вироби 

трансформуються в основні страви, основні страви – в десерти. 

Прикладом є салат «Наполеон»: в основі страви – «принцип Наполеона». 

Всім відомий торт з такою назвою і його відмінна риса – це багато тонких 

коржів, прошарованих кремом. Цей принцип переноситься в салат: 

беруться найтонші коржі або найтонші скибочки відвареного тіста, між 

ними кладеться шарами салат, зверху все прикрашається овочами і 

зеленню. 

Другий вид – внутрішня диверсифікація. Основа методу –

трансформація не зовнішнього вигляду страви, а самої її ідеї. Як правило, 

при приготуванні страв змінам піддається не склад інгредієнтів, а їх 

консистенція. Наприклад, готуємо суп і розріджуємо його – отримуємо 
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соус. Диверсифікація в способі подачі – дуже модний прийом. Головне в 

цьому виді диверсифікації – використання посуду не за звичним його 

призначенням, а в якості іншого. Але тільки в тому випадку, якщо при 

цьому гармонійно виглядає приготована страва і, звичайно, якщо зручно 

гостю. Прикладом є подача борщу в чашках для кави під час фуршету, 

подача жульєну в цукорницях. 

Диверсифікація і гості. Можна зробити гостя учасником процесу 

диверсифікації. Звичайно, спочатку диверсифікована страва може злегка 

шокувати гостя, але потім він розуміє, що це смачно, добре і зручно. А ще 

важливу роль відіграє довіра. Якщо постійні відвідувачі довіряють шефу, 

то, стикаючись з нововведенням, відразу розуміють, що «так треба». 

Наприклад, у Франції на столах відсутні сіль і перець, тому що шеф-кухар 

вважає, що він солить і перчить саме так, як треба, і якщо якісь гості 

починають вимагати сіль і перець, їм дають зрозуміти, що це місце не для 

них, тому що у них зіпсований смак. 

Диверсифікація сервісу – веде до зростання артистизму в закладі. 

Сьогодні їжею вже нікого не здивуєш. Хороший ресторан, природно, 

змушений конкурувати з закладами свого класу, виділятися з маси, а 

робити це успішно можна за рахунок творчого використання ідеї 

красивих ритуалів подачі одних страв в подачі страв інших видів [2]. 

Отже, в підсумку, диверсифікація є одним з інструментів 

підвищення конкурентоспроможності ресторанів. Стверджувати, що вона 

необхідна всім закладам – не можна. Адже є безліч інших прийомів – 

знижки, безкоштовна їжа, безкоштовна закуска, чарка горілки. Крім того, 

диверсифікація є неприйнятною в ресторанах, які позиціонують себе як 

заклади «старовинної», «традиційної» кухні. Диверсифікацією є сенс 

займатися в ресторанах, концепція яких передбачає пошук, новаторство і 

прагнення здивувати гостя. Диверсифікація – це свобода, творчість, крок 

вперед в кулінарному мистецтві! 
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Для попередження захворювань, поліпшення здоров’я населення 

нагальною проблемою є виробництво оздоровчих продуктів, тобто, таких, 

що містять функціональні інгредієнти, які покращують перебіг 

фізіологічних процесів у організмі. Такими інгредієнтами є харчові 

волокна, недостатнє споживання яких сприяє розвиткові захворювань. В 

Україні проблемі забезпечення населення дієтичними та оздоровчими 
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продуктами харчування, і особливо хлібобулочними, які є основою 

раціону, приділяється недостатньо уваги. Такий стан, поряд з соціальними 

причинами зумовлений недостатньо повною науковою обґрунтованістю 

та інформативністю технології їх виробництва. Тому наукове 

обґрунтування та впровадження у виробництво інноваційних технологій 

дієтичних і оздоровчих хлібобулочних виробів є актуальним завданням 

науковців і виробників [1]. 

Сьогодні новим та недостатньо вивченим вважається 

бездріжджовий хліб, у рецептурі якого виключено дріжджі і збільшено 

вміст поліпшувачів багатих на харчові волокна. Відомо, що всі корисні й 

необхідні людині речовини містяться в оболонці зерна і в зародку. Під час 

обробки зерна саме ця частина потрапляє у відходи. У результаті в 

нашому раціоні починають переважати порожні калорії і крохмаль, що 

сприяють накопиченню в організмі зайвих жирів. А цінність 

бездріжджового хліба в тому, що під час випічки зерна повністю 

зберігають зовнішні, найбільш багаті вітамінами, оболонки. Такий хліб 

засвоюється повільніше і містить багато харчових волокон, які 

підсилюють перистальтику кишечника, поглинають токсини і алергени, 

сприяють зміцненню імунітету, забезпечують організм цінними білками, 

вітамінами та мінералами. Дієтологи часто призначають бездріжджовий 

хліб як доповнення до лікувального харчування хворим на гіпертонію, 

атеросклероз, діабет, а також при жовчнокам’яній хворобі та ожирінні. 

Частково ліквідувати дефіцит харчових волокон у щоденному 

раціоні можна за рахунок збагачення ними хлібобулочних виробів. Одним 

із найперспективніших способів розв’язання цієї проблеми є 

використання вторинних продуктів переробки зерна, овочів та фруктів. У 

порівнянні зі пшеничними висівками, ці концентрати містять на порядок 

більше целюлози та пектинових речовин, що дозволяє за умови 

застосування меншої кількості добавки збагатити хлібобулочні вироби. 
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Одним із природних джерел збагачення організму харчовими 

волокнами є клітковина гороху та клітковина картоплі. Своєї 

популярності ця сировина набула завдяки здатності поглинати воду та 

жир, що дозволяє використовувати її у технологіях хлібобулочних 

виробів. 

Горохову клітковину виготовляють висушуванням внутрішньої 

частини гороху, вона є побічним продуктом його переробки. Це 

гіпоалергенний продукт, який не містить глютену. Вміст харчових 

волокон у добавці становить 90 %. 

Науковцями Чехії досліджено вплив клітковини картоплі, яку 

додавали до тіста у кількості 1…3 % до маси борошна, на якість тіста та 

готових виробів. Вміст харчових волокон в цій клітковині становить 60 %, 

з яких – 55 % становить целюлоза, 45 % – пектин. Збагачення такою 

клітковиною хлібобулочних виробів зменшує вміст жиру у продукті, 

погіршує перетравлення білків у шлунку та не впливає на перетравлення 

білків у дванадцятипалій кишці. А це, в свою чергу, покращує 

засвоювання мінеральних речовин [2]. 

Аналіз наведеного матеріалу показав, що клітковина гороху та 

картоплі є перспективною сировиною для збагачення хлібобулочних 

виробів з метою підвищення вмісту харчових волокон у готових виробах. 

Результати досліджень сучасних науковці показують, що дана сировина 

володіє характеристиками, які необхідні для отримання виробів з 

відповідними органолептичними та фізико-хімічними показниками, є 

основою для створення нових рецептур хлібобулочних виробів 

функціонального призначення. 
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Математика – є дуже гнучкою наукою, яку використовують в 

суміжних науках. Однією з таких є екологія. Екологія пов'язана з 

математикою, оскільки вона широко використовує методи цієї науки. Уся 

екологічна інформація, зібрана екологами, обробляється математиками. 

Опис численних зв'язків між природними компонентами як найкраще 

описується через математичний апарат, тому екологія – це одна з 

найбільш «математизованих» галузей біології. 
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Математика в екології вивчає моделі екологічних об'єктів і 

процесів, а також методи їх дослідження. Математична модель враховує, 

передусім, ті обмеження і принципи відбору, які виділяють реально 

можливі зміни з числа допустимих. Екологічні процеси моделює 

математична екологія. Тобто за допомогою математики можна 

передбачити які зміни стануться в природі після зміни екологічної 

обстановки. Одне з головних завдань математики в екології – проблема 

стійкості екосистем. Екосистема вважається стійкою і стабільною тільки 

тоді, коли чисельність особин різних видів по відношенню один до одного 

залишається незмінною тривалий час [2]. Розглянемо певні математичні 

методи дослідження. 

Перший метод – це метод кореляції. У екологічних дослідженнях 

часто необхідно отримати відповідь на питання, які сила і характер зв'язку 

між досліджуваними ознаками. Для цієї мети в математичній статистиці 

існує коефіцієнт кореляції, який оцінює силу зв'язку між кількісними 

ознаками. Так, відповідно до закону екологічної кореляції в екосистемі, як 

і у будь-якому другому цілісному утворенні, усі компоненти, що входять 

до неї, функціонально відповідають один одному. Випадання однієї 

частини системи неминуче веде до виключення усіх тісно пов'язаних з 

нею інших частин системи і функціональній зміні цілого у рамках закону 

внутрішньої динамічної рівноваги [1]. 

Другий метод, розподіл Стьюдента, – це однопараметричне 

сімейство абсолютно безперервних розподілів. Розподіл Стьюдента має 

важливе значення для статистичного аналізу. За допомогою цього 

розподілу можна оцінити істинність певного експерименту. Для цього 

необхідно розглянути можливі причини помилок, які можуть вплинути на 

вимірювану величину. 

