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The current ecological state of water resources is in satisfactory 

condition therefore scientists from around the world work on development of 

new methods of water purification. The perspective direction of developments 

is a synthesis of the latest nanomaterials. 

Engineers from Stanford University developed new type of 

nanoparticles which purify water from any pollutants, and their removal 

happens to the help of a magnet. This developed material represents a disk on a 

basis of titanium (IV) oxide which is capable to take cations of heavy metals 

and a particle of pollutants. Advantages of magnetic sorbents are that they can 
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be completely removed from a water layer at the expense of what the general 

extent of water purification raises [1]. 

In the modern world researches of properties the titan (IV) oxide 

alloyed by nickel are conducted. A large number of syntheses are carried out by 

various methods; operation of the photocatalyst in various model solutions and 

conditions is investigated [2-4]. As material has very interesting magnetic 

properties, as a result of their measurement the conclusion is drawn that at 

change of the coercive force operating on composite material it is recorded 

ferromagnetic behavior at the room temperature and it is received hysteresis 

loops. The research of coercive force was conducted on samples in which 

concentration of Ni made from 2 to 8 %, and results showed that this force has 

very long value and it means that process of magnetization is irreversible in 

communication from paramagnetic a phase. It is found out that the received 

powder has ferromagnetic properties. But at increase in concentration of Ni it is 

necessary to watch the size of particles of the alloyed powder TiO(OH)2 as Ni 

atom begins to be distributed unevenly on a matrix the titan (IV) oxide actively 

[3]. 

So, the processed material proves that use of force of magnetic field 

for removal of the fulfilled photocatalyst from water solutions is the perspective 

direction which in the future will allow purifying effectively water from 

organic and inorganic pollutants, without leaving the fulfilled particles of 

composite material. 

 

References: 

1. Новый способ очистки воды с помощью наночастиц и магнита 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://scientifically.info/news/2013-05-26-2280. 

2. Braslavska Y. Production on the photocatalytic activity of TiO2, alloyed by 

nickel [Електронний ресурс] / Y. Braslavska, I. Ivanenko. – 2018. – Режим 
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3. Young Rang Uhm. The characterization of magnetic and photo-catalytic 

properties of nanocrystalline Ni-doped TiO2 powder synthesized by mechanical 

alloying [Електронний ресурс] / Young Rang Uhm // J. Magnet. Magn. Mater. 

– 2006. doi_10.1016_j.jmmm.2006.02.222.pdf. 

4. Mohammad R. Effects of Ni-doping on the photocatalytic activity of TiO2 

anatase and rutile: Simulation and experiment [Електронний ресурс] / R. 

Mohammad, A. Seyedsaeid, M. Amir // Materials Science in Semiconductor 

Processing. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://doi.org/10.1016/j.mssp.2018.05.001 
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Системи гарячого водопостачання (ГВС) необхідні для 

забезпечення житлових, громадських, комунальних, промислових 

будівель гарячою водою, яка необхідна для різних потреб споживачів (для 

ванн, душових, прання білизни, миття посуду, потреб виробництва тощо) 

[1, с. 61]. Відповідно і температура теплоносія, який подається на 

приготування гарячого водопостачання, являється дуже важливим 

параметром у будь-якій сфері життя та дозвілля людини. Саме тому було 

здійснено покращення часу регулювання такою системою шляхом метода 

розширеної амплітудно-фазової характеристики (РАФХ) [2, c. 93]. 

Проваріюємо значення кореневого показника затухання m та змоделюємо 

перехідні процеси з новими налаштуваннями регулятора. Експеримент 

проведемо із десятьма значеннями m. Для наочності будемо відображати 

по три графіки та орієнтуватимемося на показник тривалості перехідного 

процесу по каналу «збурення-вихід». 

Графік перехідних процесів для наступних розрахунків 

представлені на рисунку 1: 

𝑚𝑚 = 0.95,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 2.1,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 137; 

𝑚𝑚 = 0.57,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 2.57,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 122; 

𝑚𝑚 = 0.26,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 3.47,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 105. 
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Рис.1. Перехідні процеси в контурі подачі теплоносія на приготування 

ГВС по каналу «збурення-вихід» (1 – m = 0.95; 2 – m = 0.57, 3 – m = 0.26) 

 

Графік перехідних процеси для наступних розрахунків 

представлені на рисунку 2: 

𝑚𝑚 = 0.3,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 3.28,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 107; 

𝑚𝑚 = 0.37,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 3.05,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 113; 

𝑚𝑚 = 0.42,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 2.93,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 116. 

 
Рис. 2. Перехідні процеси в контурі подачі теплоносія на приготування 

ГВС по каналу «збурення-вихід» (1 – m = 0.3; 2 – m = 0.37, 3 – m = 0.42) 
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Графік перехідних процеси для наступних розрахунків 

представлені на рисунку 3: 

𝑚𝑚 = 0.45,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 2.85,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 118; 

𝑚𝑚 = 0.48,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 2.78,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 121; 

𝑚𝑚 = 0.5,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 2.7,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 120. 

 

 
Рис. 3. Перехідні процеси в контурі подачі теплоносія на приготування 

ГВС по каналу «збурення-вихід» (1 – m = 0.45; 2 – m = 0.48, 3 – m = 0.5) 
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Рис. 4. Перехідні процеси у збільшеному вигляді по каналу «збурення-

вихід» 

(1 – m = 0.45; 2 – m = 0.48, 3 – m = 0.5) 

 

Результати моделювання для наочності представлені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Результати експериментальних моделювань 

 

𝒎𝒎 𝑲𝑲𝒑𝒑 𝑻𝑻𝒊𝒊  𝒕𝒕пп, 𝒄𝒄 

0.65 2.43 127.27 355 

0.95 2.1 137 376 

0.57 2.57 122 348 
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0.26 3.47 105 678 

0.3 3.28 107 666 

0.37 3.05 113 630 

0.42 2.93 116 607 

0.45 2.85 118 586 

0.48 2.78 121 338 

0.5 2.7 120 342 

 

Отже, змоделювавши десять різних налаштувань регулятора, 

можна зробити висновок, що все-таки вдалося знайти числовий діапазон 

значень кореневого показника затухання, в якому час перехідного процесу 

є значно меншим, в порівнянні з іншими діапазонами. Найкращий 

результат було досягнуто при 𝑚𝑚 = 0.48,𝐾𝐾𝑝𝑝 = 2.78,𝑇𝑇𝑖𝑖 = 121, 𝑡𝑡пп = 338 

секунд, що і виділено у таблиці 1. 

Говорячи про перспективу та продовження роботи із даним 

об’єктом, варто зазначити, що є сенс провести дослідження із 

застосуванням сучасних регуляторів та оцінити доцільність їх 

застосування, відштовхуючись від релевантності отриманих результатів. 

 

Література: 

1. Пырков В. В. Современные тепловые пункты. Автоматика и 

регулирование. – К. : ІІ ДП «Такі справи», 2007. – 252 с. : ил. ISBN 996-

7208-35-4. 

2. Основы теории автоматического управления : Конспект лекций для 

студентов специальности «Автоматизированное управление 

технологическими процессами и производствами» / Сост. Батюк Г. С. , 
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Бунь В. П., оформители Марцинковский А. О., Чумакова Н. В. – Киев : 

НТУУ «КПИ», 1999 – 140 с. 
 

 

ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ БЮВЕТНОЇ ВОДИ ЗА 

ВМІСТОМ ЙОНІВ ФЕРУМУ(III) 

 

Гончарова І. В., 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

 

Язвінська К. В., 

студентка факультету торгівлі та маркетингу 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

 

Вода є найважливішим компонентом життя усіх організмів. 

Здоров’я людини на 70 % залежить від якості та безпечності води та 

перебуває в прямому взаємозв’язку зі складом природних вод у джерелах, 

з яких здійснюється регулярне водопостачання. Екологічна ситуація в 

Україні вимагає наукового підходу до використання природної питної 

води [1]. 

Для забезпечення цілісності функціонування організму необхідне 

споживання питної води, яка за органолептичними властивостями, 

хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками 

відповідає державним стандартам і санітарному законодавству [2]. 
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Вода природних джерел – складна дисперсна система, що містить 

безліч різноманітних мінеральних елементів, органічних і неорганічних 

сполук, склад і співвідношення яких визначаються умовами її 

формування. Якість і безпечність води зумовлені комплексом хімічних, 

фізико-хімічних, біологічних компонентів і фізичних властивостей, які 

визначають придатність води для певних видів користування. 

Сьогодні велика частка киян використовує у повсякденному 

житті бюветну воду. По-перше, на відміну від водопровідної води її не 

знезаражують хлором. По-друге, бюветна вода надходить з артезіанської 

свердловини. Артезіанський водопровід м. Києва експлуатує свердловини 

двох водоносних горизонтів: сеноман-келовейського та 

середньоюрського. Воду з цих горизонтів піднімають насосами з глибини 

від 180 до 360 м. Разом з цим у Києві існує централізована система 

водопостачання. Для кожного району збудовані пункти роздачі води із 

артезіанських свердловин у бювети. 

Виробничий контроль за показниками якості бюветної води 

здійснюється органами Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до статті 44 Закону 

України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». 

Мета роботи – визначення безпечності води з 18 бюветів 

Деснянського району м. Києва за вмістом йонів Феруму(III), адсорбційне 

очищення бюветної води від надлишкових йонів Fe3+. 

Досліди проводили в лабораторіях кафедри товарознавства, 

управління безпечністю та якістю КНТЕУ при кімнатній температурі. 

Ферум – один із основних елементів природної води, де він може 

перебувати у вигляді двох- і тривалентних йонів, колоїдів органічного та 

неорганічного походження, таких як Fe(OH)3, FeS, Fe(OH)2, комплексних 

сполук з гумату та фульвокислот, а також у вигляді тонкодисперсної 

суспензії. Переважною формою існування Феруму в підземних водах є 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
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ферум(II) гідрокарбонат, який стійкий лише за наявності великих 

кількостей вуглекислоти та відсутності розчиненого кисню. При 

підвищенні рН та появі у воді кисню або інших окиснювачів відбувається 

гідроліз, і Fe(HCO3)2 переходить у малорозчинний Fe(OH)2. При цьому 

утворюється ряд проміжних сполук, і в природній воді одночасно 

присутні як недисоційовані молекули, так і йони: Fe(HCO3)2, Fe(OH)2, 

Fe2+, Fe(OH)+. Далі відбувається окиснення ферум(II) гідроксиду до 

ферум(III) гідроксиду. Водночас тут присутні проміжні сполуки, такі як 

Fe(OH)2
+ та Fe(OH)2+. Цей процес у природних умовах протікає за участю 

мікроорганізмів. 

Добова фізіологічна норма для дорослої людини макроелементу 

Феруму становить 15-20 мг/добу [3]. Згідно з нормами ДСанПіН 2.2.4-

171-10, у питній бюветній воді Феруму(III) повинно бути не більше 0.2 

мг/дм3 [2]. Підвищений вміст йонів Феруму(III) у питній воді додає їй 

іржавий колір і металевий присмак. Сполуки Феруму відкладаються в 

органах і тканинах, що, в свою чергу, може призвести до порушення 

функції слизової оболонки шлунка. 

Серед методів очищення води природних джерел актуальними 

сьогодні є сорбційні методи. Відомо, що сорбент має здатність 

взаємодіяти із сорбатом шляхом адсорбції, абсорбції, йонного обміну та 

комплексоутворення. Адсорбенти, абсорбенти, йонообмінні матеріали, 

комплекоутворювачі – це засоби очищення природної води. Найбільш 

доступним сорбентом для очищення питної води є активоване вугілля. 

Одночасно широкого застосування набуло очищення води від йонів 

Феруму різними методами. Відомі реагентні, каталітичні, йонообмінні, 

біохімічні методи знезалізення води [4]. 

В роботі проведено спектрофотометричне визначення вмісту 

йонів Феруму(III) в зразках бюветної води та адсорбційне очищення за 

допомогою активованого вугілля від надлишкових йонів Fe3+. 
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Першу серію дослідів виконано на модельних розчинах 

NH4Fe(SO4)2·12H2O з концентраціями 4.0; 8.0; 12.0; 16.0; 20.0 мг/дм3 Fe3+. 

Отримані результати було представлено у вигляді ізотерми 

адсорбції Ленгмюра – залежності адсорбції йонів Феруму(III) від їх 

початкової концентрації в розчині. Класично зі збільшенням концентрації 

йонів Fe3+ в розчині, адсорбція зростає. 

При максимальній концентрації йонів Феруму(III) – 20 мг/дм3 

адсорбція на активованому вугіллі становить 65.48 мг/г, що в 2.5 раза 

вище, ніж при використанні модифікованого вугілля із відходів переробки 

сільськогосподарської сировини. 

Встановлено вплив кількості адсорбенту на якість адсорбції. Так, 

при масах активованого вугілля 0.2 та 0.4 г і однакових концентраціях 

розчинів кількість адсорбованого Феруму(III) збільшується практично 

однаково. 

Окремою серією дослідів визначено, що оптимальний час 

проведення процесу адсорбції становить 10 хв. 

Після застосування методу адсорбційного очищення на 

модельних розчинах проведена адсорбція на активованому вугіллі 18-ти 

проб бюветної води та видалення надлишкових йонів Fe3+. 

Результати вмісту йонів Феруму(III) в бюветній воді до та після 

адсорбції наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Вміст йонів Феруму(III) в бюветній воді до та після адсорбції 

 

Номер 

зразка 
Адреса бювету 

Вміст Fe3+, мг/дм3 

до адсорбції після адсорбції 

1 вул. Курчатова, 8-б 0.20 0.080 
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2 вул. Бойченка, 15/17 0.76 0.095 

3 вул. Жукова, 29 0.28 0.075 

4 вул. Волкова, 12-а 1.75 0.070 

5 вул. Жукова, 45-в 0.16 0.100 

6 просп. Лісовий, 18 0.20 0.080 

7 вул. Кірова, 2-б 0.20 0.080 

8 вул. Радунська, 5 0.12 0.100 

9 Вигурівський б-р, 6 0.20 0.080 

10 вул. Бальзака, 80 0.28 0.075 

11 вул. Бальзака, 63 0.32 0.070 

12 вул. Милославська, 35 0.25 0.072 

13 вул. Милославська, 17-а 0.24 0.073 

14 вул. Закревського, 85 0.60 0.080 

15 вул. Сабурова, 9/61 0.36 0.077 

16 вул. Лаврухіна, 11 0.27 0.073 

17 вул. Будищанська, 9/40 0.45 0.076 

18 
просп. Маяковського, 

54/9 
0.40 0.080 

 

Результати досліду показали, що лише третина досліджуваних 

зразків води з бюветів (№ 1, 5, 6, 7, 8, 9) не перевищують норму стандарту 

[2] за вмістом Феруму(III). В інших зразках води з бюветів вміст йонів 

Fe3+ перевищує норму: в зразках № 3, 10, 11, 12, 13, 16 – на 0.04–0.12 

мг/дм3, в № 15, 17, 18 – удвічі, в № 2, 14 – у 3-4 рази, у воді з бювету № 4 

(вул. Волкова, 12-а) – у 8.75 раза. Таке становище, скоріше за все, 

пов’язано із застарілими металевими трубами. 

З отриманих даних видно, що в усіх дослідних зразках бюветної 

води після адсорбції вміст йонів Феруму(III) зменшився і не перевищує 

норму стандарту 0.2 мг/дм3 [2]. Адсорбція йонів Fe3+ збільшується з 
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ростом їх початкової концентрації в бюветній воді. Отже, адсорбція йонів 

Феруму(III) у воді з бюветів, по аналогії з модельними розчинами, 

підпорядковується ізотермі Ленгмюра. Після очищення за адсорбційним 

методом на активованому вугіллі всі зразки бюветної води є безпечними 

за вмістом йонів Fe3+. 

Таким чином, метод адсорбційного очищення на активованому 

вугіллі для видалення надлишкових йонів Fe3+ з бюветної води може 

гарантувати безпечність її за цим показником. Результати дослідження 

свідчать про альтернативу щодо застосування цієї технології для інших 

зразків питної води. 
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м. Кам’янське, Україна 

 

Процес експлуатації вузлів деталей та механізмів 

супроводжується їхнім зношуванням. В промисловості існує чимало 

способів підвищення міцності або ремонту деталей, одним з 

найефективніших з яких є відновлювальне або зміцнювальне дугове 

наплавлення. Саме цьому способу надається перевага через можливість 

матеріального забезпечення та зручності устаткування для виконання 

таких робіт. 

Особливістю експлуатації деталей, що працюють в умовах тертя, 

є їхнє нерівномірне зношування. Це підтверджує приклад досліджень 

зношування деталей прокатного стану: в ході аналізу епюр було 
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встановлено, що зношування пар тертя носить нерівномірний характер. 

Як наслідок, змінюється реальна конфігурація контактних поверхонь, що 

прискорює настання їх заміни та реновації. Виходячи з цього, стає 

актуальним розробка шляхів, прийомів, які дозволили б наносити 

неоднаковий за складом та властивостями наплавлений матеріал, 

диференційований за характером реального прикладання зусиль при 

експлуатації. 

Відомі спроби вирішення даної проблеми шляхом застосування 

різнорідних електродних матеріалів для отримання наплавленого металу 

змінного хімічного складу. Першим таким прикладом [1] було 

наплавлення валків прокатного стану із чергуванням твердіших і м’якших 

зон. 

Успішним прикладом створення наплавленого шару зі змінними 

властивостями, складом та будовою є дослідження [2], в якому 

реалізовувалося дугове наплавлення по шару легувальної шихти, із 

додатковим внесенням вуглецьвмісних волокон T 700SC Torey в 

присутності стороннього магнітного поля. 

Проте з даним способом пов’язаний ряд ускладнюючих факторів, 

зокрема необхідність постійної заміни електродного дроту або розробка 

спеціальних систем для реалізації багато електродного наплавлення [3]. 

З огляду на це перспективною виглядає розробка та апробація 

технології отримання наплавленого металу змінного хімічного складу без 

потреби заміни електродних матеріалів та використання складних 

автоматизованих систем. 

З цією метою слід звернути увагу на легувальні та 

модифікувальні присадні матеріали (порошки, волокна, прутки, тощо). 

Найперспективнішим матеріалом для додаткового легування 

наплавленого металу, з огляду на той факт, що чим вища твердість 
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карбіду, тим вища і його зносостійкість [4] є карбід титану, твердість 

якого складає 20 000 МПа. 

Не менш перспективним є й фулерен С60. Попереднє, перед 

наплавленням розташування вуглецьвмісних волокон на периферії 

запланованого валика дозволило збільшити твердість наплавленого 

металу у цій зоні майже на 20 одиниць НВ (від 180 до 198 HB). 
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На сучасному етапі розвитку технологій управління 

технологічним процесом виготовлення друкованої продукції на усіх 

рівнях виходить на нові висоти автоматизованості, спрощення та більшої 

потоковості, відповідно, передбачає оперативне реагування на будь-які 

ситуації відхилення від нормативного процесу. З точки зору теорії 

прийняття рішень можна теоретично формально обґрунтовувати та 

описувати такі ситуації, виявляти наявні парадокси та пропонувати 

можливі способи пошуку прийнятних рішень. Для студентів-магістрів 

спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», зазвичай за вибором 

студента, кредитний модуль практичної та професійної підготовки 
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«Управління якістю і практика прийняття рішень» вибіркової навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні технології підготовки виробництва» 

самостійного вибору навчального закладу дає ознайомлення з основними 

методологіями формування та прийняття оптимальних рішень. 

Основою, теоретичним підґрунтям теорії прийняття рішень [1] є 

бінарні відношення, апарат попарних відношень − для оцінювання 

переваг альтернатив шляхом попарних порівнянь. Основні результати 

теорії впорядкованих множин дають змогу обґрунтувати процедури 

перетворення та модифікації системи переваг децидента, причому 

зручний і точний спосіб подання впорядкованих множин – діаграми Гассе 

на площині, також зображення графами. 

Звичайні бінарні відношення дозволяють зробити висновок про 

те, чи краща одна з альтернатив за іншу, але не дозволяють оцінити 

«силу» такої переваги. Тому важливим є визначення типу шкали 

вимірювань для конкретних даних, пошук алгоритмів аналізу даних, які є 

інваріантними за будь-якого допустимого перетворення шкали. 

Для вимірювання значень кожного критерію чи показника, що 

характеризує певну властивість варіантів рішень, використовують окрему 

шкалу чи міру: номінальна та порядкова шкала, шкала інтервалів, 

відношень, різниць, абсолютна шкала. 

В теорії прийняття рішень використовують середні значення для 

заміни сукупності чисел одним, тобто для порівняння сукупності за 

допомогою середнього. Застосовують такі середні величини: середнє 

арифметичне, медіану, моду, середнє геометричне, середнє гармонічне, 

середнє квадратичне, причому їх використання залежить від вибору 

шкали. Окрім середніх величин, вивчаються й інші статистичні 

характеристики: показники розкиду, зв’язку, відстані та інші. Так, 

коефіцієнт кореляції [2] не змінюється за будь-якого допустимого 

перетворення в шкалі інтервалів, як відношення дисперсії – у шкалі 
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різниць, коефіцієнт варіації – у шкалі відношень тощо, причому необхідно 

застосовувати лише інваріантні алгоритми опрацювання даних. 

Нормальний закон розподілу [2] (normal law of distribution) (який 

ще називається законом Гаусса) відіграє виключно важливу роль в теорії 

ймовірностей і займає серед інших законів розподілу особливий стан. Це 

закон, який найчастіше зустрічається на практиці. Головна особливість, 

яка виділяє нормальний закон серед інших законів, полягає в тому, що він 

є граничним законом, до якого наближаються інші закони розподілу. Його 

застосовують також і в теорії прийняття рішень, зокрема при отриманні 

кількісних експертних оцінок методом Геретоуна. Первинною 

інформацією для визначення числових оцінок альтернатив є результати 

попарних порівнянь, а оцінка кожної альтернативи є випадковою 

величиною. Вважається, що кожна випадкова величина розподілена за 

нормальним законом із математичним сподіванням , 1,...,iM i n=  та 

дисперсією , 1,...,iD i n= , а її реалізацію оцінює експерт. Різниця оцінок 

випадкових величин ( )if x  та ( )jf x  також розподілена за нормальним 

законом із математичним сподіванням , , 1,...,ij i jM M M i j n= − =  та 

дисперсією 2ij i j ij i jD D D r D D= + + ⋅ , де 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 − коефіцієнт кореляції між 

( )if x  та ( )jf x . Результатом застосування методу є значення , 1,...,iM i n= , 

які обираються як числові оцінки альтернатив за значеннями частот ijs
. 

Тут ijs
− частота вибору альтернативи 𝑥𝑥𝑖𝑖, як важливішої за 𝑥𝑥𝑖𝑖 і її числове 

значення 
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Стосовно методу аналітичної ієрархії, то тут складають за даними 

експерта матрицю, вибравши відповідну шкалу відношень. Локальні 

пріоритети отримують, визначивши множину головних власних векторів 

для кожної з обернено симетричних матриць ієрархії та нормалізувавши 

результат. 

Використання критеріїв прийняття рішень в умовах часткової 

невизначеності зустрічається найчастіше на практиці. Ситуацію, що має 

часткову невизначеність виражену певною мірою, можна подати у вигляді 

задачі з мінімізації можливих втрат. 

За критерієм Вальда (принцип найбільшої обережності) для 

визначення оптимальної стратегії використовується згідно з матрицею 

втрат мінімаксний критерій за формулою: 

 

min max .iji j
W a=

                                            (2) 

 

Тоді у кожному рядку матриці втрат знаходять найбільший 

елемент, а потім обирається стратегія іA  (рядок і), якій відповідає 

найменше значення із цих найбільших елементів, тобто стратегія оптA , 

яка визначає результат. 

Критерій Лапласа базується на принципі недостатнього 

підґрунтя, виходячи з якого всі стани природи jП
 є рівноймовірними. 

Для прийняття рішень для кожної стратегії іA  обчислюють середнє 
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арифметичне значення виграшу та за умови матриці втрат критерій 

набуває вигляду: 

 

1

1min .
n

iji j
W a

n =

 
=  

 
∑

                                     (3) 

 

Зазвичай використовують на практиці найпростіший варіант 

невизначеності – «доброякісна» стохастична. У цьому випадку стани 

природи характеризуються ймовірностями їх виникнення 

( )1 2, ,..., np p p p=  і використовують критерій Байєса-Лапласа. 

Критерій Севіджа. Для вихідної матриці (матриці втрат) будуємо 

матрицю ризиків AR , елементи якої ijr
 визначаємо за формулою 

 

max ,якщо виграш,

min ,якщо втрати,
kj ijk

ij
ij kjk

a a A
r

a a A

− −=  − −                             (4) 

де ( )1,..., ; 1,..., ; 1,..., .i m j n k m= = =  

Критерій Гурвіца (критерій песимізму – оптимізму) охоплює 

різні підходи до прийняття рішень – від найбільш оптимістичного до 

найбільш песимістичного (консервативного). Критерій Гурвіца 

встановлює баланс між випадками крайнього песимізму й крайнього 

оптимізму шляхом надання їм відповідної ваги ( )1 α−  та α , де 0 1α≤ ≤ . 

Значення α  може визначатись у залежності від схильності прийняття 

рішення до песимізму або оптимізму. Якщо відсутня яскраво виражена 
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прихильність, то вважають 0,5α = . За умови 0,5α =  та 

( ){ }min min 1 maxij iji j j
W a aα α= + −

 слід обирати відповідну стратегію. 

В загальному випадку вибір критерію прийняття рішення в 

умовах повної невизначеності є найскладнішим, найвідповідальнішим 

етапом процесу розв’язання задачі, тому варто також враховувати 

попередні дослідження, специфіку реалізації задачі, також і власний 

набутий практичний досвід. 
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Zeolite-based microporous solids are widely used in many areas of 

chemistry industries as adsorbents, supports, and catalysts. The purposes of the 

research include carrying out the experiments and behavior analysis of zeolites 

like the storage of harmful gases. 

Zeolites are microporous crystalline materials consisting of silicon, 

aluminium, oxygen and exchangeable charge compensating extra framework 

cations. The framework is built up by interlinking TO4 tetrahedra (in which the 

T-sites are occupied by either silicon or aluminium). The zeolite framework 

chemical composition is indicated by the Al/Si ratio. The catalytic performance 

of zeolities can be modified by introducing various cations via ion exchange 

procedures. In particular, transition metal ions present in the micropores may 

act as alternative catalytic centres in reactions other than those requiring 

carbenium ions as intermediates [1]. 