Останій метод – це матриця Леопольда. За допомогою 

математичного моделювання можна вивести потрібні властивості при 
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зміні характеристик моделі. Так за допомогою матриці Леопольда можна 

зрозуміти, на скільки згубно людина впливає на довкілля. Ця матриця є 

таблицею дій, що включає по вертикалі список можливих дій (викид в 

атмосферу забруднюючих речовин, будівництво промислових будівель і 

споруд, тощо), а по горизонталі – безліч потенційних індикаторів дії. У 

перших матрицях по горизонталі було перераховано 100 дій, що 

впливають на довкілля, а по вертикалі – 88 характеристик довкілля. Дія, 

що відповідає перетину кожної дії і кожного чинника, описується через 

його амплітуду і важливість. Ці характеристики власне і служать для 

визначення забруднення довкілля [1]. 

Міра значущості окремої дії людини у кожному конкретному 

випадку називається важливістю. Міра загального рівня, називається 

амплітудою. Наприклад, шкідливі викиди в атмосферу змінюють або 

шкідливо впливають на навколишнє середовище і, таким чином, викиди 

можуть вплинути на різні групи тваринного світу і привести до різних 

мутацій або взагалі до зникнення деяких популяцій. Одна з головних 

проблем, що виникає при використанні матриць, полягає в тому, що вони 

дуже громіздкі для обчислення, оскільки матриця має 8800 осередків. Ці 

матриці тривалий час використовувалися для оцінки дії на довкілля в 

США. На даний момент з'явилися більше вдосконалені моделі цього 

методу, в яких набагато менше недоліків, проте загальна структура не 

змінилася. 

Отже, за допомогою цієї роботи бачимо, що математика успішно 

вирішує ї екологічні завдання, застосовуючи методи і закони, такі як: 

розподіл Стьюдента, метод кореляції, матриці Леопольда. За допомогою 

математичних методів можемо охопити велику частину дослідження 

навколишнього світу. Так, знаючи принципи математичного 

моделювання, людство може раніше передбачити наслідки рішень, що 
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приймаються, адже деякі з них можуть завдати непоправної шкоди 

екології. 
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У сучасному суспільстві серед молоді все більше набуває 

популярності використання електронних засобів навчання. Тому майбутні 

педагоги мають бути обізнаними щодо способів їх створення та 

використання в освітньому процесі. Вони повинні розуміти, що можуть 

використовувати можливості інформаційно-комунікаційних технологій не 

тільки для створення дидактичних матеріалів, а й для долучення дітей до 

спільної роботи; організації спілкування з їх батьками; знайомства з 
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досвідом колег (школи, міста, країни), спілкування з ними, залучення їх 

до обговорення якості особистих наробок тощо. Все це складає 

інформаційне середовище вчителя. 

Проблему створення інформаційного середовища педагогами 

досліджували Биков В., Гаврилюк В. та ін. Особливості інформаційного 

середовища вчителя розглядали Бойко Г., Соболь В. та ін. Засоби його 

створення вивчали Ільченко О., Соколова О. та Кравчина О.. Але 

використання можливостей сервісу Blogger для створення майбутніми 

вчителями інформаційного середовища науковцями майже не 

розглядалось. 

Метою публікації є розкриття можливостей Blogger для 

створення майбутніми вчителями інформаційного середовища. 

Інформаційне середовище вперше було запропоноване 

Шрейдером Ю., який розглядав його не лише як провідника інформації, 

але й як активний початок, що активно впливає на всіх його учасників [1]. 

Ільченко О., під поняттям інформаційне середовище описує 

системно організовану сукупність інформаційного, технічного, 

навчально-методичного забезпечення, яке нерозривно пов’язане з 

людиною як суб’єктом освітнього процесу [2]. Соколова О. пояснює 

інформаційне середовище як організаційно-методичні засоби, сукупність 

технічних і програмних засобів зберігання, оброблення, передавання 

інформації, що забезпечують оперативний доступ до інформації і 

здійснення освітніх наукових комунікацій. [3; 4]. Кравчина О. розглядає 

інформаційне середовище як систему, в якій на інформаційному рівні 

задіяні та пов’язані між собою всі учасники освітнього процесу: 

адміністрація закладу – педагоги – учні – батьки [5]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив виокремити 

кілька підходів до здійснення авторами класифікації видів інформаційних 

середовищ: за кількістю ієрархічних рівнів (глобальний, міжнародний, 
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загальнодержавний, регіональний, локальний); за базовими 

властивостями інформаційного середовища (наповнення інформацією 

будь якого наданого простору; незмінність упродовж довгого часу; 

варіативність, проективна та комунікативна спрямованість); за 

розміщенням (внутрішнє освітнє середовище, що розміщується всередині 

закладу вищої освіти; зовнішнє інформаційне середовище, що 

розміщується за межами освітнього закладу). 

Блоги їх можна умовно поділити за тематикою (персональні та 

тематичні) та типом вмісту (фотоблог, подкастинг, відеоблог, мобблог або 

«мобільний блог»). 

Кайе Д. та Фердіг Р. досліджуючи переваги використання блогу 

виділяли чотири основні з них: допомога у становленні експертами в 

сфері, що вивчається; посилення інтересу до процесу навчання; надання 

учням та студентам права брати участь в соціальних процесах; відкриття 

нових можливостей для роботи в класі, аудиторії і за їх межами. 

Перевагою використання у освітньому процесі блогів у 

порівнянні з сайтами є можливість ведення їх у вигляді щоденників, що 

дає змогу представити інформацію у хронологічній послідовності 

відповідно до вивчення тем. Також, учасники блогу можуть виконувати 

певні дії такі, як: писати власні повідомлення; читати повідомлення, що 

опубліковані іншим автором; коментувати ті чи інші повідомлення, 

відповідати на коментарі; зв’язувати повідомлення та коментарі за 

допомогою гіперпосилань. 

До майданчиків для створення інформаційних середовищ можна 

віднести платформу Wordpress, сервіс Blogger, сервіс blog.meta.ua. 

Wordpress. Ця платформа є оптимальним варіантом для 

програмістів, розробників ПЗ або людей, які мають можливість наймати 

професійних спеціалістів для обслуговування блогу. Визначаючись із 

засобом щодо створення блогу користувач має враховувати особливості 
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роботи з ним, одна з яких полягає у застосуванні HTML-кодів. Причому, 

якщо у цьому коді буде хоча б одна помилка то, це призведе до 

некоректного відображення контенту та створить проблеми. 

Blogger або BlogSpot – блогохостинг компанії «Google». Він 

призначений для новачків або людей, яким просто треба почати швидко і 

легко створювати власні блоги та наповнювати їх різним контентом, 

Серед переваг щодо використання BlogSpot є: 1) відсутність оплати за 

розміщення в мережі (надання безкоштовного хостингу); чітка структура 

та доступ до основного коду через HTML-редактор, що дозволяє 

налаштувати шаблон будь якому користувачу. 

Blog.meta.ua – блогохостинг української компанії «Мета». Його 

призначення аналогічне до Blogger, але при користуванні цим сервісом 

можна виділити такі недоліки, як: інтерфейс не має чітко вираженої 

структури; при розміщенні публікацій, вони не відображаються у 

хронологічній послідовності; для пошуку інформації треба 

конкретизувати її критерії. 

Враховуючи вимоги до ефективного навчального блогу серед 

яких обов’язковим є наявність автора, який виступає викладачем, 

зворотного зв’язку між учасниками навчання, можливість візуалізації 

навчального матеріалу, простоту його створення та ведення – серед 

розглянутих вище сервісів та майданчика ми обираємо сервіс Blogger. 

На нашу думку він більш за все придатний для створення 

інформаційного середовище навчання, за допомогою якого можна не 

відриватися від навчання. 

Висновок. Можливості сервісів для створення блогів дозволяють 

використовувати їх як інформаційне середовище навчання. Блоги мають 

такі переваги: використання в якості інформаційних середовищ дає змогу 

викладачам доносити матеріал; дають змогу педагогам ділитися власним 

досвідом як з колегами, так і з іншими користувачами мережі Інтернет; 
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можливість використання блогу як щоденника з хронологічним 

викладенням матеріалу та інші. З огляду на все вищезазначене сервіс 

Blogger має всі ці переваги, що робить його одним з ефективних сервісів 

для ведення власного блогу. 
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Today, almost every company is actively using modern information 

technologies. Cloud and mobile computing, artificial intelligence and 

automation have created the potential for transformation in virtually every 

aspect of business. Many people are wondering if their work will remain there 

for 20 years, while others want to know what new jobs will be created during 

the automation era. One of the areas where automation will have a critical 

effect is the recruitment sector. 

It does not matter how many resources an enterprise has, it is 

important how effective their use and development are. The staff is a strategic 

resource of an enterprise, which requires the search for new management 

mechanisms to ensure its long-term performance. Human Resources 
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Management is particularly important in today's conditions of global 

competition and rapid scientific and technological progress. 

Analyzing the main trends in the field of personnel automation [1; 4], 

we can highlight the following important SaaS services that will contribute to 

the development of automated HR systems: 

Google Forms: Google Forms allows the staff to send questions and 

answers to questions from each employee. When employees submit their 

answers, the results will be saved in the Google Docs template. Google will 

send an e-mail to the appropriate manager for further review. Thus, the 

performance review process can be more efficient and paperless. This is just the 

case, and there are thousands of other options in which Google Docs can 

streamline HR processes [6]. 

Dropbox is a modern workplace user that reduces routine work and 

gives more attention to really important things [2]. Dropbox synchronizes user-

specified files on a local computer with an online storage. This uses the so-

called DeltaSync method, that is, the server does not transfer the entire file, but 

only the part that has changed. This allows you to significantly reduce Internet 

traffic. Dropbox is simply a way to save your files online, automatically 

synchronize them between multiple computers and share them with others. 