 

Table 1 

Commercially available zeolites 

 

Zeolite Size Si/Al Cation H2O 

Faujasite  

X 7,4 Å 1-1,5 Na 28 

Y 7,4 Å 1,5-3 Na 26 

US-Y 7,4 Å >3 H 11 

A 3,0 1,0 K, Na 22 

A 4,0 1,0 Na 23 

Chabzite 4,0 4,0 *N* 15 

Clinoplite 4*5 5,5 *N* 10 

Erionite 3,8 4,0 *N* 9 

Ferrierite 5,5*4,8 5-10,0 H 10 
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L type 6,0 3-3,5 K 12 

Mazzite 5,8 3,4 Na, H 11 

Mordenite 6*7 5,5 *N* 6 

Offretite 5,8 4,0 K, H 13 

Silicalite 5,5 ∞ H 1 

 

The adsorption amounts of CO2 (were obtained from the breakthrough 

curves by means of an apparatus. This apparatus consists of a vertical heatable 

glass column which was filled with X zeolites. The vessel was set to the 

required isotherm temperature. By TFA (total factor analysis) was certain, that 

the most meaningful factors are temperature and gas flow rate. 

 
Figure 1. CO2 concentration vs. time for adsorption-desorption on X zeolite 

depending on temperature 

 

Through the entire figure 1 one can observe that adsorption and 

desorption branches fall nearly in the same way, because of complete 

reversibility of adsorption/desorption process in zeolites. Also the 

representative curves have rectangular shape. It can be explained that the 
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adsorption field in zeolite extends to all parts of the enclosure. The microspores 

size is only a few molecular diameters; in result the potential fields are 

oppositely overlapped. And there is also any hysteresis in the adsorption 

isotherms [2]. 
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Блокчейн (з англійської block chain – ланцюжок блоків) – це назва 

розподіленої бази даних, яка і представляє собою побудовану за певними 

правилами послідовний ланцюжок блоків, що містять будь-яку 

інформацію [1]. У транспортній логістиці блокчейн використовується для 

зберігання звітів, які водії вантажних машин заповнюють до і після 



31 

поїздки. У звіті описується стан транспортного засобу та дані про 

технічне обслуговування. Розподілений реєстр дозволяє зберігати повну 

історію, як поїздок, так і операцій з обслуговування автомобілів протягом 

всього експлуатаційного циклу. Це, в кінцевому рахунку, спрощує 

завдання управління активами і використання транспортних засобів. 

Ключовий момент у моделі, що робить можливим впровадження 

розподіленого реєстру, є єдиний адміністратор, що відповідає за всі 

реєстрації. Є користувачі, яким при замовленні перевезення необхідно 

переконатися, що автомобіль справний, обслуговувався і, наприклад, 

виконував у минулому схожі рейси. Подібна база історії транспортного 

засобу може використовуватися і при операціях купівлі-продажу. 

Асоціація перевізників (великовантажні автомобілі) BiTA [2] 

наполягає на створенні стандартів використання блокчейн в своїй галузі. 

Додатки, які розглядаються, включають в себе, наприклад, історію 

операцій. Це журнал, який описує всі дані про минулі перевезення. У 

пропонованих стандартах це названо аналізом продуктивності і дозволяє 

потенційним замовникам в цифровому вигляді оцінити (отримати 

підтвердження), наприклад, твердження типу «досвідчений перевізник з 

великим досвідом». Точно також може зберігатися історія всіх платежів, 

що дозволить всім зацікавленим сторонам оцінювати реальну (фактичну) 

вартість перевезення. Інший реєстр пропонується для опису поточного 

завантаження траків («візьму попутний вантаж» і т.п.). Окремий реєстр 

може зберігати інформацію про ремонти. Дуже цікавим є міркування про 

те, що так звані «чорні ящики» (в англійському варіанті: ELD – electronic 

logging devices), що дозволяють записувати параметри функціонування і 

переміщення вантажівки, є ідеальними кандидатами для збереження 

даних в розподіленому регістрі блокчейн. Пропонований стандарт 

повинен створити аналогічну систему на основі блокчейн для 

автоперевізників. Також ця інформація може використовуватися 
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страховими компаніями (тариф залежить від умов експлуатації). 

Транспортний портал IBM спеціальну увагу приділяє проектам, 

пов'язаним з блокчейн [3]. Наступні три основні групи виділені як головні 

переваги застосування блокчейн в транспортній індустрії: 

– скорочення паперового документообігу при глобальній торгівлі 

(паперові документи повинні бути замінені підписаними електронними 

аналогами); 

– підтримка програм лояльності: розподілений реєстр зберігає історію дій, 

виконаних в рамках програм лояльності (винагороди клієнтів за будь-які 

дії), що сприятиме створенню прозорого середовища для моніторингу 

таких дій і полегшить їх аналіз. 

– розподілений реєстр є сприятливим середовищем для зберігання 

інформації про виконані ремонти або замінені запасні частини [4]. 

Отже, підхід з використанням розподіленого реєстру в 

транспортній логістиці на основі блокчейн завжди буде конкурувати з 

моделлю на основі бази даних. 
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Хоча економіка технічно є суспільною наукою, студенти, які 

займаються цим напрямком, отримують міцну основу в математиці. 

Визначення розподілу ресурсів вимагає математичного розуміння того, як 

обчислювати ці ресурси та витрати на розподіл. Таким чином, економічна 

галузь пронизана математичними рівняннями та програмами. 

Для того, щоб керувати сьогоднішнім висококонкурентним та 

попитом заснованим, ринком, існує великий тиск на управління для 

прийняття економічних рішень. Одним з найважливіших управлінських 

навичок є здатність розподіляти та використовувати ресурси відповідно 

до зусиль, спрямованих на досягнення оптимальної продуктивності. 

Математичні моделі давно відіграють важливу роль в управлінні та 

економіці, але тільки в останні кілька десятиліть управління саме по собі 

отримало своєрідне суворе дослідження, яке дозволяє застосовувати 

математику. Це один з основних інструментів, що використовуються 

дослідниками операцій у прийнятті рішень. 

Типи математики, що використовуються в економіці, – перш за 

все алгебра, обчислення та статистичні дані. Алгебра використовується 

для розрахунків, таких як загальна вартість та загальний дохід. 

Обчислення використовується для пошуку похідних корисних кривих, 

кривих максимізації прибутку та моделей зростання. Статистика дозволяє 

економістам складати прогнози та визначати ймовірність виникнення. 

Математичне програмування – це порівняльний метод, який 

найбільш широко застосовується в управлінні та економіці. Він 

використовувався для вирішення значного діапазону проблем на 

фінансових ринках – формування портфелів акцій, облігацій, позик і 

валют, узагальненого хеджування, капітального бюджетування, 

управління грошовими коштами, управління страхуванням, відстеження 

індексу власних коштів та облігацій, оцінки імовірності імовірних ризиків 

для опціонів, проектування орендованих кредитів, обчислення 
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максимального збитку акціонерів, виявлення неплатоспроможних банків, 

розбирання невдачі фондової біржі та розуміння сил, що ведуть до 

фінансових нововведень. Це стосується моделей, що складаються з 

цільової функції та сукупності обмежень [2, с. 3-7]. 

Цільова функція – це математичне вираження кількості, яку 

потрібно максимізувати або мінімізувати. Наприклад, виробники можуть 

побажати максимізувати виробництво або мінімізувати витрати, 

рекламодавці, можливо, побажають максимізувати експозицію продукту, 

а фінансові аналітики можуть побажати максимально збільшити 

прибуток. 

Обмеження – це математичні вирази обмежень, які розміщуються 

на потенційних значеннях цільової функції. Наприклад, виробництво 

може обмежуватись загальною кількістю робочої сили та виробничою 

потужністю машини, рекламодавець може стримуватися рекламним 

бюджетом, а інвестиційний портфель може бути обмежений допустимим 

ризиком. 

Цільова функція є об'єктивною функцією, в той час як вона являє 

собою обмеження, де існує константа. Обмеження є обмеженнями 

негативності. Взагалі, оптимізація цільової функції означає або 

максимізацію, або мінімізацію цієї функції. 

Типи об’єктивних та обмежувальних функцій математичної 

моделі безпосередньо залежать від систем, які вони представляють. Таким 

чином, ці функції можуть бути лінійними або нелінійними. Також змінні 

рішення можуть бути безперервними або дискретними, а параметри 

системи можуть бути детерміністичними або імовірнісними. 

Результатом цього різноманіття в системному представленні є 

розробка відповідної кількості методів оптимізації, придатних для 

вирішення цих моделей. Це в основному включає лінійне програмування, 
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цілочисельне програмування, програмування мети, нелінійне 

програмування, динамічне програмування та стохастичне програмування. 

Існує впорядкована послідовність кроків, які слідують для 

систематичного формулювання, рішення та реалізації моделі 

математичного програмування. Ці кроки можна застосувати до розробки 

будь-якої моделі управління наукою. 

Хоча практичне застосування математичного програмування 

охоплює широке коло проблем, можна виділити п'ять загальних стадій, 

які слід дотримуватися при вирішенні будь-якого математичного 

програмування. Ці етапи разом з їх основними характеристиками 

полягають у наступному: 

1) Формулювання моделі. 

Першим кроком у практичному застосуванні є розробка моделі. 

Нижче наведені елементи, що визначають структуру моделі: 

1. Вибір тимчасового горизонту. 

2. Вибір змінних та параметрів рішення. 

3. Визначення обмежень. 

4. Вибір об'єктивної функції. 

2) Збір даних. 

Після визначення моделі необхідно зібрати дані, необхідні для 

визначення параметрів моделі. Це включає в себе дані щодо коефіцієнтів 

цільової функції, коефіцієнтів обмеження та правої сторони обмежень. 

3) Отримання оптимального рішення. 

Через тривалий характер обчислень, необхідних для отримання 

оптимального рішення моделі математичного програмування, на цьому 

етапі реалізації моделі незмінно використовується цифровий комп'ютер. 

Сьогодні всі виробники комп'ютерів пропонують високоефективні коди 

для вирішення математичних моделей програмування. 

4) Застосування аналізу чутливості. 
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Аналіз чутливості, що також називається пост-оптимальним 

аналізом, виконується на оптимальні рішення, отримані для спочатку 

сформульованих завдань лінійного програмування. Цей аналіз важливий з 

кількох причин: 

1. Невизначеність даних. 

2. Динамічні міркування. 

3. Вхідні помилки. 

5) Тестування та реалізація рішення. 

Отримавши оптимальне рішення, його слід повною мірою 

перевірити, щоб модель чітко відображала справжню ситуацію. 

Важливість проведення аналізу чутливості в рамках цього 

випробувального процесу вже обговорювалася. Якщо рішення 

неприйнятне, необхідно внести в модель нове вдосконалення та нові 

рішення, отримані до того часу, поки модель адекватного математичного 

програмування не буде достатньою. 

Коли тестування завершиться, модель може бути реалізована. 

Реалізація, як правило, означає рішення моделі з реальними даними для 

прийняття рішення або сукупності рішень [1, с. 1-50]. 

Розглянемо наступні типи математичного програмування: 

1) Лінійне програмування. 

Лінійне програмування – одна з найбільш успішних дисциплін в 

області операційних досліджень. Лінійне програмування – це техніка 

прийняття рішень за певною мірою, тобто, коли всі курси варіантів, 

доступних для організації, відомі заздалегідь, а цілі фірми разом з його 

обмеженнями визначаються кількісно. З усієї можливої альтернативи 

вибір курсу дій вибирається тим, що дає оптимальні результати [2-3, c. 9-

29, с. 10-29]. 

2) Квадратичне програмування. 
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Квадратичне програмування – це особливий тип математичної 

задачі оптимізації. Це проблема оптимізації (мінімізації або максимізації) 

квадратичної функції декількох змінних, що підлягають лінійним 

обмеженням на цих змінних [2, c. 104]. 

3) Програма цілі. 

Програмування цілей оприлюднюється як допомога для 

вирішення проблем з численними, можливо, суперечливими цілями. У 

типовій моделі програмування мети кожна мета сформульована як 

обмеження. Існує дві змінні, пов'язані з кожною ціллю (кожне 

обмеження), відхилення від надмірного досягнення та відхилення від 

недотримання. Значення цих двох девіаційних змінних вимірює, 

наскільки добре досягнута відповідна мета. 

Об’єктивна функція в формулюванні цільової програми, як 

правило, є лінійною функцією в девіаційних змінних. Зокрема, цільова 

функція приймає зважене підсумовування девіаційних змінних. Ваги, 

віднесені на девіаційну змінну, вказують на важливість відповідної мети у 

процесі прийняття рішень. Мета полягає в тому, щоб мінімізувати 

зважену суму відхилень від досягнення мети, тобто досягти найкращого 

загального досягнення. 

4) Динамічне програмування. 

Динамічне програмування – це метод математичного 

програмування, який фрагментує велику проблему на кілька менших 

задач. Підхід полягає в тому, щоб вирішити всі менші або більш простіші 

проблеми індивідуально, щоб досягти вирішення основної задачі. Ця 

методика корисна для прийняття рішень, що складаються з кількох етапів, 

кожен з яких також вимагає рішення [2, c. 109]. 

5) Стохастичне програмування. 

Багато проблем оптимізації описуються невизначеними 

параметрами. Коли ці невизначені параметри можна розглядати як 
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випадкові величини і мати відомі ймовірнісні розподіли, можна 

сформулювати нові задачі оптимізації, що включають очікувані значення 

цих випадкових величин. Таким чином, отримується нова проблема 

(названа детерміністичним еквівалентом), яка усуває невизначеність і 

призводить до детерміністичної задачі оптимізації. Це підхід 

стохастичного програмування. 

Отже, можемо підвести підсумок, що математика 

використовується в суміжних науках для ведення розрахунків, а також 

підсумування тих чи інших проблем, та їх рішення найпростішим 

способом. Визначення розподілу ресурсів вимагає математичного 

розуміння того, як обчислювати ці ресурси та витрати на розподіл. Таким 

чином, економічна галузь пронизана математичними рівняннями та 

програмами. 
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Біологічно активні добавки (БАД) – це спеціальні харчові 

продукти, що використовуються в якості джерела харчових та біологічно 

активних речовин задля нормалізації функціонального стану органів та 

систем макроорганізму [1, с. 103; 2]. Внаслідок частих стресів, 

нераціонального харчування та використання антибіотиків зменшується 

кількість корисної мікрофлори в організмі людини [3; 4; 5], що 

призводить до захворювань шлунково-кишкового тракту, зниження 

імунітету, погіршення обміну речовин. Внаслідок цього постає потреба у 

терапії порушених функцій організму шляхом відновлення нормальної 

мікрофлори [4; 5]. 
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Відомо, що в кишківнику людини кількісно переважають 

біфідобактерії, що складають 25 % від загальної кількості анаеробних 

бактерій у дорослих [6] та 80-90 % у новонароджених [7]. Позитивний 

вплив біфідобактерій виражається в антагоністичній та 

імуностимулюючій активності, здатності утворювати біоцидні речовини, 

синтезувати вітаміни та незамінні амінокислоти [8, с. 612; 9, с. 33; 10, с. 

288]. Завдяки цьому забезпечується нормальне функціонування товстої 

кишки та захист проти основних форм злоякісних новоутворень. 

Наразі багато пробіотичних препаратів випускається у вигляді 

біологічно активних добавок до їжі [11]. Зазвичай у складі БАДів з 

пробіотиками поєднано кілька штамів різних мікроорганізмів. Поєднані в 

БАДах, фармацевтичних препаратах або харчових продуктах дві і більше 

пробіотичні культури, називаються – симбіотиком. 

Зазвичай до складу БАДів входить поєднання лактобактерій та 

біфідобактерій (Флорасан-D, Флорасан-А, Симбіолакт композитум та ін.), 

проте, існує препарат з композицією біфідобактерій та стрептококів 

(Біфіформ Бебі) [12]. 

В останній час все більше уваги привертає розробка синбіотичних 

препаратів, що поєднують у своєму складі пробіотики та пребіотики. 

Синбіотики чинять корисний вплив на здоров’я людини і вибірково 

стимулюють ріст і функціональну активність пробіотиків, як тих, що 

надходять з продуктами харчування, так і власних, що населяють організм 

хазяїна [13, с. 13]. 

Широко відомі монокомпонентні та полікомпонентні БАДи, які з 

пробіотичних мікроорганізмів містять лише представників роду 

Bifidobacterium [12]: 

• Біовестин – B. adolescentis; 

• Біфідум БАГ (рідкий концентрат біфідобактерій) – B. bifidum, B. 

longum; 
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• Нормофлорин-Б – B. bifidum, B. longum; 

• Біфідум-мульти – (1,2,3) – B. bifidum, B. breve, B. infantis (1); B. bifidum, 

B. breve, B. longum (2); B. bifidum, B. longum, B. adolescentis (3). 

Відрізняються ці препарати не лише спектром впливу на організм 

людини, що обумовлений видовим складом біфідобактерій, а й складом 

допоміжних речовин та формою випуску. Біфідум у складі препарату має 

оптимальний баланс незамінних амінокислот та імуноглобулінів; 

Біовестин – фактор росту біфідобактерій; Нормофлорин-Б містить 

вітаміни, амінокислоти, органічні кислоти та мікроелементи; Біфідум-

мульти – не містить допоміжних речовин, проте біфідобактерії у його 

складі захищені желатиновою капсулою, що дозволяє їм проходити через 

травний тракт до кишківника, де вони здатні проявити свої адгезивні 

властивості. 

Корисна дія таких БАДів на організм проявляється у корекції 

дисбактеріозу, імунного статусу у дітей та дорослих, залізодефіцитних та 

вітамінодефіцитних станів, обмінних процесів, диспептичних явищ та 

гострих кишкових інфекцій [14]. 

Наведені БАДи виробляються в Россії, Українських аналогів не 

мають. Слід враховувати, що найбільш високу ефективність мають 

пробіотики, основу яких складають «місцеві» штами мікроорганізмів. 

Принциповою перевагою вітчизняних пробіотиків є адаптованість штамів, 

які є їх основою, до української популяції населення [15, с. 75]. 

Зважаючи на невелику кількість пробіотичних препаратів, що 

складаються з композицій штамів біфідобактерій, на базі Інституту 

продовольчих ресурсів НААН України було розроблено нову композицію, 

що включає у себе штами трьох видів: B. bifidum 4101, B. longum 4205 та 

B. infantis 4300. 

Було перевірено стійкість зазначеної композиції біфідобактерій 

до умов шлунково-кишкового тракту, антибіотикорезистентність та 
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антагоністичну активність по відношенню до Escherichia coli 055, 

E. coli 0111, Pseudomonas aeruginosa 9027 та Staphylococcus aureus 209. 

Дані штами добре ростуть у гідролізованому молоці з 20% жовчі та 2% 

NaCl. При культивуванні за рН 3,0 за 5 годин вони втрачали лише від 14 

до 30% від загальної чисельності, а отже, є стійкими до кислого 

середовища. Досліджені біфідобактерії проявили вибіркову 

антагоністичну активність, проте, у складі композиції можуть виявляти 

антагоністичну дію по відношенню до чотирьох представників патогенної 

та умовно-патогенної мікрофлори. 

Таким чином, зважаючи на потребу розвитку Українського ринку 

пробіотиків та насичення його високоефективними БАДами, було 

розроблено композицію для потенційної БАД з біфідобактеріями. 
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Інвертаза (КФ 3.2.1.26) відноситься до класу гідролаз, групи 

глюкогідролаз, які каталізують гідроліз ди, три- та моноцукрів, що 

обумовлює їх використання у широкому колі галузей промисловості. 

Незважаючи на існування виробництв закордонних препаратів 

інвертази, питання щодо організації вітчизняного виробництва 

ферментного препарату інвертази в Україні не втрачає актуальності. На 

сьогодні, в Україні виробляється 40000 т інвертного сиропу на рік, тобто 

вже зараз потреби у ферментному препараті з активністю 30 од/мг 

становлять приблизно 5т на рік. На жаль, за відсутності дешевої 

вітчизняної технології інвертази, майже весь інвертний сироп отримують 

шляхом кислотного гідролізу, який супроводжується утворенням 
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побічних продуктів, звільнення від яких значно ускладнює технологічний 

процес і підвищує вартість кінцевого продукту [1]. 

Інвертаза є офіційно зарегламентованою харчовою добавкою Е-

1103 в Регламенті Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1333/2008 

від 16 грудня 2008 року про харчові добавки у розділі «Добавки, відмінні 

від барвників і підсолоджувачів» під номером Е-1103 [2]. Її широко 

використовують в кондитерській промисловості при виробництві 

помадних виробів для сповільнення процесу гідролізу сахарози, в якості 

антикристалізатора при виготовленні згущеного молока, плодово-ягідних 

морсів, соків, екстрактів та варення [1]. Інвертази використовують в 

хлібопекарській промисловості, що надає кінцевим продуктам 

виробництва виражений смак, аромат, кращу пористість [3]. 

Ферменті препарати інвертази застосовують у виробництвах 

лікеро-горілочних та безалкогольних напоїв, при приготуванні інвертних 

сиропів, що дає можливість покращити їх якість і знизити витрати цукру, 

адже найбільш широко розповсюджений спосіб проведення інверсії цукру 

при отриманні інвертного цукрового сиропу – це кислотний гідроліз з 

використанням лимонної кислоти. Збільшити ступінь гідролізу сахарози, а 

також повністю виключити з виробництва лимонну кислоти можливо 

шляхом інвертування цукрового сиропу ферментативним шляхом з 

застосуванням препаратів, що містять інвертазу. Перевага 

ферментативного гідролізу – у відсутності утворення 

оксиметилфурфуролу [4]. 

Важливе значення інвертаза має у бджільництві при приготуванні 

прикормових сиропів для бджіл. Для отримання біологічно активних 

добавок для бджіл (цукрові сиропи) використовують пивні дріжджів після 

пивоварного виробництва, а завдяки інверсії цукру, під дією інвертази, 

вуглеводневий склад корму стає хімічно подібним до вуглеводневого 

складу природнього корму бджіл – меду [5]. 
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Показники активності інвертази використовують для вирішення 

питань прикладного ґрунтознавства. Вивчення активності ґрунтових 

ферментів відриває широкий і всебічний спектр характеристик процесів, 

які формуються в ґрунтах. Дослідження ґрунтових інвертаз обумовлене 

тим, що ензим більш чітко, ніж група інших ферментів, віддзеркалює 

біологічну активність ґрунтів, що пов’язано з рівнем окультурення. 

Оскільки фермент відображає каталіз гідролітичного розкладу 

вуглецевовмісних речовин ароматичного ряду з перетворенням їх у 

гумусні сполуки, інвертазна активність корелює з кількістю гумусу та 

вуглеводів у ґрунті [6]. Активність інвертази у ґрунті рекомендовано 

використовувати як показник, що відображає перетворення поживних 

речовин, метаболізм енергії та деградацію забруднень [7]. 

Оскільки інтенсивний розвиток промисловості і широке 

використання хімічних речовин у виробництві та народному господарстві 

зумовлює забруднення навколишнього середовища різними токсинами, 

інвертазу почали використовувати у складі біосенсорів. Для визначення 

іонів важких металів, зокрема Hg2+ та Ag2+, створено кондуктометричні 

біосенсори на основі триферментної системи (інвертаза, мутаротаза, 

глюкозооксидаза) [8]. Крім того створення біосенсорів з інвертазою може 

покращити умови моніторингу біотехнологічних процесів культивації та 

ферментації, для забезпечення оптимізації контролю виробництв. Тому на 

сьогодні надзвичайно актуальним є питання створення більш зручного, 

точного та швидкого визначення вмісту цукру на різноманітних 

біотехнологічних етапах культивування продуцентів (адже поживне 

середовище в своєму складі містить цукри), в різноманітних алкогольних і 

безалкогольних напоях та продуктах харчування [9]. 

Незважаючи на широкий спектр використання інвертази, на жаль, 

на ринку України серед вітчизняних виробників представлено тільки один 

ферментний препарат «Інвертаза Enzim», що виробляє завод ферментних 



48 

препаратів «Ензим», основні виробничі потужності якого розміщенні в 

місті Ладижин, Вінницької області. 

Згідно з вищезазначеною інформацією, інвертаза має широкий 

спектр застосування в різноманітних галузях промисловості, що 

підтверджує необхідність дослідження та виявлення нових продуцентів, 

удосконалення технологій виробництва інвертази задля поширення 

ферментних препаратів інвертази вітчизняного виробництва на ринку 

України. 
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Децентралізоване водопостачання сприяє загальному 

оздоровленню населення і використанню високоякісної підземної води, 

переважно для питних потреб. Якість води децентралізованих джерел 

водопостачання залежить від багатьох умов. Однак, провідну роль серед 

них відіграють: якість ґрунту, склад водовмісних порід, крізь який 

здійснюється інфільтраційне живлення джерела водопостачання, погодні 

умови, санітарний стан утримання територій та характер господарської 

діяльності природно-територіальних комплексів [1]. 

Місцеве водопостачання має ряд особливостей. Воно призначене 

для забезпечення питною водою окремих будинків або невеликої групи 

будівель. З цією метою можуть використовуватися різні за походженням 

води: підземні, атмосферні, відкритих водойм. 

Джерелами децентралізованого водопостачання є: 

1) розлив в пляшки екологічно чистої води; 

2) розвіз води спеціальними машинами; 

3) бювети в житлових кварталах. 

Переваги й недоліки бюветів. 

Недоліком бюветів є вміст мікроскопічних синьо-зелених 

водоростей заліза і фтору. 

Переваги бюветів: 

1) Нова незалежна система водопостачання на випадок надзвичайних 

ситуацій та аварій. 

2) Підвищення надійності. 

3) Більш економне використання води. 

4) Менші матеріальні витрати на підготовку. 

5) Вода значно дешевша ніж в пляшках [2]. 

Атмосферні води, збирають у певні резервуари, де вони 

зберігаються і поповнюються за рахунок опадів. Ці досить забруднені 

води перед вживанням обов'язково знезаражують. Найчастіше з цілью 
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знезараження воду для пиття кип'ятять. Іноді для водопостачання 

використовують води відкритих водойм. Найкращими за якістю є води 

гірських річок. Вони мають добрі органолептичні властивості, малу 

мінералізацію і за деяким винятком, безпечні в епідемічному відношенні. 