The positive qualities of Dropbox are as follows: it does not require 

training and will support any type of file. Allows you to work with a large 

number of files and folders at the same time. Installed on any OS: Windows, 

Mac OS, Linux, and also Android support. Supports photo publishing on the 

Internet. Supports automatic updating of data on the Internet when upgrading to 

a local computer. Supports multiple collaborators. When you change files by 

one user, these files are automatically changed by others, and a message 

appears about the file that was updated. Version control and return to the 

previous version are supported. Free of charge 2 Gb of space, further 

expandable work area [2]. 
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Files in Dropbox after deletion fall into the "virtual basket". Where 

they can also be restored within 30 days (this feature is also available for a free 

account). If desired, you can delete the file permanently [2]. 

GoToMeeting: This software program allows you to join online 

meetings in seconds. To do this, you must enter an appointment ID or touch the 

link in an email or calendar. It is possible to view presentations, layouts and 

reports – no matter what the leader is sharing on the screen. Support for 

landscape or portrait work. The free app allows you to easily connect to 

meetings [3]. 

In our opinion, we also need to highlight the following features of 

Mobile GoToMeeting: 

- It is possible to accept a meeting on any phone or tablet Android. 

- Crystal clear full-featured VoIP audio or phone call. 

- Transfer control of the presentation to other participants to view 

presentations, layouts, reports, etc. 

- You can view all upcoming meetings and join with one touch. 

- The user receives a notification when he or she is about to start an online 

meeting. 

- Chat with individual participants or all participants in the meeting. 

UniSender: Ukrainian product – platform number 1 for mass mailings 

and automated mailings [5]. This system represents the ability to download 

your own customer base, create your own message, send and receive a detailed 

report. The service already employs more than 670+ thousand customers, who 

send out several million emails and SMS messages daily using automated 

mailing lists. The software delivers detailed statistics to its users, which in turn 

can be a potential tool for improving productivity. 

LinkedIn Recruiting: Helps to select a specialist by providing the 

resources needed to find and hire candidates. Thus, a recruiter can easily find 

candidates with relevant profiles. 
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Lucidchart is a SaaS program that allows users to apply flowcharts 

and charts. 

Google Docs: Allows you to easily share information across all 

companies. One of the areas where Google Docs play a key role in HR is the 

performance evaluation. 

The article explores the SaaS technologies as prospects of the 

development of automated personnel management systems. In our opinion, a 

significant role in development perspectives will depend on the use of SaaS 

services to improve HR processes in the organization. Were investigated and 

systematized the main popular SaaS technologies. The important components 

and technological aspects of SaaS technologies were determined and we 

believe that those technologies will promote and improve effectiveness of the 

development of an automated human resources management systems. 
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In order for innovative products to be widely used, they are passed on 

to interested individuals and organizations. The transfer of innovative 

technologies is a movement of scientific and technological advances within or 

outside the country. As a rule, four spheres of human activity are involved in 

technological exchange – science, technology, production and management. 

Transfer is carried out both on a commercial and free of charge basis. 

In the field of tourism there are numerous cases of acquisition and sale of 

technological processes, rights to use innovations of economic, technological 

and financial nature developed by tourism companies, therefore, workers of the 

tourist business need to have an idea of how the transfer of innovative 

technologies occurs. 

Depending on a purpose and destination, tour companies should use 

different online tools. For instance, to promote a country it is better to 
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concentrate on contextual ads, search engine ads and social media (actual in the 

targeted region, i.e. the region the tour company would like to target). 

To promote a town or a city, businesses pay attention to testimonials 

services (as most likely, potential customers would like to check references 

concerning accommodation facilities, activities, and the destination location 

accessibility). And the most useful tool to promote a region will be search 

engine ads and social media (to pay attention to cultural and natural attractions, 

region peculiarities and features). 

They need to generate keywords and evaluate SERPs; at the same 

time, they need to be aware that the specific algorithms used by different search 

engines will determine the visible information space and potentially have 

certain limitations and biases; and tourism businesses and organizations also 

have adapted to the changes brought about by both evolving technology and 

travelers as they seek to gain visibility on search engines [3]. 

In general, they must adopt a series of search engine practices as part 

of their strategy to gain a competitive advantage online. Ideally, they should 

design useful and informative web sites, strive for high search engine visibility 

while staying away from overuse and misuse of those techniques which may 

harm their SEM efforts [2]. For the purpose of promoting their businesses, tour 

and activity business owners, operators and marketers want to know more 

about a tiny little word that’s thrown around often: SEO. Search Engine 

Optimization is a term used to describe a range of marketing tactics humans 

implement to try and influence the visibility of webpages in the “organic 

listings” of a search engine’s results page [1]. 

SEO, as a complex tool that attracts customers, by performance is 

many times superior to the methods of print, television or radio advertising, as 

ensuring the most accurate hit in the target audience and has the lowest cost of 

contact with the potential client. 
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From the moment the investor may know what is it all about, it’s 

important to know how these optimization techniques can help your tourism 

business perform better according to your business goals. Indeed, what are the 

benefits of investing in SEO for businesses? 

Knowing that 74 % of Internet users use a search engine to find their 

stay online, we understand why the use of SEO techniques can help tourism 

companies to generate leads and sales on their site or simply increase a tour 

operator notoriety or his brand image. According to a recent study by 

JupiterResearch and the NPD Group, 70 % of Internet users would only consult 

the first page of search results. This percentage drops to 17 % for the 2nd page 

of results, to 7 % for the first 3 pages and only 8 % for 3 pages and more. At a 

time when 50 % of Internet users book their trip online, it will now be possible 

to see the importance for our site to position itself in the first page of results on 

search engines for certain strategic keywords that enterprises will have 

previously determined by an analysis of their site and those of the competitors. 
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Розглянуто проведення моніторингових досліджень якості та 

успішності підготовки майбутніх молодших спеціалістів, базовані на 

використанні хмарних сервісів пошукової системи Google. Дано 

визначення моніторингу, хмарного моніторингу, описано і запропоновано 

використання окремого хмарного сервісу, відзначено, що використання 

хмарних сервісів пошукової системи Google робить процедуру 

моніторингу більш гнучкою і систематичною. Розглянуто головну мету 

внутрішніх систем управління навчанням за допомогою хмарних сервісів 

пошукової системи Google. 

Постановка проблеми. Напрямок та темпи розвитку сучасного 

освітнього процесу характеризується швидкими змінами та 

трансформаціями, пов’язаними з інтеграцією до його складу 

комп’ютерних технологій. Відтак, освітня сфера у цих умовах стає тим 

простором, де відбувається постійне виникнення, апробація та 

впровадження нових підходів з удосконалення навчального процесу як 

фундаментального елементу освіти загалом. Крім того, все більше уваги 

приділяється орієнтації на розкриття особистісного потенціалу учасників 

педагогічного процесу та засобів забезпечення ефективної управлінської 

ролі в ньому педагога, а відтак, Національна стратегія розвитку освіти в 



58 

Україні на період до 2021 року визначає, що пріоритетом розвитку освіти 

є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність 

та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві [1]. 

Усе це дає змогу визнати необхідність аналізу наявних 

комп’ютерних технологій та їх можливостей з огляду на впровадження в 

освітні процеси. В рамках таких досліджень пріоритетна роль відводиться 

управлінню навчальним процесом засобами сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Наявність же всесвітньої мережі Інтернет 

майже в усіх освітніх закладах дає змогу отримати доступ до потужних 

програмних продуктів, зокрема, до хмарних технологій. Саме аналіз їх 

можливостей для моніторингу якості навчання з метою забезпечення 

ефективнішого управління навчальним процесом є перспективним і 

актуальним напрямком досліджень у сучасній системі забезпечення 

освітніх послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Моніторинг – це стандартизоване спостереження за освітнім 

процесом і його результатами, що дозволяє створити історію стану 

об’єкту в часі, кількісно оцінювати зміну суб’єктів навчання і освітньої 

системи, визначати і прогнозувати напрямки їх розвитку [4, с. 12]. 

Поняття «моніторинг» також прийшло з екології та соціології в 

педагогіку. 

Педагогічний моніторинг – це форма організації збору, 

зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність 

педагогічної системи, що забезпечує безперервне спостереження за її 

станом і прогнозування її розвитку [4, с. 12]. 

Моніторинг навчальної діяльності – це цілеспрямоване, 

організоване спеціальним чином, безперервне стеження за змінами 
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основних показників навчальної діяльності суб’єкту(ів) навчання з метою 

своєчасного прийняття відповідних рішень з метою корекції навчального 

процесу і створенні для нього відповідних умов на основі аналізу зібраної 

інформації і педагогічного прогнозу. 

Моніторинг якості освіти визначають як неперервну, науково 

обґрунтовану, діагностико-прогностичну комплексну систему збирання, 

зберігання, аналізу і розповсюдження інформації про якість освітніх 

послуг на основі їх відповідності визначеним цілям та отриманим 

результатам [2, с. 290]. 

Інформація отримана в ході комп’ютерного моніторингу та 

оцінювання, надає можливість виявити не тільки прогалини в знаннях 

студентів, але і своєчасно реагувати на них та вдосконалювати освітній 

процес. Проблему моніторингу якості освіти розкрито у багатьох роботах 

зарубіжних та вітчизняних науковців. 