Найчастіше місцеве водопостачання створюється за рахунок 

підземних вод. Вода забирається з різних водоносних горизонтів і з різної 

глибини, але найчастіше використовують ґрунтові води з другого і 

третього водоносних горизонтів, захищених від забруднення. Чим глибше 

розташований шар води, тим вона чистіша. При децентралізованому 

водопостачанні додаткову обробку води, як правило, не проводять. Тому 

до колодязної води не можна ставити такі високі вимоги, як до води при 

централізованому водопостачанні. Тому, що така вода має бути 

нешкідливою в епідемічному відношенні, мати безпечний хімічний склад 

й добрі органолептичні властивості [4; 5]. 

Якщо санітарний стан колодязя і результати аналізу води 

задовільні, то можна використовувати воду для пиття в сирому вигляді, 

навіть без всякої попередньої обробки. Коли санітарний стан джерела й 

аналіз води незадовільні, то можна вживати воду лише після кип'ятіння чи 

хлорування. Колодязь і територія довкола завжди повинні знаходитися в 

технічно-справному і охайному вигляді, який гарантує стійку й високу 

якість води. 

Кращим способом піднімання води з колодязя є електричні чи 

механічні насоси. Колодязі, обладнані насосами, наглухо закриті й не 

забруднюються ззовні. Для мінімального забруднення води при 

підніманні її за допомогою коловорота або «журавля», потрібно колодязь 

щільно закривати кришкою. 

Для одержання підземної води часто встановлюють різні типи 

трубчастих колодязів. Їх перевага в тому, що можна піднімати воду із 

великої глибини. Стінки колодязя захищають металевими трубами, а воду 
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підіймають за допомогою насосів. Якщо ґрунтові води розташовані 

глибиною до 5-8 м, то установлюють так звані мілкотрубyні колодязі [3]. 

Для уникнення забруднення води, довкола свердловин 

обов'язково влаштовують санітарно захисну зону. При зниженні рельєфу 

ґрунтові й міжпластові води можуть виходити на поверхню землі, 

утворюючи джерела. Джерела такого типу використовують для місцевого 

водопостачання, а при великому дебіті навіть для живлення водопроводів 

у невеликих населених пунктах. 

Для уникнення забруднення води, джерело необхідно обладнати 

певним чином. З цією метою влаштовують накопичувач води (каптаж). 

Каптаж повинен бути закритий щільною кришкою і мати водонепроникні 

стінки та дно. Над поверхнею землі споруджують будку або павільйон. 

Для захисту каптажу від забруднення, промерзання, затоплення 

поверхневими водами, необхідно влаштувати відвідні канави, територію 

довкола каптажної споруди упорядковують і обгороджують. Горловину 

каптажної камери встановлюють над поверхнею землі на висоті не менше, 

ніж 0,8 м і в радіусі 2 м огороджують. 

При децентралізованому водопостачанні вода повинна мати 

високу прозорість (не менше 30 см), колірність не більше 40 град., запах і 

присмак – до 2-3 балів, загальну твердість – до 14 мгекв/дм, вміст нітратів 

– до 45 мг/дм³, індекс БГКП – до 10 КУО/дм³, ЗМЧ до 400 КУО/см³ води, 

що досліджується. При погіршенні якості води необхідно негайно 

припинити користування колодязем, терміново усунути причини, що 

викликали зміни якості води, провести його санацію (ремонт, очистку, 

знезаражування). Після цього воду потрібно відправити в лабораторію 

санепідстанції для аналізу. Лише при відповідності води санітарно-

гігієнічним вимогам її можна вживати [4]. 

Постійно необхідно слідкувати за чистотою колодязя. Не рідше 

двох разів на рік (навесні, після танення снігу і восени після осінніх 
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дощів), а також за першою вимогою органів санітарно-епідеміологічної 

служби потрібно проводити дезінфекцію і очищення колодязя. 

Знезаражування води в колодязі проводять таким чином. До 

початку дезіфекції визначають об'єм води в колодязі, для чого площу 

перерізу горловини колодязя (м²) множать на глибину водяного стовпа. 

Після цього колодязь повністю звільняють від води, ремонтують ззовні і 

всередині, очищають від сторонніх предметів і мулу. Механічним 

способом стіни очищають від забруднення і наростів. Вибраний мул, 

бруд, сміття скидають у яму, викопану не ближче 20 м від колодязя, 

заливають 10% розчином хлорного вапна чи 5 % розчином ДТСГК і 

засипають землею. Цямриння колодязя за необхідності ремонтують, потім 

зрошують 5 % розчином хлорного вапна або 3 % розчином ДТСГК з 

розрахунку 0,5 л на 1 м² зрубу. Хлорне вапно чи гіпохлорид кальцію 

вносять у колодязь тільки у вигляді розчину. Для цього зважують 

необхідну кількість дезінфектанту, висипають його в посуд з округлим 

дном (фарфорову ступку, миску), додають невелику кількість води і 

ретельно розмішують до однорідної маси. Після цього в більшій посудині, 

наприклад у відрі, одержану суміш змішують з більшою кількістю води, 

виливають у колодязь і протягом 15 хвилин воду перемішують ретельно 

палкою. Для одержання бактерицидного ефекту колодязь закривають на 6 

годин без права збору води. Наявність залишкового хлору визначають за 

запахом. При відсутності запаху у колодязь додають ще 1/4 чи 1/3 від 

початкової кількості препарату і витримують ще 3-4 години. При 

наявності слабкого запаху хлору можна вважати, що його концентрація у 

воді знаходиться в межах 0,3-0,5 мг/дм³. Якщо запах різкий то знову 

відбирають частину води з колодязя і чекають поки не зникне неприємний 

запах хлору. При необхідності цю процедуру потрібно повторювати доти, 

поки кількість залишкового хлору не буде надавати воді неприємного 

запаху [5]. 
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Правильний відбір води для лабораторного аналізу і доставка її в 

лабораторію мають дуже важливе значення. Відібрана проба повинна 

характеризувати дане джерело і виключити можливість зміни її якості за 

рахунок неправильного забору, посуду чи транспортування. Для забору 

води використовують спеціальні прилади – батометри. Конструкція цього 

приладу дозволяє відкрити його на будь-якій глибині [3]. 

При відборі води з водорозбірного крана пробу забирають тільки 

після спускання води протягом не менше 15 хвилин при повністю 

відкритому крані. Посудина заповнюється водою доверху. Перед 

закриттям посудини корками частину води зливають, щоб під корком 

залишався шар повітря об'ємом 5 см³. Для хімічного аналізу беруть не 

менше 1 л води. Визначення залишкового хлору і запаху води проводять 

на місці забору проби. 

Для санітарно-мікробіологічного аналізу проби води, зразок 

відбирають у стерильний посуд. Руки перед відбором води знезаражують. 

Забір проби води з водорозбірного крана проводять після попередньої 

очистки і обпалювання його і подальшого спуску води протягом 10 

хвилин при повністю відкритому крані з дотриманням правил 

стерильності. Посуд відкривають безпосередньо перед забором, 

виймаючи корок разом із стерильним ковпачком [1]. 

На кожну пробу води складають супровідний документ, в якому 

вказують мету дослідження, час і місце відбору проби. При відборі її з 

колодязів і каптажів додатково вказують [2]. 
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Значна частина авторів, укладачів підручників з вищої 

математики [1], [2] зазвичай розглядають тему «Пряма на площині, різні 

види її рівнянь» до вивчення тем «Площина, її рівняння», «Пряма в 

просторі». Пропонується розгляд даної теми після вивчення відповідних 

тем аналітичної геометрії в просторі. 

Загальне рівняння площини та прямої на площині. 

Теорема. Кожна площина може бути виражена лінійним 

рівнянням відносно декартової системи координат у просторі і навпаки, 

кожне лінійне рівняння відносно декартової системи координат у просторі 

виражає площину. 

Записуючи в доведенні задану в просторі площину, що проходить 

через дану точку  в заданому напрямі ( ); ; ,n A B C=
C

 

отримують її рівняння у вигляді 

 

0 0 0( ) ( ) ( ) 0A x x B y y C z z− + − + − = .                     (1) 

 

Рівняння 

 

0Ax By Cz D+ + + =                                        (2) 

 

називається загальним рівнянням площини, якщо коефіцієнти , ,A B C  

одночасно не дорівнюють нулю. Ненульовий вектор ( ); ;n A B C=
C

, 

перпендикулярний до площини, називається нормальним вектором 

площини. 

Аналогічна теорема має місце і для прямої на площині. 

( )0 0 0 0; ;M x y z
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Теорема. Кожну пряму на площині можна визначити лінійним 

рівнянням відносно декартової системи координат, і, навпаки, кожне 

лінійне рівняння визначає пряму в цій координатній системі. 

Доведення пропонується провести самостійно і зазначити, що 

0 0( ) ( ) 0A x x B y y− + − =  – рівняння прямої, що проходить через точку 

0 0 0( ; ),M x y  перпендикулярно до вектора ( );n A B=
C

; 0Ax By C+ + =  – 

загальне рівняння прямої; вектор ( );n A B= −
C

 нормальний вектор прямої. 

Неповні рівняння прямої (рівність деяких коефіцієнтів нулеві) 

доцільно виписати та зобразити на координатній площині. 

Пряма у відрізках 

Нехай маємо загальне рівняння прямої 0Ax By C+ + = . Якщо 

0C ≠ , то із маємо 

1x y
C C
A B

+ =
− −

. Позначивши 

Ca
A

= −
, 

Cb
B

= −
, 

отримаємо 

 

1.x y
a b
+ =

                                                (3) 

 

Рівняння (3) є рівнянням прямої у відрізках, з якого легко 

визначити, що точки ( ;0), (0; )A a B b ∈ прямій γ , модулі чисел a  та b  є 

довжинами відрізків, які відтинає пряма на координатних осях ,Ox  Oy  

відповідно. Дане виведення рівняння прямої у відрізках можна і не 

проводити, оскільки аналогічні дослідження проводяться для площини у 

відрізках. 

Нормальне рівняння прямої. 

Рівняння вигляду 
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cos cos 0,x y pα β+ − =                                   (4) 

 

де { }cos ;cosn α β=
C

 – орт нормалі, p  – відстань від точки (0;0)O  до 

прямої, називають нормальним рівнянням прямої. 

Отримання рівняння доцільно провести в стислому варіанті [2]: 

візьмемо точку ( ; )M x y  і спроектуємо її радіус-вектор rC  на нормаль: 

cos cos .nпр r r n x yα β= ⋅ = +C
C C C

 З другого боку, точка 

.nM пр r pγ∈ ⇒ =C
C

 Таким чином, прирівнювання лівих частин дає 

рівняння cos cos 0x y pα β+ − = . 

Оскільки cos sinβ α= , то нормальне рівняння прямої (4) має 

вигляд 

 

cos sin 0.x y pα α+ − =  
 

Аналогічно, як і для площини в просторі, щоб звести загальне 

рівняння прямої до вигляду (4), треба помножити всі його частини на 

число − нормуючий множник 
2 2

1 ,
A B

µ = ±
+  знак якого вибирають 

протилежним знакові числа С. 

Відхиленням точки M  від прямої γ  називається число ,dd =  

якщо точка M  і початок координат лежать по різні боки від прямої, і 

число dd = − , якщо вони лежать по одну сторону від неї, де d − відстань 

від точки до прямої. 
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Якщо пряма γ  задана нормальним рівнянням, тоді відстань від 

точки 0 0 0( ; )M x y  до прямої обчислюють за формулою 

 

0 0cos sin .d x y pα α d= + − =                               (5) 

 

Формула (5) є відомою (із шкільного курсу математики) 

формулою обчислення відстані від точки 0 0 0( ; )M x y  до прямої 

0Ax By C+ + = : 

 

0 0

2 2
.

Ax By C
d

A B

+ +
=

+  
 

Векторне рівняння прямої. 

Для виведення рівняння розглядається задача аналогічна 

просторовій задачі: записати рівняння прямої, яка проходить паралельно 

напрямному вектору ( );l m n
C

 через вказану точку 0 0 0( ; )M x y . Нехай 0r
C

 – 

радіус-вектор точки 0M , rC  – точки M . Точка ( ; )M x y  належить 

шуканій прямій 0вектори ,M M lγ ⇔ −
C C

 колінеарні, тобто 0r r tl− =
CC C

 

або 

 

0 , .r r tl t= + ∈
CC C

�                                       (6) 

 

Векторне рівняння прямої в просторі записується такою ж 

формулою (6), де пряма проходить через точку 0 0 0 0( ; ; )M x y z , ( ); ;l m n p −
C

напрямний вектор, тому подальші рівняння записують без доведень. 
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Канонічне рівняння прямої. 

Із умови колінеарності векторів 0r r−C C
 і l
C

, маємо рівняння 

 

0 0 ,x x y y
m n
− −

=
                                        (7) 

яке називають канонічним рівнянням прямої. 

Параметричні рівняння прямої. 

Якщо в рівнянні (7) перейти до параметричної форми, будемо 

мати 

 

0

0

,
,

x x tm
y y tn
= +

 = +                                                (8) 

 

t  – параметр, t∈� , 0 0 0( ; )M x y γ∈ , ( );l m n γ=
C

�  – напрямний 

вектор. 

Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. 

Нехай точки 1 1 1( ; )M x y , 2 2 2( ; )M x y γ∈ . Очевидно, точка 

( ; )M x y γ∈ , коли вектори 1 2M M
C

 і 1M M
C

 колінеарні, тому рівняння 

 

1 1

2 1 2 1

x x y y
x x y y
− −

=
− −                                        (9) 

 

задає пряму, яка проходить через дві вказані точки, де напрямний вектор 

має координати ( )2 1 2 1; .x x y y− −  

Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 
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Нехай пряма γ  задана точкою 0 0 0( ; )M x y  та кутом ϕ  між 

прямою і додатним напрямом осі Ox . Позначимо tg kϕ = −  кутовий 

коефіцієнтом прямої. 

Рівняння прямої: 

 

0 0( ),y y k x x− = −                                    (10) 

 

як прямої з кутовим коефіцієнтом пропонується отримати самостійно із 

загального рівняння прямої та із канонічного рівняння, враховуючи 

властивості нормального вектора ( );n A B=
C

, напрямного вектора 

( );l m n=
C

 та тангенса кута ϕ  нахилу прямої γ  до осі .Ox  

Для обчислення кута між прямими в більшості випадків зводять 

їхні рівняння до однотипного задання. При розв’язуванні задач бажано 

обирати раціональніший метод, щоб не виникало трудомістких обчислень. 

Також слід за умовою задачі класифікувати, що представляє вказане 

рівняння, наприклад, 0Ax By D+ + =  може задавати пряму на площині, 

а може бути і неповним рівнянням площини в просторі. Задачі на пряму 

на площині можуть бути розв’язаними різними методами в залежності від 

поставлених вимог, від використання також різних видів рівнянь прямої. 

Реалізуємо на прикладі різні підходи до використань рівняння 

прямої на площині. 

Приклад. Знайти відстань від точки ( )1;3М  до прямої 

2 3 6 0x y− − = . 

Розв’язування. 
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1 спосіб полягає в застосуванні аналогічного методу для 

просторової задачі − знаходження відстані від точки до прямої в просторі 

з побудовою проектуючої площини. 

Запишемо пряму, що проходить через точку ( )1;3М  і є 

перпендикулярною до вказаної прямої, в канонічному вигляді, для якого 

напрямний вектор ( );l m n=
C

 буде нормальним вектором для прямої 

2 3 6 0x y− − = , тобто ( )2; 3l = −
C

: 

 

1 3.
2 3

x y− −
=

−  
 

Система рівнянь 

2 1,1 3 ,
3 3,2 3

2 3 6 0, 2(2 1) 3( 3 3) 6 0,

x tx y
y t

x y t t

= +− − = ⇒ = − +− 
 − − = + − − + − =   

дає значення 1,t =  за якого 3, 0x y= = − координати проекції точки 

( )1;3М  на пряму. Тоді відстань 

( ), 2, 3 , 4 9 13d MP MP MP= = − = + =
C C C

. 

2 спосіб. Використовуємо рівняння прямої, що проходить через вказану 

точку з відомим кутовим коефіцієнтом. Отже, проведемо перпендикуляр з 

точки ( )1;3М  на вказану пряму. За умовою задачі кутовий коефіцієнт 

прямої 
1

2
3

k =
, тоді кутовий коефіцієнт перпендикулярної прямої: із 
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1 2 1k k⋅ = − ⇒ 2
3 .
2

k = −
Таким чином, рівняння прямої, 

перпендикулярної до заданої, що проходить через точку ( )1;3 ,М  має за 

формулою (10) вигляд 

 

( )3 1 3 3 2 9.
2

y x x y= − − + ⇔ + =
 

 

Знайдемо точку перетину прямих ( );P x y , тоді відстань від точки 

до прямої обчислимо, як 
.МP MP=

C

 Розв’язування системи рівнянь (за 

правилами Крамера) 

 

3 2 9 0,
2 3 6 0,
x y
x y
+ − =

 − − =  
 

дає координати точки (3,0),P  яка є точкою перетину прямих і одночасно 

проекцією точки ( )1;3М  на пряму. Отже, відстань 

4 9 13.d MP= = + =
C

 
3 спосіб. Використаємо нормальне рівняння прямої (4) і формулу 

обчислення відстані (5). Нормуючий множник 
2 2

1
A B

µ = ±
+  дорівнює 

1 ,
13

µ =
 тому нормальне рівняння має вигляд 

2 3 6 0
13 13 13

x y− − =
, 
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відповідно, 

 

2 3 6 2 9 6 131 3 13.
13 13 13 13 13

d − −
= ⋅ − ⋅ − = = − =

 
 

З останнього також випливає, що точка ( )1;3М  та початок 

координат лежать в одній півплощині відносно прямої. 

Як показує багаторічний досвід, найчастіше використовують 

студенти 1-ий спосіб та останній із використанням готової формули 

обчислення відстані, не записуючи нормальне рівняння прямої. 
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Промислові стічні води – одна з найважливіших проблем 

сучасності, що потребує кардинального вирішення. Основними 

забруднювачами в них є органічні барвники, які потрапляють у стічні 

води в результаті різноманітних технологічних операцій. Скидання в 

природні водойми неочищених виробничих стічних вод, забруднених 

органічними барвниками, погіршує санітарно-гігієнічні показники води. В 

першу чергу погіршуються органолептичні показники: вода набуває 

стороннього кольору і неприємного присмаку. Біотрансформація 

барвників в природному середовищі може відбуватися паралельно з 

ростом їх токсичності, що згубно впливає на мешканців водних 

екосистем: тварин, птахів, риб (в тому числі промислових). 

Тому доцільною є розробка і дослідження нових ефективних 

адсорбентів і фотокаталізаторів, серед яких гідне місце займає оксид 

цинку, який є екологічно чистим фотокаталізатором і може 

застосовуватися для очищення стічних вод, забруднених синтетичними 

барвниками. 
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Метою представленої роботи був синтез та дослідження 

фотокаталітичних властивостей оксиду цинку [1-2]. 

В представленій роботі золь-гель методом синтезовано три зразки 

фотокаталізатора ZnO, які відрізнялись тривалістю старіння: 1, 3 і 7 діб. 

Фотокаталітичні дослідження проводили із застосуванням УФ-лампи з 

довжиною хвилі 254 нм та потужністю 15 Вт протягом 10 хвилин з 

попередньою стадією адсорбції протягом 15 хвилин та без неї. Для 

досліджень використовували розчин метилового синього з вихідною 

концентрацією 10 мг/дм3. Його концентрацію визначали фотометричним 

методом і розраховували ступіть розкладання (Х, %). Результати цього 

дослідження представлені на Рис. 1. 

Як видно на Рис. 1, всі синтезовані і досліджені зразки 

проявляють фотокаталітичну активність в тому чи іншому ступені. 

Найбільш фотокаталітично активними виявились зразки з найменш 

тривалим терміном старіння: 1 и 3 доби, для яких ступінь розкладання 

досліджуваного барвника складав близько 73 %. 

Вплив попередньої стадії адсорбції на ступінь фотокаталітичного 

вилучення метиленового синього виявився негативним. Тобто стадія 

адсорбції, що передувала ультрафіолетовій обробці, не сприяла зростанню 

загального ступеня деструкції барвника. Це пояснюється, на нашу думку, 

блокуванням внутрішньої молекулами барвника поверхні оксиду цинку, 

що має не дуже розгалужену систему внутрішніх пор. 
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Рис. 1. Ступінь фотокаталітичної деградації барвника метиленового 

синього синтезованими зразками ZnO: з попередньою стадією адсорбції 

(а) та без неї (б). 

 

Отримані експериментальні дані свідчать про безперечний вплив 

тривалості старіння на фотокаталітичну активність отримуваних зразків 

ZnO. Перспективою цією роботи буде детальне вивчення структури і 

морфології синтезованих фотокаталізаторів та встановлення їх кореляції з 

умовами синтезу та фотокаталітичною активністю. 
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Розвиток туристично-рекреаційної галузі Івано-Франківської 

області за останні роки характеризується позитивною та сталою 

динамікою, внаслідок чого туристично-рекреаційна галузь відіграє дедалі 

вагомішу роль в соціально-економічному розвитку області. Виробництво 

послуг туризму в області має не тільки місцеве, а й всеукраїнське 

значення. 

Особливості розвитку та поширення об’єктів сільського туризму 

в Україні досліджують: Ю. Зінько, М. Костриця, В. Куценко, Я. Мариняк, 

М. Рутинський, Л. Черчик, В. Явкін. Окремі специфічні та регіональні 

напрями розвитку туристичних та рекреаційних послуг досліджують О. 

Бейдик, В. Євдокименко, М. Крачило, О. Любіцева, І. Смаль, О. Топчієв. 

Основна мета розвитку рекреаційної індустрії в Івано-

Франківській області, як і у Карпатському регіоні загалом, полягає в 

стимуляції сфери рекреаційних послуг. Це забезпечує основу соціально-
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економічного розвитку гірських території та формування рівноваги 

господарської діяльності. 

Економічна ефективність реалізації послуг сільських садиб 

визначається атрактивністю рекреаційно-туристських ресурсів. Висока 

забезпеченість туристично-рекреаційними ресурсами території Івано-

Франківської області суттєво диверсифікує пропозиції послуг, чим 

створює різноманітність сектору пропозицій. Рельєф сприяє розвитку 

спортивного туризму, передусім гірськолижного; кліматичні і 

бальнеологічні – лікувально-оздоровчого, відповідно. 

Аналіз повторюваності погод зимового класу на Прикарпатті 

визначає наявність комфортних для зимової рекреації погод від 60 до 80 

%. Сприятливий для зимової спортивної рекреації період охоплює в 

середньому інтервал від 3 декади листопада до 1 декади квітня включно. 

Гори створюють складні специфічні умови проживання, що у 

сільській місцевості підсилюється поширеністю безробіття. Суттєвим 

пом’якшенням проблеми є виникнення попиту та інтенсивний розвиток 

ринку послуг сільського туризму. 

Організація та розвиток сільського туризму мають певні 

відгалуження, що обумовлені привабливістю та мотивами споживання. 

Особливу групу складає обслуговування гостей гірськолижних 

комплексів. Розбудова курортної інфраструктури в Українському 

Передкарпатті надає можливість економічного розвитку селам на 

територіях, що прилеглі до гірськолижних курортів. Число сіл-супутників, 

відповідно поширення і садиб, що надають послуги гостинності корелює з 

популярністю (значимістю) курорту [5]. 

Домінуючими пропозиціями для відпочивльників у карпатській та 

передкарпатській частині області є гірськолижі та лікувально-оздоровчі 

курорти. Поряд з гостинністю відповідних санаторіїв (готелів) активно 

розвивається мережа широкодоступних, бюджетніших послуг сільського 
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туризму. З цієї точки зору пропозиція гостинності сільського закладу 

умовно вторинна. В свою чергу сільські (прикурортні, навколо курортні, 

тощо) приватні заклади розміщення легко структуризуються як міні-

готелі, котеджі, садиби. Серед останніх є помітний поділ на легально 

діючих (зареєстрованих) та нелегальних. Типовою, ключовою 

пропозицією для туриста сьогодні є кілька кімнат в сільському будинку. 

Як правило, вони не мають особливих умов, з простими меблями. 

Перевагами такого продукту є низька ціна, щирість і гостинність 

господарів, недороге і якісне харчування [4]. 

Оцінити загальну кількість суб'єктів, що надають послуги 

сільського зеленого туризму складно. У Івано-Франківській області 

зареєстровано 638 садиб, господарі яких надають послуги туризму та 

рекреації. За деякими публікаціями близько 85-90 % садиб не є 

зареєстрованими (напівлегальні). У 2016 році добровільну категоризацію 

пройшло 101 господарство у Івано-Франківській області [2]. Проте, на 

туристичних сайтах [1] свої послуги пропонує 851 сільська садиба. 

Попит на сільський зелений туризм формують такі сегменти 

споживачів: люди з низьким та середнім рівнем доходу, мешканці 

великих міст, промислових центрів, поціновувачі народних традицій. Їх 

мотивації: харчування екологічно чистими продуктами (17 %), інтерес до 

народної культури (15 %), бюджетність послуги (12 %), психо-емоційна 

комфортність середовища відпочинку (38 %), сімейні традиції (7 %), 

поради лікарів (6 %), специфічна екзотика присадибних робіт (5 %) [3]. 
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At the moment, the 64-bit processor architecture is the most common, 

and the budget 32-bit version does not lose its popularity. As a rule, most users 

have enough of such systems to this day to meet their requirements. But narrow 

circles of specialists sometimes expect the hardware of computers to operate 

with large operands for applied tasks or ultrafast computing, and this area of 

application is growing more and more. Hence, the idea of producing 128-bit [1] 

processors appeared. 

It should be noted that the technology itself is not new. In addition to 

the fact that in the 70s, IBM System/370 [2] had provided the opportunity to 

work with real numbers of 128-bit, and in the 80s VAX [3] was able to work 

with as many as 128-bit numbers. Of course, they did not directly have 128-bit 

registers, but, nevertheless, solved the assigned tasks properly. Moreover, from 

the point of view of the digit capacity of the registers, in our time 256-bit and 

even 512-bit architectures are expected to produce in the near future. 

If we consider the example of the last leap of general-purpose 

processor capacity, then one of the main reasons, besides commercial intents 

and individual performance requirements, was the need of addressing more 

amount of memory, since 32-bit system can address only ~ 4 GB of operative 
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memory (RAM). Previously, when working with 8- and 16-bit systems, despite 

the differences in amount of memory, the same problems arose. 