Моніторингове дослідження якості підготовки майбутніх 

молодших спеціалістів є багатовимірним та розподіленим у просторі й 

часі. Для його проведення необхідно мати інструментарій, який дасть 

змогу перекрити значний простір та забезпечить контрольованість 

процесу. На сьогодні таким вимогам повною мірою відповідають хмарні 

технології. Сама ідея хмарних технологій (доступ до хмарного ресурсу в 

будь-якому місці та в будь-який час) найкраще відповідає потребам 

моніторингу якості підготовки студентів, бо значна частина роботи зі 

збору інформації, її зберігання, обробка та надання суб’єктам моніторингу 

може бути ефективно виконана з використанням хмарних сервісів і 

дозволяє охопити викладачів всіх предметів і спеціальностей, незалежно 

від їх рівня володіння комп’ютерними технологіями. 

Поняття «хмарний моніторинг» можна визначити як специфічну 

технологію побудови систем моніторингу на основі використання 

хмарних сервісів [3, с. 26]. 
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Хмарні технології (Cloud Computing) – це не дань моді, а виклик 

часу. За останнє десятиліття значимість хмарних технологій для IT 

індустрії виросла в рази. Аналітична компанія Gartner шість років поспіль 

включала «хмари» в ТОП-10 технологічних трендів. Хмарні технології з 

розряду новомодних тенденцій перейшли до категорії стандартних 

робочих інструментів. 

Системи моніторингу, створені з використанням хмарних 

технологій, мають певні особливості в структурі й функціонуванні. У 

такому випадку дані зберігаються на віддаленому мережевому ресурсі, 

доступ до якого може здійснюватися з будь-якого комп’ютера, 

під’єднаного до інтернету. При цьому зберігається можливість авторизації 

доступу та контролю за редагуванням або переглядом даних. Це дає 

можливість керівнику мережевої системи моніторингу розподіляти права 

доступу до окремих ресурсів системи та здійснювати контроль за 

діяльністю користувачів системи. 
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Підсистема організації збору інформації – це одна із підсистем 

хмарних сервісів Google. Основна частина інформації в даній системі 

збирається у вигляді анкет, опитувальників, результатів тестування та 

співбесіди. Для вирішення завдань розсилки, заповнення та збору 

заповнених документів у підсистемі використовується форма сервісу 

Google Docs. Сама форма являє собою електронну таблицю, доступну для 

заповнення і збереження форми в базі результатів у хмарному сховищі 

даних Google Диск. Microsoft Excel (Таблиці) дозволяє створювати зведені 

таблиці і діаграми з метою аналізу даних. 

Реалізація хмарної технології не є новою, революційною ідеєю, 

швидше – це концепція щодо надання послуг, тобто використання 

програмного забезпечення як послуги. Можна сказати, що формується 

новий вид послуги як хмарного сервісу – надання освіти як послуги. 

Отже, навчання, тестування отриманих знань, створення власних 

навчальних додатків та їх розповсюдження, а також проведення наукових 

досліджень у хмарах пропонуються як нові види хмарних послуг в освіті, 

зокрема, як засобу збільшення ефективності управління навчальним 

процесом. Електронна пошта, опрацювання текстів, електронні таблиці, 

презентації, співпраця, редагування вмісту, що має мультимедійний 

характер, та багато іншого – усім цим можна користуватися за допомогою 

браузера, якщо програмне забезпечення та файли розміщені у хмарі. 

Застосунки, наведені вище, можуть стати для студентів і викладачів 

безкоштовною або дуже дешевою альтернативою дорогим знаряддям [5]. 
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Тобто, викладач за допомогою сучасних мультимедійних засобів, 

таких як відео, аудіо чи в текстовому режимі, проводить необхідні 

управлінські функції з метою визначення рівня засвоєння того чи іншого 

навчального матеріалу. В свою чергу, студенти-користувачі хмари мають 

можливість застосовувати надані їм прикладні програми як у 

навчальному, так і у робочому режимах. 

Якщо для викладачів ІКТ хмарні технології це давно відомі 

можливості і вони активно їх використовують і застосовують в учбовому 

процесі то для викладачів інших дисциплін – це нові напрямки діяльності 

і застосунки. 

Останнім часом суттєво змінилася методична робота викладачів. 

Від складання величезних паперових «папок» методичних матеріалів вони 

перейшли до хмарних технологій. Викладачі дистанційно навчаються 

приймаючи участь у вебінарах, майстер-класах, відвідуючи сайти МОН, 

використовують електронні підручники, сайти або блоги інших колег. 

Відбувається швидкий обмін досвідом, стимулюється самоосвіта та 

самовдосконалення викладачів. Вражає те, що цей процес відбувається не 

через тиск адміністрації, а за власним бажанням, особливо це стосується 

викладачів предметів, що не стосуються викладання інформаційних 

технологій. 
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Дослідження ECAR (Educause Center for Analysis and Research) [6] 

показало, що більшість університетів світу зацікавлені в електронному 

навчанні та використанні в ньому хмарних технологій. 

Електронне навчання забезпечує більш простий та швидкий 

доступ для студентів до навчальних матеріалів: лекцій, практичних, 

лабораторних та самостійних робіт. 

Головна мета внутрішніх систем управління навчанням – це 

підвищення рівня і якості методичної, дидактичної, інформаційної 

підтримки організації навчального процесу для студентів, викладачів та 

адміністративних працівників. 

Висновки. Альтернативні освітні технології спричинюють появу 

нових вимог до компетенцій педагогів, зміни їх звичайних методів 

викладання матеріалу, нової організації навчання з використанням 

сучасних засобів управління навчальним процесом, нових підходів до 

освітньої статистики, формування навчальних програм та методів 

оцінювання. Вдале поєднання викладачем хмарних технологій та 

володіння комп’ютерними технологіями, створює можливості для 

персонального навчання, інтерактивних занять та колективного 

викладання, знижує витрати на придбання необхідного програмного 

забезпечення, підвищує якість та ефективність навчального процесу та 

формуванню професійності. 

Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є 

те, що отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, але 

також з нетбука, смартфона, планшета, тому що головною вимогою для 

доступу є наявність Інтернету, а для роботи програмного забезпечення 

«хмари» використовуються потужності віддаленого серверу; споживачі 

використовують програми без їх установки. Слід зазначити, що доступ до 

хмари можуть мати одночасно всі студенти, що мають права доступу. 
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магістрант кафедри комп’ютерної інженерії 
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Кухар Л. О., 

кандидат педагогічних наук, 
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імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

 

Інноваційні суспільні зміни, впровадження сучасних досягнень 

науки і техніки в педагогічний процес передбачають комплексне 

розв’язання проблеми удосконалення та модернізації якості освіти, 

оновлення педагогічних методик та технологій, як умови інтеграції 

вітчизняної системи освіти до європейського та світового освітнього 

простору XXI століття. Динаміка вище зазначених тенденцій підвищує 

вимоги до освітнього процесу. 

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А 

це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші 

інформаційні технології. Створення ефективного інформаційного 

середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного 

суспільства [3]. 
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Наразі комп’ютеризація навчального процесу розглядається як 

один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Даній 

проблемі приділяється значна увага як на рівні центральних органів 

управління освітою, так і на рівні навчальних закладів освіти. Проте 

масштабна комп’ютеризація навчального процесу – складна проблема, яка 

потребує тривалої цілеспрямованої роботи й постійної уваги. 

Сьогодні вже не викликає сумніву, що доцільність застосування 

комп'ютерних технологій в освітньому процесі визначається тим, що з їх 

допомогою ефективно реалізуються такі дидактичні принципи як 

доступність, наочність, свідомість, активність і т. д [1]. 

Комп'ютерні технології надають значні можливості для 

освітнього процесу, серед яких можливість раціональної організації 

пізнавальної діяльності в освітньому процесі, набуття і закріплення 

професійних навичок;підвищення рівня самоосвіти, мотивації навчальної 

діяльності; забезпечення учня чи студента великим обсягом даних для 

вивчення;розвиток інтелектуалу та творчих здібностей; робота з різними 

джерелами даних; реалізація світових тенденцій в освіті та доступ до 

єдиного світового інформаційного простору [4]. 

 
Рис.1 Технології з використанням комп’ютерних засобів навчання 

 

Технології комп'ютерних демонстрацій 

Лабораторно-комп'ютерний практикум 

Комп'ютерне моделювання 

Комп'ютерне тестування 

Програмовані навчальні середовища 



67 

Комп’ютерні технології застосовуються в навчальних закладах 

освіти з різною метою та на різних етапах навчального процесу [5]. Так, з 

метою викладу навчального матеріалу використовуються комп’ютерні 

демонстрації або симуляції (наприклад, під час вивчення фізики, за умови 

відсутності необхідних установок, можна скористатися симуляціями, 

розміщеними на освітньому ресурсі https://phet.colorado.edu). В процесі 

закріплення вивченого матеріалу можна скористатися можливостями 

лабораторно-комп’ютерних практикумів та систем комп’ютерного 

моделювання [2]. 

На етапі контролю (діагностичний, проміжний, підсумковий 

контроль) доцільно використовувати системи комп’ютерного тестування, 

які останнім часом мають досить потужний розвиток. Створюються 

різноманітні платформи, електронні ресурси, розробляються програмні 

комплекси, які містять значну кількість функцій та властивостей, які 

раніше не були реалізовані (наприклад, щоб організувати он-лайн 

тестування, доречно скористатися платформою Classtime за 

адресоюhttps://www.classtime.com/) [6]. 
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Проте, питанню ефективного задовільного впровадження 

комп’ютерних технологій в навчальний процес не знайдено рішення, як в 

Україні так і за кордоном. Не має можливостей створити повноцінну 

теорію комп’ютеризації навчання. Разом з тим, накопичений достатньо 

багатий досвід, є цікаві та важливі дослідження тих чи інших сторін 

застосування комп’ютера в освітньому процесі. Цей досвід потребує 

детального вивчення та аналізу. 

Зрозуміло одне: на сучасному етапі розвитку суспільства, в епоху 

глобальної інформатизації, неможливо ігнорувати роль комп'ютерних 

технологій в системі освіти. Тільки важливо дотримуватись 

збалансованості використання комп’ютерних технологій та стандартних 

методик, адже тільки майстерність викладача здатна знайти золоту 

середину у використанні комп'ютерних технологій на занятті, щоб плюси 

не перетворилися в мінуси. 
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Важливою умовою підвищення конкурентоспроможності ТОВ 

«Нова Пошта» в умовах ринкової економіки є впровадження на 

підприємстві сучасних інформаційних технологій. Основою 

інфраструктури сучасних підприємств є корпоративні мережі передавання 

даних, які забезпечують швидкий обмін інформацією між різними 
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додатками інформаційних систем. На них спираються підсистеми 

охорони, відеоспостереження та інші. 

В теперішній час все більшу популярність набирають 

мультисервісні корпоративні мережі. Використання новітніх технологій 

(MPLS, NGN та ін.) [1] дозволяє створювати продуктивні, надійні та 

безпечні мережі будь якого масштабу. 

Для забезпечення зростаючих потреб підприємства ТОВ «Нова 

пошта» до корпоративної мережі, як до середовища передавання 

інформації велике значення має час реакції додатків на дії користувача. 

Адже в динамічному ринковому середовищі для успішної конкурентної 

боротьби необхідно приймати рішення в реальному часі і для такого 

прийняття рішення потрібно відповідна організація корпоративної мережі 

і її додатків. 

ТОВ «Нова Пошта» э лідером серед українських компаній, що 

забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для 

фізичних осіб та бізнесу. Приблизна організаційна структура ТОВ «Нова 

Пошта» представлена на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Організаційна структура ТОВ «Нова пошта» 
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Бізнес-задачі, що вирішуються за допомогою корпоративної 

мережі, умовно можна поділити на три групи: 

1. Основа для бізнес-процесів: 

• Робота з корпоративними додатками. 

• Доступ до централізованих баз даних. 

• Використання платіжних терміналів (касові апарати, платіжні картки, 

дисконтні картки). 

2. Підвищення ефективності бізнесу: 

• Телефонний зв'язок між підрозділами за допомогою корпоративної 

мережі. 

• Корпоративна електронна пошта. 

• Віддалений доступ до корпоративних ресурсів. 

• Віддалене керування робочими місцями в підрозділах. 

3. Контроль бізнесу: 

• Централізований контроль міжнародних телефонних викликів. 

• Віддалене відеоспостереження. 

Схема мережі ТОВ «Нова пошта», яка забезпечує виконання 

основних бізнес-процесів, наведена на рисунку 2. 
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Рис. 2. Схема організації корпоративної мережі ТОВ «Нова 

пошта» 

 

Особливості такої організації корпоративної мережі: 

• простота включення до мережі оператора завдяки наявності моделей 

обладнання з портами Ethernet або ADSL; 

• інтегровані Ethernet-порти – звичайному відділенню Нової пошти 

достатньо буде лише одного пристрою; 

• простота встановлення, використання і можливість дистанційного 

управління через мережу за допомогою доступних інструментів; 

• готовність до впровадження додаткових сервісів таких, як IP-телефонія 

або відеоспостереження; 

• невисока вартість. 
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Рис. 3. Схема корпоративної мережі ТОВ «Нова пошта» з інтеграцією 

сервісів 

 

Розглянута організація корпоративної мережі забезпечує лише 

базові сервіси. Якщо для ведення бізнесу потрібні додаткові можливості, 

то разом з базовою мережею, що представлена на рисунку 2 можна 

розгорнути нові сервіси, які дозволяють підвищити ефективність і 

керованість бізнес-процесів. Схема такої корпоративної мережі наведена 

на рисунку 3. 

В представленій схемі корпоративної мережі реалізовані 

додаткові сервіси: 

• IP-телефонія. Можлива стиковка з телефонною мережею загального 

користування і існуючою міні АТС. 
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• Система віддаленого моніторингу і управління. 

• Система відеоспостереження для внутрішнього аудиту і забезпечення 

безпеки. 

• Надійна система безпеки, яка включає:  

 міжмережний екран з багаторівневим аналізом пакетів; 

 віртуальні приватні мережі (VPN) [2] з шифруванням на апаратному 

рівні; 

 систему запобігання втручань (Intrusion Prevention System, IPS). 

В перспективі реалізація такої мережі дозволить підвищити 

продуктивність праці та якість обслуговування клієнтів. Ця мережа 

відкриває наступні можливості: 

• Клієнти ТОВ «Нова пошта» зможуть телефонувати на єдині міські 

номери, а система дозволить автоматично спрямовувати виклик в будь яке 

відділення. 

• Можлива інтеграція телефонії з корпоративним довідником і CRM-

системами, коли співробітник компанії зможе обрати абонента з адресної 

книги на комп’ютері і система набере номер і зв’яже з відповідним 

абонентом. 

• При інтеграції з CRM-системою співробітники компанії ТОВ «Нова 

пошта» зможуть побачити не лише хто телефонує, але і отримати на 

екрані комп’ютера інформацію про поточний стан справ даного клієнта. 

• Система безпеки і централізоване керування дозволяє більш надійно 

захистити від зовнішніх атак на комп’ютерну мережу. 
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Ефективне функціонування підприємств України потребує 

продуктивного використання інформаційного забезпечення. Таке 

функціонування можливе лише за наявності сучасної корпоративної 

мережі. Створення корпоративної мережі, яка б надала оперативний 

доступ до інформаційного ресурсу і є тим важливим фактором 

підвищення конкурентоспроможності підприємства ТОВ «Технореал» у 

ринковому середовищі. 

Стрімке зростання пропускної швидкості передавання даних в 

мережі Інтернет привело до необхідності розробки й впровадження нових 

технологій. Головним завданням використання цих технологій є 

розширення різноманіття послуг (IP-телефонія, потокове відео і т.ін.) за 

рахунок злиття різних мереж для передавання аудіо і відео інформації з 

мережами передавання даних з метою надання однакового набору послуг. 
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В якості альтернативи використання різних телекомунікаційних 

мереж запропонована концепція побудови мереж зв'язку наступного 

покоління NGN [2], що дозволяє передавати всі види трафіку від мереж 

різного типу в єдиному виді. 

Отже, для ефективної роботи підприємства ТОВ «Технореал» 

пропонується використати мультисервісну мережу, яка об’єднувала би в 

собі звичайну телефонну мережу, стільниковий зв'язок, Інтернет, ІP-

телефонію, кабельне телебачення, послуги інтелектуальних мереж, доступ 

до інформаційних ресурсів, одержання аудіо- і відео-програм та інші. 

Один з можливих варіантів побудови такої мультисервісної мережі 

наведено на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Мультисервісна мережа ТОВ «Технореал» 
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Розробка і впровадження такої мережі на підприємстві ТОВ 

«Технореал» дозволить відмовитися від непотрібного дублювання мереж, 

а в перспективі дасть можливість впроваджувати нові послуги. 
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90 – ті роки XX століття мають особливе значення для України, 

для розвитку її державності. 1991 р. – є роком проголошення незалежної 

України. Починається етап становлення державних органів влади, 

налагодження їх взаємодії, формування атрибутів державності. Період 

1990 – 1994 рр. характеризувався конфліктами між гілками влади, а також 

складними соціально – економічними процесами. Ці причини привели до 

дострокових президентських та парламентських виборів. Після обрання 

10 липня 1994 року Л. Д. Кучми на президентську посаду, стосунки між 

владними структурами суттєво не поліпшились. Давалося взнаки 

відсутність нової Конституції, яка була прийнята в результаті гострої 

боротьби 28 червня 1996 року. З прийняттям Конституції України, було 

завершено поділ влади на законодавчу (Верховна Рада), виконавчу 

(Кабінет Міністрів) і судову гілку влади, інститут президентства та 

місцеве самоврядування. Це був переломний пункт утвердження 

державності, політичних, економічних і соціальних перетворень: вони 

набули загальновизнаного, цілеспрямованого і незрушного характеру [1]. 

Гoловним зaвданням суверенної Укрaїни з перших днiв її 

iснування стало здiйснення дeржавотвoрення. Дeкларація прo дeржавний 
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суверенітет Укрaїни (16 липня 1990 р.), Акт проголошення незалежності 

України (24 серпня 1991 p.), підсумки Всеукраїнського референдуму (1 

грудня 1991 p.), Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., 

законодавство України, укази Президента України стали правовою 

основою для побудови незалежної та суверенної Української держави [2]. 