If we talk about the massive use of the 128-bit architecture, then it 

should be clear about the range of use of this innovation, as well as the 

advantages and disadvantages of implementation. Naturally, it suggests those 

areas of application where there is a need to work directly with operands of the 

appropriate length: 

• cryptography algorithms with a key length of 16 bytes; 

• IPv6 [4] addressing; 

• file systems, for example, ZFS [5] with a 128-bit unit of dimension; 

• multi-threaded SIMD commands; 

• work with vector graphics; 

• computing and modeling with high accuracy requirements. 

And although, at first glance, the upgrade seems reasonable, in most 

cases, you can do without the introduction of a new architecture, while having 

an acceptable time to complete the most tasks. The main advantages and 

disadvantages of 128-bit processors for assessing the comparative utility of its 

implementation in the public domain should also be considered. They are the 

next: 

Benefits: 

• increasing the speed of execution of elementary commands; 

• acceleration of work with multimedia; 

• increase in the possible amount of addressable memory. 

Disadvantages: 

• high cost of production; 

• no need to address such a large amount of memory (~ 10^37 bytes); 

• the need to adapt operating systems and application software to the new 

architecture; 
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• the need to increase the system bus capacity with all the ensuing 

consequences. 

Regarding the amount of addressable memory, it is worth saying that 

the standard of 64 bits [6] supports addressing 1019 bytes, which is enough for 

any kind of tasks for many years ahead. 

It should also be mentioned about mobile processors, which in the 

realities of modern carry even more continual load than stationary ones, but are 

more prevalent, which means there is a potential market for promoting this 

idea. But, as practice shows, the problem of productivity in mobile processors 

is solved by paralleling processes through separation of tasks to numerous 

cores, and not by increasing the performance of the chip cores in particular. So, 

probably, the mobile market in the near future will not require the introduction 

of 128-bit systems. 

Summing up, we can conclude that the mass production market is not 

ready for the mass release of 128-bit systems, due to not so much engineering 

capabilities, as in rather insignificant applicability, higher cost and acceptable 

work of existing architectures. But despite this, 128-bit processors are 

manufactured and will be produced in even bigger amounts later to solve a 

narrow circle of applied problems, with the possible prospect of going into 

mass production, although not in the near future. 

 

References: 

1. 128-bit. [Electronic source] / Wikipedia. – 2018. – Resource access mode: 

https://en.wikipedia.org/wiki/128-bit 

2. System/370 Announcement. [Electronic source] / IBM. – 1970. – Resource 

access mode: 

https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PR370.html 

3. VAX. [Electronic source] / Wikipedia. – 2018. – Resource access mode: 

https://en.wikipedia.org/wiki/VAX 



75 

4. IPv6: A 2012 Report Card. [Electronic source] / Y. Poppe // CircleID. – 

2012. – Resource access mode: 

http://www.circleid.com/posts/20121128_ipv6_a_2012_report_card/ 

5. What is ZFS? [Electronic source] / Oracle. – 2012. – Resource access mode: 

https://docs.oracle.com/cd/E23823_01/html/819-5461/zfsover-2.html#gayou 

6. 64-bit computing. [Electronic source] / Wikipedia. – 2018. – Resource 

access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/64-bit_computing 
 

 

USING MOBILE DEVICES TO AUTHENTICATE USERS AND 

CONTROL SMART HOME SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF APPLE 

DEVICES 

 

Bilohaienko P. V., 

Student of the Faculty of Computer Engineering and Control 

Kharkiv National University of Radio Electronics 

Kharkiv, Ukraine 

 

Nowadays, the use of mobile devices involves a constant flow of 

personal data and other confidential information between applications and 

between different devices. All these data must be properly protected, just like 

other systems related to human activity. In order to achieve information 

security of the client [1], mobile devices are equipped with reliable unlocking 

methods, which are also used to authenticate users. This opens up the 

possibility of using such devices in smart home systems. 

In parallel, such technologies as IOT and Home automation [2] in 

particular are actively developing. In this case, the issue of the user's secure 

interaction with all devices on the network becomes especially important. Since 

important issues of human life support are at stake, it is impossible to leave the 
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smart home system without reliable protection. Access must be granted only to 

authorized users who have verified their identity. 

As you know, when using authentication tools, the speed of response 

matters as well as the accuracy of the determination. And although the question 

of accuracy is a priority from the point of view of safety, an acceptable speed 

ultimately determines the user's choice in favor of a certain technical solution. 

But speaking of devices in the smart home system, an additional condition 

appears: each function performed from a mobile device must be available 

stationary in emergency situations, for example, when there is no connection to 

the network or there is no power. 

Consider the introduction of a mobile device in the concept of smart 

home and its control. As an example of such a device, lets take a look at one 

abstract solution from Apple, with introduction year 2014 and later, containing 

one of the identification tools described below. An example of these devices is 

selected as one of the most secure and prepared for interaction with Smart 

House technologies at the system level. 

Initially, during the dawn of the epoch of smartphones, even a 4-digit 

passcode was considered a sufficient level of protection for the device. Soon, 

manufacturers had begun to recommend 6-digit codes to protect our devices, 

until they were replaced by hardware solutions that are able to physically 

uniquely identify users. The first step towards improving security was a 

fingerprint scanner called Touch ID [3]. According to the manufacturers, the 

owner’s fingerprint recognition accuracy is made with a possible mistake of 1 

from 50,000. The advantages are the shortest response time among other 

technologies, lower cost and possibility of using with any finger registered. 

For certain reasons, one of which is the reluctance and particular 

impossibility of embedding a fingerprint scanner in mobile devices, the 

question of a partial or complete transition to another technology that provides 

greater accuracy of operation and brings other functionalities arise. A face 
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recognition scanner called Face ID [4] has becomes this technology. 

Recognition accuracy is increased and now has a possible recognition mistake 

of 1 from 1,000,000. The advantage of this technology is the ability to 

recognize the owner in the dark. Also, the system has an ability to recognize the 

person over time after possible changes in the face and when wearing of some 

things and accessories. The disadvantages include an acceptable, but slightly 

longer response time, compared with the previous technology. 

Thanks to the introduction of these authentication technologies, we're 

managing to work with payment systems that use the identification methods 

described above to make purchases. From this it follows that the sphere of 

further application of these technologies, both sufficiently developed and safe, 

can be expanded to other life areas, including integration with Smart Home. 

Now consider the practical application in real life on the example of a 

smart lock that can provide access to home for users, registered using their 

mobile devices. A fundamentally new difference is to use the device as a key, 

which optionally with using NFC technology [5] will receive data from the 

lock, verify its identity using the mobile security system and gain access to the 

room after the device sends a response. The use of NFC technology in this case 

is expedient as a safe solution in a described case. Since the distance of 

operation does not reach half a meter, and the execution of any action requires 

confirmation from the user, the solution can be considered fairly safe. At the 

same time, the loss of the device or its theft does not allow any access to 

intruders. 

This has the following advantages: 

• High client side security due to the use of a hardware and software 

combination of the device protection system; 

• Acceptable execution time for an access request (less than 1 second); 

• Ease of use and support. 
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And although all the above factors are positive and make it possible to 

seriously think about the practical implementation of this methodology, there 

are some limitations that go beyond the scope of this material. 

As a short conclusion, it should be noted that smartphones and other 

devices are surprisingly deeply embedded in the daily life of modern man and 

provide huge opportunities for convenience and automation of routine 

processes. However, their use should maintain security at the proper level, 

without causing damage to convenience and speed. Actually, it's just a matter 

of time when mobile devices will be able to fully integrate in any home 

automation system to use it as it was intended. 
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В тезах проводиться огляд та аналіз сучасних систем 

моніторингу, а також взаємодії між ними. Поточний стан можливостей 

сучасних систем моніторингу, а також системи візуалізації даних. 

Жодна комп’ютерна мережа не може існувати без підтримки. Для 

полегшення роботи системного адміністратора та для забезпечення 

швидкої та ефективної роботи над збоями в мережі використовують 

системи які дозволяють візуалізувати процеси що протікають всередині 

мережі та відображають її поточний стан в режимі реального часу.Такі 

системи називаються «системами моніторингу» і широко 

використовуються в підприємствах із власними корпоративними 

мережами. Інформаційна система моніторигу – це комплексне рішення, 

що включає в себе декілька систем моніторингу, систему оповіщень та 

систему агрегації цих оповіщень, що являє собою зручний та зрозумілий 

користувацький інтерфейс. 

Основні можливості систем моніторингу: 



80 

− збір інформації про події з різних пристроїв забезпечення 

інформаційної безпеки і мережевих пристроїв; 

− візуалізацію подій в режимі реального часу; 

− підтримку сигнатурних і «поведінкових» методів виявлення аномалій і 

атак; 

− можливість створення власних правил кореляції; 

− можливість управління активними мережевими пристроями з метою 

блокування шкідливого трафіку; 

− прогнозування результатів атаки; 

− аналіз ризику захищаємої системи; 

− автоматичне визначення статусу події (атака, сканування тощо); 

− можливість обробки та аналізу інцидентів безпеки; 

− фокусування уваги на пріоритетних захищаємих вузлах; 

− вбудована система роботи з інцидентами, можливість інтеграції з 

існуючою; 

− автоматична реакція на інциденти [1]. 

Система моніторингу Zabbix. 

Zabbix – система моніторингу і відслідковування статусів 

різноманітних сервісів комп’ютерної мережі та мережевих пристроїв. 

Підтримує декілька видів моніторингу: 

Simple checks – може перевіряти доступнісь і реакцію 

стандартних сервісів таких як SMTP або HTTP, без встановлення будь-

якого програмного ПЗ. 

ZABBIX agent – може бути встановлений на UNIX-подібні 

або Windows-хостах для отримання даних про загрузку процесора, 

використання мережі та дисковому просторі. 

External check – виконання зовнішніх програм. ZABBIX також 

підтримує моніторинг через SNMP. 

Архітектура системи моніторингу Zabbix 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol
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Архітектура системи моніторингу Zabbix складається з таких 

компонентів: 

1) Zabbix-сервер – це ядро програмного забезпечення. Сервер може 

віддалено перевіряти мережеві сервіси, є сховищем, в якому зберігаються 

всі функціональні, статистичні і оперативні дані, і він є тією частиною в 

програмному забезпеченні Zabbix, яке сповістить адміністратора в разі 

виникнення проблем з обладнанням. 

2) Zabbix-проксі – збирає здані про продуктивність і доступність від імені 

Zabbix-серверу. Усі зібрані дані заносяться в буфер на локальному рівні і 

передаються Zabbix-серверу, до якого і належить проксі-сервер. Zabbix-

проксі є ідеальним рішення для централізованого віддаленого 

моніторингу місць, філіалів мереж, що не мають локальних 

адміністраторів. Він може бути використаний для розподілення загрузки 

одного Zabbix-сервера. В такому випадку, проксі тільки збирає дані, тим 

сами зменшуючи нагрузку на жорсткий диск і ЦПУ сервера. 

3) Zabbix-агент – контроль локальних ресурсів і додатків (таких як 

жорсткі диски, пам’ять, статистика процесора і т.д.) на мережевих 

системах, ці системи повинні працювати з Zabbix-агентом. Zabbix-агенти 

є звичайно ефективними через використання рідних систем виклику для 

збору інформації та статистики. 

4) Веб-інтерфейс – інтерфейс є частиною Zabbix-сервера, як правило, 

(але не обов’язково) запущений на тому ж фізичному сервері, що і Zabbix-

сервер. Працює на PHP і потребує веб сервер. 

Отже дана система має широкий набір можливостей для 

моніторингу як фізичного устаткування мережі, так і віртуальних машин, 

а також збирати статистику та подавати її у графічному вигляді та 

створювати складі запити для моніторингу роботи мережі [2]. 

Система моніторингу Nagios. 



82 

Nagios – це програма з відкритим кодом. Призначена для 

моніторингу комп’ютерних систем і мереж. Моніторинг контролю стану 

вузлів і служб, оповіщення адміністратора у випадку, якщо служби 

припиняють роботу. 

Можливості Nagios: 

− Моніторинг служб (SMTP, POP3, HTTP, ICMP, SNMP; 

− Моніторинг стану хостів (загрузка процесора, використання диска, 

системні логи) в більшості мережевих ОС; 

− Підтримка віддаленого моніторингу через шифровані тунелі 

SSH або SSL; 

− Проста архітектура модулів розширень (плагінів) дозволяє, 

використовуючи будь яку мову програмування, легко розробляти свої 

власні засоби поведінки служб; 

− Паралельна перевірка служб; 

− Можливість визначати ієрархії вузлів мережі за допомогою 

«батьківських» вузлів, дозволяє помічати і відрізняти вузли, які вийшли з 

ладу, і ті, які недоступні; 

− Відправка оповіщень у випадку виникнення проблем з службою чи 

вузлом; 

− Можливість визначати обробник подій що відбулися зі службами чи 

вузлами для проактивного рішення проблеми; 

− Можливість організації сумісної робото декількох систем моніторингу 

з ціллю підвищення надійності і створення розподіленої системи 

моніторингу. 

Nagstamon – як система агрегації оповіщень. 