Після проголошення незалежності України і підтвердження цього 

акту Всеукраїнським референдумом почалася розбудова нової незалежної 

держави – України. Головними завданнями цього процесу були: творення 

власно суверенної держави; демонтаж тоталітарних структур; 

становлення багатопартійності; перетворення централізованої державної 

економіки на багатоукладну ринкову економіку; національне 

відродження; утвердження України як повноправного суб’єкта 

міжнародного права Таким чином утворення незалежної української 

держави почалось в дуже складних умовах: необхідно було здійснити 

перехід від статусу Союзної Республіки із обмеженим суверенітетом до 

статусу самостійної держави. Україна вибрала мирний еволюційний шлях 

утвердження своєї державності. Він передбачав реформування існуючих 

органів влади й утворення нових, котрі відповідали б потребам 

незалежної держави. У початковий період існування незалежної України, 

було прийнято, значну кількість найважливіших законодавчих актів: 

«Декларація прав національностей України», Закон «Про Громадянство 

України», Закон «Про свободу совісті та релігійних організацій», Закон 

«Про вибори народних депутатів України» та інші [3]. 

Важливим підсумком законодавчої діяльності стало прийняття 28 

червня 1996 р. на V сесії Верховної Ради Основного Закону Української 

держави – Конституції. Конституція 1996 року була визнана однією з 

найдемократичніших у Європі. Положення розділів І «Загальні засади» та 

ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», безперечно, 

відповідають міжнародним стандартам у галузі конституційного права. 



80 

Водночас більшість інших розділів Основного Закону, положеннями 

котрих регламентується формування, повноваження та організація роботи 

органів державної влади, ще зберігають рудименти радянської 

команднорозподільчої системи. Особливо це стосується такої важливої 

складової громадянського суспільства, як місцеве самоврядування, котре, 

хоча й визнається та гарантується відповідно до статті 7 Конституції 

України, на практиці лишається цілком залежним від «милості» 

центральної влади [5]. 

Прийняття Конституції не лише завершило стадію невизначеності 

в побудові нашої держави, але й заклало основи для її становлення як 

демократичної правової держави. Однак процеси державного будівництва 

в Україні іще не закінчені, залишається невирішеним цілий ряд 

економічно-політичних й соціальних проблем котрі не мають свого 

практичного й законодавчого вирішення. Усім стає дедалі зрозуміло, що 

зміни, внесені до Конституції, ведуть до дестабілізації політичної, а як 

наслідок і соціально-економічної системи держави, тотального 

протистояння гілок влади, політизації усіх сфер життя, а зрештою можуть 

призвести і до руйнування самої української державності [4]. 

Підсумки першого десятиліття розвитку економіки незалежної 

України за своїми наслідками були неоднозначними. З одного боку 

наступила макроекономічна стабілізація, з іншого, в країні так і не було 

створено сприятливого клімату для промислової і підприємницької 

діяльності. Одначе у другій половині 90-х рр. ХХ ст. вдалося подолати 

глибоку економічну кризу в державі, що загрожувала внутрішній 

стабільності і національній безпеці загалом. У 2000 р. вперше за останнє 

десятиріччя було призупинено спад виробництва і намітилися тенденції 

до його зростання . Протягом перших років президентства Л. Кучми (1994 

– 2004) було сформовано умови для появи на українському ринку 

фінансово-промислових груп, на базі яких згодом сформувалися сучасні 
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бізнес-структури вітчизняних олігархів. У 1995 році в Україні запустили 

сертифікатну (або ж ваучерну) приватизацію. Цей захід, завдяки якому 

кожен громадянин держави мав отримати можливість стати ефективним 

власником колишніх державних підприємств, за висновками експертів, 

своїх цілей не досяг, однак дозволив формально роздержавити вагому 

частку економіки країни. Ще у 1996 році почалася реформа аграрного 

сектору, завдяки якій колишні колгоспні землі було розпайовано між 

селянами, що працювали на них [1]. 

Завдяки налагодженню співпраці з західними фінансовими 

установами та стабілізації ситуації в економіці країни – показники 

інфляції з чотиризначних показників зменшилися до двозначних – у 

вересні 1996 року було проведено грошову реформу. За роки 

незалежності економіку країни вдалося перевести на ринкові відносини. 

Їх результати не завжди можна оцінити однозначно позитивно, проте в 

цілому було досягнуто важливого успіху подолано глибоку економічну 

кризу, а національна економіка проявила тенденцію до зростання. 

Таким чином, утворення незалежної української держави 

почалось в дуже складних умовах: необхідно було здійснити перехід від 

статусу Союзної Республіки із обмеженим суверенітетом до статусу 

самостійної держави. Україна вибрала мирний еволюційний шлях 

утвердження своєї державності. Він передбачав реформування існуючих 

органів влади й утворення нових, котрі відповідали б потребам 

незалежної держави [3]. 

Для істориків є важливим завданням проаналізувати етапи 

становлення державності, утворення державних органів влади та їхню 

взаємодію з іншими владними структурами та Президентом України, а 

також вплив цих органів на соціально – економічні процеси в суспільстві. 

Даний аналіз необхідний для того, щоб виявити причини кризи влади на 



82 

сучасному історичному етапі, та знайти раціональне вирішення цих 

проблем. 
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Масове переселення вірмен на територію України розпочалося з 

часів прийняття християнства Київською Руссю. Роль вірменських лікарів 

в Давній Русі була настільки помітною, що одного з них, Агапіта з 

Олександрії, було удостоєно честі стати придворним лікарем великого 

князя Володимира Мономаха. Переселення вірмен на територію 

Слобожанщини, зокрема і до Харкова, починається з кінця XVIII ст., що 

пов’язано з активізацією зовнішньої політики Російської імперії на Півдні, 

зокрема і на Кавказі. З самому початку існування вірменської громади 

міста найчисленнішу частину харківської вірменської інтелігенції 

складали лікарі. 

Спеціальних досліджень, присвячених харківським вірменам-

лікарям, в історіографії немає. Окремі дані містяться в книзі «Вчені 

Харківського державного медичного університету» (2005). Основними 

джерелами, які використовувалися при написанні цієї роботи, були 

документи ДАХО, періодичні видання «Харьковский календарь» (1869-

1907), «Весь Харьков» (1913-1917), «Весь Харків» (1925-1937). 

Метою дослідження є аналіз ролі харківських лікарів–вірмен у 

житті міста. 

Першим вірменським лікарем, який згадується в джерелах за 1892 

р., був Єфрем Вартапетов [10]. У 1895 р. асистентом кафедри акушерства 

та жіночих хвороб медичного факультету Харківського університету (ХУ) 

та лікарем у Харківському земському повивальному училищі працював 

Іван Аветісов, а ординатором хірургічної клініки ХІУ – Арам Тер-

Аветісов [11]. 

На кінець XIX – поч. ХХ ст. відомо про 16 харківських вірмен-

лікарів, з яких 11 працювали на факультетських клініках при 

Харківському університеті. 

З 1907 р. ординатором терапевтичної клініки ХУ працював Кегам 

Ованесович Папянц [14]. У 1914 р. він вже мав чин колезького асесора [5]. 
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На 1925 р. К. О. Папянц, був головним лікарем туберкульозного 

диспансеру [1]. 

Про долю лікаря Ованеса Багдасаровича Тер-Мікаелянца свідчать 

низка архівних документів. У травні 1899 р. він був прийнятий на роботу 

до Харківської міської Олександрівської лікарні як ординатор. У березні 

1900 р. його призначили ординатором хірургічної госпітальної клініки 

ХУ, а в лютому 1901 р. – лікарем-розпорядником Харківської міської 

амбулаторної дитячої та гінекологічної лікарні. До червня 1903 р. 

О. Б. Тер-Мікаелянц об’єднував обидві ці посади [8]. На 1904 р. він 

значився приватним лікарем, що спеціалізується на хірургічних хворобах 

[13]. Піку своєї кар’єри О. Б. Тер-Мікаелянц досяг у 1920-х рр. На 1925 р. 

він був членом Губернського бюро лікарської експертизи, а в 1929 р. – 

окружним інспектором інспектури позалікарняної медичної допомоги 

Окружного відділу охорони здоров’я [1; 2]. 

У Харкові працював видатний лікар Степан Сурукчі (1862-1932), 

який під час візитів Шаляпіна до Харкова спостерігав та лікував 

видатного співака [9, с. 396]. Степан Сурукчі народився в 1862 р. в 

Молдавії. Він закінчив медичний факультет Харківського університету і 

працював ординатором терапевтичної клініки [7, с. 231]. На 1902 р. був 

лікарем Харківської міської лікарні та мешкав на Театральній вул., 3 [12]. 

У довідкових книгах «Весь Харьков» за 1914 та 1916 рр. значився як 

приватний лікар, що проживає на Садовій вул., 5 [5; 6]. Потім він виїхав 

за кордон для стажування в найкращих клініках. Після повернення до 

Харкова працював оториноларингологом. У 1922 р. за його ініціативою 

було відрита кафедру оториноларингології Харківського медичного 

інституту (ХМІ), завідувачем якої він був до 1930 р. У 1924 р. захистив 

докторську дисертацію. Він очолив першу на Україні ЛОР-клініку та був 

організатором Науково-дослідного інституту оториноларингології, який 
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відкрили в 1930 р. у Харкові. Степана Сурукчі було нагороджено 

Почесною грамотою Ради народних комісарів України [7, с. 231-232]. 

Одним із засновників радянської рентгенології і онкології був 

Гурген Ованесович Хармандар’ян (1893-1940). Він народився 15 березня 

1893 р. в місті Ахал-Калкі Тіфліської губернії. В 1910-1914 рр. навчався у 

Санкт-Петербурзькій військово-медичній академії та на медичному 

факультеті Дерптського університету. В 1914 р. його призвали на 

військову службу лікарем. У 1917 р. він склав державні іспити та отримав 

диплом лікаря. З 1918 р. працював під керівництвом видатного 

українського рентгенолога С. П. Григор’єва. В 1921 р. його призначили 

начальником відділу шляхів сполучення системи охорони здоров’я 

України, а в 1923 р. – директором Українського рентгенологічного 

інституту. У 1925 р. Г. О. Хармандар’яна обрали членом правління 

видавництва «Наукова думка». З 1928 р. він працював завідуючим 

кафедрою рентгенології ХМІ та головою Наукової асоціації Медсантруд. 

У цьому ж році, завдяки його ініціативі, в Харкові вийшов перший номер 

журналу «Питання онкології», редактором якого Хармандар’ян був майже 

10 років. У 1928 р. його вибрали головою Українського товариства 

рентгенологів та радіологів. У 1929 р. Г. О. Хармандар’яна призначили 

членом колегії, в 1930 р. – керівником сектора кадрів і відділу 

транспортної медицини, а в 1932 р. – заступником народного комісара 

охорони здоров’я та головним санітарним інспектором УРСР. У 1937 р. 

він переїхав до Москви, де об’єднував посади директора Московського 

інституту рентгенології та радіології та заступника головного санітарного 

інспектора СРСР. У цьому ж році він зазнав репресій та був арештований, 

а в 1940 р. – розстріляний [7, с. 261]. 

На 1925 р. секретарем Харківського губернського відділу 

Медсантруда був К. А. Мазманянц, науковим лаборантом кафедри 

гістології ХМІ – Р. С. Айрапетов, старшим асистентом госпітальної 
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терапевтичної клініки – А. А. Мелік-Адамов [1]. Головним лікарем 7-ої 

Робочої поліклініки на 1929 р. працював Григорій Хачатуров, а лікарем 

хірургічного кабінету Бюро медичної допомоги Харківського окружного 

комітету Червоного Хреста – Тер-Меркал’ян [2]. На 1930 р. завідувачем 

Туберкульозного диспансеру Центральної робочої поліклініки південних 

доріг був М. К. Азіз’ян, а завідувачем амбулаторії і зубної поліклініки – 

А. О. Петроян [3]. 

Відомо, що на 1937 рік в Харкові працювало понад 14 лікарів-

вірмен, серед них 6 терапевтів – А. Р. Абрамянц, А. М. Дадаш’ян, 

Г. М. Меграб’ян, С. М. Оганянц, Н. А. Тігранянц, Є. Н. Хармандар’ян, 3 

хірурга – А. К. Азіз’ян, П. С. Апкарянц, Г. С. Самулян та 2 фізіологи – Д. 

Н. Арутюнов, Б. А. Вартапетов [4]. 

У 1937-1944 рр. директором (ректором) 1-го Харківського 

медичного інституту (ХМІ) був Ашот Михайлович Гаспарян (1902-1970) 

– доктор медичних наук, професор. Він народився в 1902 р. в місті Баку. 

Після закінчення в 1926 р. 2-го Московського медичного інституту він був 

там ординатором, а з 1929 р. – асистентом. У 1932 р. отримав звання 

приват-доцента, а в 1935 р. захистив кандидатську дисертацію. 3 лютого 

1936 р. Ашот Гаспарян очолює кафедру урології 1-го Московського 

медичного інституту, а в жовтні 1937 р. призначається директором 1-го 

ХМІ. У 1938 р. він заснував кафедру урології 1-го ХМІ. У 1939 р. 

захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання професора [7, с. 

122]. 

Отже, починаючи з кінця ХIX ст., простежується вагома 

присутність харківських вірмен серед лікарів, які спеціалізувалися в 

різних медичних спеціальностях: від урології до медичної психології. В 

кінці ХIX – на поч. ХХ ст. більшість з них працювали у факультетських 

клініках Харківського університету. В 1920-1930-x рр. серед харківських 

вірмен були організатори охорони здоров’я Харкова та керівники 
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медичних установ. Результати досліджень представників вірменської 

медичної наукової інтелігенції Харкова були опубліковані в численних 

наукових статтях і монографіях. 

Перспективи дослідження полягають в подальшому науковому 

вивченні історії вірменської громади України. Результати можуть бути 

використані в процесі написання узагальнюючих праць з історії 

національних меншин Харкова та України, підготовці підручників та 

навчально-методичних посібників з історії науки та медицини України. 
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Української народ тривалий час був об’єктом гноблення інших 

держав. У тривожні періоди української історії поставали політичні діячі, 

для котрих важливою була справа досягнення незалежності України. Їхні 

ідеї були неоднаковими, однак об’єднувало їх розуміння революції як 

інструменту досягнення мети. Саме такий шлях пропонували Микола 

Міхновський, Дмитро Донцов, Степан Бандера. 

Для з’ясування ролі національної революції в історії України 

необхідно розкрити сутність двох необхідних її маркерів: мети і змісту. 

Виконання даних завдань сприятиме формулюванню державотворчого 

досвіду, який знадобиться наступним поколінням, що започаткують нову 

генерацію українських діячів. Витоки ідеї української революції як 

інструменту здобуття незалежної держави простежуються від початку XX 

ст. і пов’язані з діяльністю Миколи Міхновського та Дмитра Донцова. 

М. Міхновський окреслив своє бачення національної революції у 

брошурі «Самостійна Україна» (1900 р.). Йому належить одне з найбільш 

ґрунтовних бачень змісту та мети української національної революції. Це 

зумовлено доповненням основних його постулатів ідеєю буття 

української нації. На його погляд, ХІХ ст. стало періодом звільнення всіх 

націй, українська не була винятком. На переконання Миколи Івановича, 

державна самостійність є обов’язковою умовою існування нації [3]. Мету 

української революції він розумів як «здобуття українською нацією 



89 

повноцінної форми». Метою революції, на його погляд, виступає здобуття 

Україною самостійності. Але останнє варто розцінювати як процес, а не 

як кінцеву мету: «Наша нація довго нездужала, але нині вже стає до 

боротьби. Країна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться 

на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя». По суті М. 

Міхновський закликав до силової боротьби за самостійність України. Він 

так характеризує бездержавність України: «Над нами висить чорний стяг, 

а на ньому написано: смерть політична, смерть національна, смерть 

культурна для української нації!». Автор «Самостійної України» 

наголошує, що відсутність власної держави знищує окресленість 

української нації, нівелює її значимість [3]. М. Міхновський намагається 

пояснити, що в умовах царату та австро-угорської монархії українцям, як 

ніколи, треба боротися за власну державу. Лише так, на його думку, 

можна було позбавитися ярма залежності від Росії та Австро-Угорщини та 

досягти величі української нації. 

1921 року у Відні була опублікована праця Д. Донцова «Підстави 

нашої політики», в якій ідеться про українців як політичну націю з усіма 

політичними правами. Але разом із тим, на його думку, українці мають 

долати перешкоди на шляху до вдосконалення [2]. Він зазначає: «Коли 

нація сформована, – не допускати впливів, котрі нищили б сей цемент, 

котрим вона спаяна в одну державну цілість». На той час Україна була 

виснажена війною між Польщею та РСФРР, котра закінчилась 

підписанням Ризького мирного договору (1921 рік). Відповідно до слів Д. 

Донцова, українській нації тоді заважали два «впливи» –РСФРР та 

Польща. Тож, за його логікою, необхідно не допускати таких впливів. Це 

означає прямий натяк на українську революцію. Причому, на наш погляд, 

ця революція повинна була мати двосторонній характер: антипольський 

та антирадянський. Адже з 1919 року Україна опинилась між двох вогнів: 

польським і російським. Тобто в його розумінні мета тієї революції – 
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незалежність України. Зміст революції – подолання Українською 

Галицькою армією спротиву двох агресорів. Тому що вони були отими 

«впливами», котрі заважали українській нації [2]. Саме так можна було, за 

логікою Д. Донцова, здобути українську незалежність. Дане припущення 

базується на тезі, яка прослідковується в його праці, і її треба знаходити 

між рядками. Характерною рисою його припущення є відсутність 

дипломатичного поля у врегулюванні відносин з ворогами. Це теж можна 

вважати складовою змісту української революції, оскільки ця риса 

позначає радикалізм по відношенню до інтервентів. 

Отже, на думку Д. Донцова, метою української революції є 

«недопущення інших впливів до сформованої української нації». Змістом 

революції є «позбавлення від таких впливів» нашої нації. Характерною 

ознакою, яка прослідковується у мисленні Дмитра Івановича щодо цієї 

проблеми, є радикалізм по відношенню до завойовників. 

Важливим етапом у розвитку ідеї української національної 

революції став міжвоєнний період. У цей час в українських землях, як 

реакція на антиукраїнську політику, почав формуватися націоналістичний 

рух. Піднявшись на ґрунті Української військової організації, Організація 

Українських Націоналістів окреслила найбільш радикальний спосіб 

досягнення української незалежності, який полягав у двох діях: 1) 

проголошення української незалежності та вигнання інтервентів (Польща, 

а згодом і СРСР); 2) ліквідація інородців на українських землях. Гаслом 

українських націоналістів була репліка: «Пануй, націє, у своїй державі!». 

Такі ідеї пропагували Лев Ребет, Микола Сціборський, Степан Бандера. 

Кожен з них по-своєму розумів зміст і мету української національної 

революції. 

Найповніші міркування щодо української національної революції 

належать Провіднику ОУН Степану Бандері. Його погляди є не просто 

політичними, а політико-філософськими. Найбільшого резонансу набула 
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свого часу його праця «Перспективи української революції», видана 1958 

року. С. Бандера у ній чітко визначив методи досягнення української 

незалежності. Окрім того, йому вдалося скласти бачення перспективи 

побудови української державності. Мета української національної 

революції у варіанті С. Бандери полягає у досягненні незалежності 

України [1]. Революція мала складатися з трьох фаз: 

- перша – затяжна, прогресуюча боротьба, в процесі якої мала 

розгортатися боротьба «за душі» народних мас; 

- друга – фаза визволення, що характеризується відкритою боротьбою з 

більшовиками і ліквідацією СРСР; 

- третя – побудова незалежних держав на території вже колишнього 

СРСР. 

Оригінальність названого вище варіанту української революції 

полягає у тому, що С. Бандера вбачав досягнення незалежності України, 

об’єднуючись з іншими народами [1]. Політичну програму ОУН складав 

особисто С. Бандера, а її головним лейтмотивом було гасло: «Боротьба за 

волю народів і людини – основні цілі нашої політичної програми». Таку 

ідею він озвучив ще 1934 року на Варшавському процесі. Таким чином, 

Степан Бандера вважав, що мета української революції – досягнення 

незалежності України у співпраці з іншими народами. Формально ця мета 

була досягнута 30 червня 1941 року, коли було проголошено Акт 

відновлення української держави. Але де-факто її тоді так і не вдалося 

реалізувати. 

Їхня мета була досягнута лише в 1991 році: Україна постала як 

незалежна держава. Отже, протягом ХХ ст. різні покоління українських 

політичних діячів у відмінних історичних умовах здійснювали спроби 

втілити ідею української революції. Наприкінці ХХ ст. внаслідок 

карколомних суспільно-політичних трансформацій Україна здобула 

незалежність, але незалежність не може вважатися повною без досягнення 
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економічної самостійності та згуртованості громадянства навколо 

національної ідеї. 
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО СУДОВОГО 

ДИСКУРСУ 

 

Красовська А. І., 

студентка факультету романо-германських мов, 

Національний університет «Острозька академія», 

м. Острог, Україна 

 

Компетентність та мовна культура – головний інструменту 

діяльності філологів та юристів, адже вона є засобом комунікації, власних 

логічних та послідовних думок, а також їх обміном. 

Сьогодні надзвичайно важко уявити існування однієї науки без 

іншої, саме тому існує таке явище як – інтеграція наук.Судові акти та 

рішення, захисні й звинувачувальні промови потребують детального 

розглядуне лише юристами, а й філологами. 

Особливості та специфіка англомовного судового дискурсу 

відрізняється від вітчизняної, адже належить до англосаксонської 

правової системи (сім’я загального права), а англійське право, як відомо, 

посідає у ній домінуюче місце. До цієї системи можна віднести наступні 

держави: Сполучені Штати, країни Британської Співдружності, Австралія, 

Канада, Нова Зеландія, Північна Ірландія. Головною відмінністю 

англосаксонського права від інших систем виступає явище судових 

прецедентів – основне джерело права цієї сім’ї, крім того, завдяки ним 

здійснюються загальне нормотворення. Такий підхід робить норми права 

більш гнучкими і менш абстрактними, ніж норми права романо-

германської системи, надає праву велику казуїстичність і меншу 

визначеність [1]. Розподіл права на приватне та публічне відсутнє в 
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англосаксонській правовій системі. В Англії та США прецедентне право 

(commonlaw) є поширеним. 

Англомовний судовий дискурс є чітко визначеним та зумовлений 

юридичними документами, рівнем юридичної підготовки, 

комунікативним рівнем, ступенем емоційного напруження. Згідно із 

судовим дискурсом, англомовний розглядає не лише «повідомлення» 

юридичного документу, а й чітко доводить головну думку автора, а також 

обґрунтовує її. 

Для того, щоб правильно та лаконічно перекладати юридичні 

англомовні тексти, автору слідує не лише добре знати мову оригіналу 

тексту, крім того, він повинен бути компетентним у розумінні юридичних 

термінів. Перекладачу необхідно бути обережним, тому що юридична 

англійська відрізняється від звичайної розмовної мови. Legalese – 

юридична мова, особлива манера побудови фраз і речень, для осіб які не 

знають тонкощів англійської юридичної термінології, здається 

позбавленою змісту [3]. 

Для точного перекладу судового дискурсу філолог повинен 

звертати увагу на такі речі: 

• комунікативна мета (під час судового засідання реалізуються 

імперативні, інформативні, оцінні мовленнєві жанри, найчастіше вони 

зустрічаються у змішаних варіантах [2, с. 25]); 

• фактор автора (вимоги до учасників засідання відповідно до чинних 

норм, статуту); 

• фактор адресата (комунікативна поведінка учасників слухань); 

• тип події ( особливості комунікацій в залі суду); 

• мовні засоби. 

Підсумовуючи вищесказане варто зазначити, що специфіка 

тлумачення англомовного судового перекладу полягає у чіткому 

розумінні юридичних термінів не лише мови оригіналу, а й також мови 
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перекладу, розуміння різниці англосаксонської правової системи та 

європейської. Мова юридичного дискурсу – надзвичайно складна не лише 

для носіїв мови, які не мають юридичної освіти, а може бути не 

зрозумілою для спеціалістів у цій діяльності. Тому у кожній мові може 

бути термін, еквівалент у мові перекладу чи оригіналу якого – немає. 
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HISTORICAL GROUNDS OF GERMANIC LANGUAGES WORD-

FORMATION 
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To understand present state of the language and its future development 

path it is important to look back into its history and trace the changes up to 

modern times. When discussing the morphological structure of the word, we 
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can see that in every period of development, words of Germanic languages 

could be divided into simple, derived and compound. 

Like other Indo-European languages, Germanic languages employed 

word derivation and word compositions the main word-building means. These 

word-building means have been used by the Germanic languages since the 

Common Germanic period to the present day. It will be seen below, that even 

the function of some word-building means has remained the same: e. g. 

suffixation has always been widely used in the formation of nouns while 

prefixation was more characteristic of verbs. 

As early as Common Germanic large clusters of words could be built 

from the same root with the help of various word-building means. The 

following examples show various word-building means employed alone or 

together to form different words with the root ber- in Old Germanic. 

Words could be built from one root-morpheme with the help of 

various affixes and also by means of variations of the root-morpheme (sound 

alternations) [1]. Sound alternations in the root-morpheme frequently occurred 

in words of the same root in Old Germanic dialects. When used in different 

words, the root had either different vowels or different consonants (sometimes 

both). 

Etymologically suffixes in Common Germanic fall into the old stem-

suffixes performing a word-building function and word-building suffixes 

proper. Due to the general decay of the old stem system, stem-suffixes were on 

the whole less productive than pure word-building suffixes; yet some of them 

(e. g. suffixes of nomina agentis illustrated above) were used in word-building 

for quite a long time before they blended with the root, with the ending or with 

other suffixes and ceased to be distinguished altogether. The system of word-

building suffixes proper was much more varied and productive. Like stem-

suffixes, most of them developed from Indo-European.rototypes (e. go, IE -*ti 

occurred as -t in -the same function as before: Gt mahts, OE meaht, NE might). 
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Many old suffixes were changed both as regards their form and 

function, e. g. , -nd, suffix of nomina agentis, as in OE fréond, NE friend, 

developed from the Indo-European participle suffix. Commonly suffixes were 

extended by adding another element: the ancient stem-suffix, its remnant or 

some other vowel or consonant. This served to protect productive suffixes from 

phonetic from reduction in unstressed syllabled by making them longer and 

heavier. 

A most important innovation in the Germanic suffix system consisted 

in developing new suffixes from the second root-morpheme of a compound 

word. Lastly, the system of suffixes was also enriched owing to a few 

borrowings [2]. The earliest of borrowed suffixes in Germanic is the Latin -

arius which entered the lansguage as part of loan-words and came to be added 

to native roots. Having considered the diverse processes affecting the suffixes 

in Common Germanic we may conclude tha during the Common Germanic 

period, especially toward its end, the suffix system underwent very 

considerabschanges. 

Formation of new words by means of compounding two or rlore stems 

is common to all Indo-European languages but in none of them did it ultimately 

become as widespread as intne Germanic group. Already in Common Germanic 

the productivity of word composition was fairly high, though at first the types 

of compounds were not so varied as later. 

Germanic compounds could be built either by combining two roots or 

stems with or without a connecting vowel or by cornbining two words after the 

pattern of a free word combination (e. g. a noun in -the oblique case modifying 

another noun) [3]. The former -type of word composition is also the more 

ancient type, while the latter is a relatively late development. Of all the parts of 

speech the compound noun was the most productive formation. The two 

components in this pattern could be combined in both ways defined above. 
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In Conclusion, the system of word-building in modern Germanic 

languages is in many respects different from that of Common Germanic and 

Old Germanic dialects, for each language has treated the Common Germanic 

devices differently and besides, has introduced innovations of its own. Thus, 

German makes very extensive use or word composition, whereas English has 

developed some new word-building means, e. g. conversion; many affixes in 

English have been borrowed from non-Germanic languages. 
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