Розширення Nagstamon – це система моніторингу для обробки 

попереджень в режимі реального часу. Вона дозволяє структурувати 

попередження по вузлам, ступені важливості, часу надходження, статусу 

тощо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/POP3
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSH
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
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Nagstamon є окремим додатком що встановлюється на комп’ютер 

системного адміністратора. Попередження до цієї системи надходять 

прямо з Nagios в режимі реального часу, крім того, є можливість 

виставити кількість перевірок перед тим як попередження потрапить у 

Nagstamon. При надходженні повідомлень системний адміністратор має 

змогу швидко та зручно перейти в один клік до всієї необхідної 

інформації в Nagios для подальшої обробки попередження. 

Також при натисканні правою клавішею по попередженню можна 

викликати контекстне меню де є функції відкладання попередження, його 

перевірка позачергово, додавання коментарів та інші функції. Крім того є 

можливість налаштування звукових оповіщень на певні типи 

попереджень. 

Основна функція Nagstamon – це агрегація всіх оповіщень з усіх 

моніторинг систем та подняння їх зручному та короткому форматі 

адміністратору. Найголовнішим є тим, що кожний адміністратор сам 

визначає тип подачі данних, тип оповіщень, їх пріорітетність там 

відображення. 

Система моніторингу та візуалізації Grafana. 

Grafana – це пакет для візуалізації данних моніторингу, який 

фокусується тільки на візуальній частині та дашбордах. Дуже часто 

адміністратору необхідно перемикатись і порівнювати данні за різні 

періоди часу (1 день, тиждень, місяць, тощо). Так як Grafana фокусується 

на користувацькому інтерфейсі їй необхідно брати дані із зовнішніх 

джерел. Стандартний набір функцій підтримує: 

− Graphite; 

− InfluxDB; 

− Prometheus. 

А також існує можливіть підлюкчення користувацьких плагінів та 

власноруч написаних агрегаторів. 
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Як тільки для Grafana підключено хоча б одне джерело данних, 

можна створювати дашборди. Дашборд це набір стрічок, в кожній з яких є 

одна або декілька панелей. 

Grafana підтримує дуже велику кількість панелей такі як: 

− графіки; 

− таблиці; 

− цифрові панелі; 

− списки повідомлень; 

−  кругові діаграми. 

Все це можна додавати на дашборд за допомогою вмонтованого 

редактора. 

Ще однією додатковою функцією Grafana є можливість створення 

так званих плейлістів із декількох дашбордів. Наприклад цей плейліст 

можна помістити на великий екран і з періодичністю в декілька хвилин 

прокручувати необхідні дашборди на цьому екрані. 

Також у новій версії Grafana є можливість відправляти 

оповіщення у вигляді електронного листа, повідомлення в чат Telegram, 

що суттево спрощує роботу адміністратору. В цілому Grafana являє собою 

зручну систему візуалізації для спрощення виявлення довготривалих 

проблем, проблем які можуть з’явитись у майбутньому, а також для 

подання бізнес інформації у зручному вигляді для співробітників в інших 

відділах. 

Засоби взаємодії моніторинг систем. 

Як вже було сказано вище Nagios може приймати оповіщення з 

інших систем моніторингу, а додаток Nagstamon надавати зручне 

візуальне представлення в режимі реального часу. Система Zabbix 

дозволяє передавати оповіщення та спрацювання тригерів до інших 

систем моніторингу. Отож в результаті можна отримати одразу дві 

моніторинг системи, які взаємодіють одна з одною та мають зручну 
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візуалізацію даних, чітке представлення даних та гнучку систему 

створення оповіщень для системних адміністраторів. 

Ще один плюсом поєднання цих двох систем є їх 

«самомоніторинг» та моніторинг одна одну. Наприклад можна встановити 

перевірку Nagios на вузлі де знаходиться веб-інтерфейс Zabbix та 

перевіряти його доступність запитами http/https кожні 30 секунд. Або ж 

перевіряти доступність портів 80(http) та 443(https) за допомогою ping. 

У свою чергу Zabbix може відображати графік доступності Nagios 

24/7. 

Обидві системи мають вмонтовані оповіщення для самоперевірок 

та сповіщення про несправності або високе навантаження [3]. 
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В тезах проводиться огляд та аналіз механізму забезпечення 

безпеки протоколу IPsec. Проаналізований поточний стан досліджуваної 

області, а також основні проблеми. 

IPv6 (англ. Internet Protocol version 6) – нова версія IP-протоколу – 

IP версії 6 [1]. Проблема нестачі адресного простору стала основною 

причиною розробки протоколу IPv6. Почалася розробка 1992 року. З 2003 

р. його підтримку забезпечують виробники більшості 

телекомунікаційного устаткування. IPv6 – новий крок у розвитку 

Інтернету, який є необхідним для подальшого розвитку системи в цілому. 

IPv6 вже скоро стане єдиним варіантом доступу нових пристроїв і 

хостів до Інтернету. IPv4 включає в себе понад 4 млрд адрес. 1981 року, 

коли IPv4 вперше був реалізований, ніхто навіть не міг уявити, що цієї 

кількості адрес банально не вистачить. 

Також IPv6 спрощує і прискорює передачу даних за рахунок 

більш ефективної обробки пакетів і відмови від необхідності перевіряти їх 

цілісність. В результаті ресурси, які звільнились вивільняються для 

виконання його безпосередніх завдань. 

Маючи в своєму розпорядженні понад 340 трильйонів унікальних 

IP-адрес, організації зможуть відмовитися від використання NAT для 

з'єднання з Інтернетом [2]. IPv6 практично виключає конфлікти адрес, 

типові для IPv4, і спрощує процеси підключення та обміну даними. 

Окремим аспектом при розробці протоколу наступної версії 

стояло питання захисту. Протокол IPv4 спочатку не замислювався як 
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захищений протокол. Тільки з подальшим розвитком були виявлені 

недоліки та розроблені засоби захисту від несанкціонованого доступу. 

При розробці IPv6 вирішили не припускатись такої помилки. IPv6 з 

самого початку проектувався з підвищеними потребами до захисту. IPv6 

реалізує механізм шифрування трафіку і перевірки цілісності пакетів [1]. 

Однією з ключових відмінностей між IPv4 від IPv6 стало те, що протокол 

IPSec з рекомендованого перетворився на обов'язковий. IPv6 забезпечує 

цілеспрямоване шифрування для гарантованої безпеки з'єднання, а 

використання розширення IPSec забезпечує захищену передачу 

інформації. 

Механізм забезпечення захисту IP Security (англ. Internet Protocol 

Security) – є структурою відкритих стандартів для забезпечення 

конфіденційних, безпечних з'єднань по інтернет-протоколу, за рахунок 

використання криптографічних служб безпеки [2]. IPSec підтримує 

автентифікацію сторін на мережевому рівні, перевірку справжності 

джерела даних, цілісність даних, конфіденційність даних (шифрування), 

захист від повторного відтворення і частковий захист від аналізу трафіку. 

Впровадження IPSec компанією Microsoft засновано на 

стандартах, розроблених в робочій групі IPSec Internet Engineering Task 

Force (IETF). IPSec підтримується Microsoft Windows Server, операційною 

системою Windows та інтегровано зі службою каталогів Active Directory. 

Політика IPSec може бути призначена через конфігурацію групової 

політики доменів Active Directory і організаційних підрозділів. Це 

дозволяє призначати політику IPSec на домен, сайт або рівень підрозділи 

організації, що спрощує розгортання IPSec. IPSec визначений в RFC 

(Request for Comments) з 2401 по 2412. 

Стандартизованими механізмами IP-безпеки можуть 

користуватися протоколи більш високих рівнів і, зокрема, керуючі 

протоколи, протоколи конфігурації і маршрутизації. 
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IPSec забезпечує безпеку на IP-рівні, використовуючи протоколи 

безпеки, визначаючи алгоритми, використовувані сервісами, і надаючи 

криптографічні ключі необхідним сервісам. 

Ці протоколи можуть застосовуватися як окремо так і в комбінації 

один з одним для забезпечення необхідного набору сервісів безпеки в 

IPv4 і IPv6. Кожен протокол має два режими використання: режим 

транспорту і режим тунелювання. У транспортному режимі протоколи 

забезпечують захист головним чином для протоколів більш високого 

рівня; в режимі тунелювання протоколи застосовуються для 

приховування IP-заголовків вихідних пакетів. 

Використання протоколу IPSec несе в собі багато переваг. IPSec 

надає відкритий промисловий стандарт як альтернативу пропрієтарним 

технологіям безпеки на основі IP [2]. Це дозволяє мережевим 

адміністраторам отримати вигоду з отриманої оперативної сумісності. 

Також IPSec існує нижче транспортного рівня, що робить його прозорим 

для користувачів і додатків. Необхідності змінювати мережеві додатки на 

робочому столі користувача немає, якщо IPSec реалізований в 

брандмауері або маршрутизаторі. Стійкі служби автентифікації 

запобігають прийняття даних за рахунок використання помилково 

заявлених ідентичностей. Служби конфіденційності запобігають 

отриманню доступ до важливих даних під час їх передачі між сторонами. 

В протоколі також присутня перевірка справжності походження і 

цілісності даних. Динамічне перекодування в ході поточних з'єднань 

виключає ручну переконфігурацію секретних ключів і допомагає 

захиститися зловмисників. 

Основоположними поняттями IPSec є: 

• контексти безпеки (SA); 

• автентифікаційний заголовок (АН); 

• безпечне приховування даних (ESP); 
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• режими роботи: тунельний і транспортний; 

• управління ключами (IKE); 

Для початку обміну даними між двома сторонами необхідно 

встановити з’єднання, яке носить назву контексти безпеки(Security 

Association), на далі SA. Концепція SA є фундаментальною для IPsec. 

Вона описує, як сторони будуть використовувати сервіси для 

забезпечення захищеного спілкування. З'єднання SA є симплексним, тому 

для взаємодії сторін необхідно встановити два з'єднання. Варто також 

відзначити, що стандарти IPsec дозволяють кінцевим точкам захищеного 

каналу використовувати як одне SA для передачі трафіку всіх 

взаємодіючих через цей канал хостів, так і створювати для цієї мети 

довільне число безпечних асоціацій, наприклад, по одній на кожне TCP-

з'єднання. Це дає можливість вибирати потрібну ступінь деталізації 

захисту. Установка з'єднання починається зі взаємної автентифікації 

сторін. Далі відбувається вибір параметрів (чи буде здійснюватися 

автентифікація, шифрування, перевірка цілісності даних) і необхідного 

протоколу передачі даних. Після цього вибирається конкретні алгоритми 

(наприклад, шифрування, хеш-функція) з декількох можливих схем, деякі 

з яких визначені стандартом (для шифрування – DES, для хеш-функцій – 

MD5 або SHA-1), інші додаються виробниками продуктів, що 

використовують IPsec. 

Налаштування з'єднання IPsec включає в себе всі види 

криптографічних рішень, але це істотно спрощується тим, що будь-який 

дане з'єднання може використовувати не більше двох або (рідше) трьох 

одночасно. 

Автентифікація обчислює Integrity Check Value (ICV) вмісту 

пакету, і, як правило, використовується криптографічний хеш-алгоритм, 

такий як MD5 або SHA-1. Він включає в себе секретний ключ, відомий 

обом сторонам, що дозволяє одержувачеві обчислити ICV таким же 
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чином. Якщо одержувач отримує таке ж значення, то це означає, що 

відправник успішно пройшов автентифікацію і ніяких порушень виявлено 

не було. Шифрування використовує секретний ключ для обробки даних 

перед передачею, що захищає реальний вміст пакета від прослуховування. 

Існує досить багато варіантів для алгоритмів, поширеними є 3DES, AES, 

DES, Blowfish і та багато інших. 

IPSec використовує два протоколи для забезпечення безпеки 

трафіку – Authentication Header (AH) і Encapsulating Security Payload (ESP) 

[2]. AH і ESP є двома основними протоколами, що використовуються 

IPsec, і вони виконують автентифікацію (AH) та шифрування плюс 

автентифікацію (ESP) потоку даних, що проходить по цьому з'єднанню. 

Вони, як правило, використовуються незалежно один від одного, хоча 

можливо є можливість використовувати їх разом (існують випадки коли 

це неможливо). 

Автентифікаційний заголовок призначений для забезпечення 

автентифікації відправника, контролю цілісності даних і для запобігання 

повторної відправки пакету – за умови, що приймаюча сторона 

налаштована проводити перевірку номеру пакета. AH захищає дані 

протоколів більш високих рівнів і ті поля IP-заголовків, які не змінюються 

на маршруті доставки або змінюються передбачуваним чином. 

На відміну від AH механізм приховування даних (ESP) надає три 

види сервісів безпеки: 

• забезпечення конфіденційності (шифрування вмісту IP-пакетів, а 

також частковий захист від аналізу трафіку шляхом застосування 

тунельного режиму); 

• забезпечення цілісності IP-пакетів і автентифікації джерела даних; 

• забезпечення захисту від відтворення IP-пакетів. 

Важливою особливістю IPSec є те, що протокол може 

функціонувати в двох режимах: транспортному і тунельному. 
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У транспортному режимі шифруються тільки дані IP-пакета, 

вихідний заголовок зберігається. Транспортний режим, як правило, 

використовується для встановлення з'єднання між хостами. Він може 

також використовуватися між шлюзами для захисту тунелів, 

організованих яким-небудь іншим способом. Транспортний режим 

забезпечує безпечне з'єднання між двома кінцевими точками. 

У тунельному режимі шифрується весь вихідний IP-пакет: дані, 

заголовок, маршрутна інформація, а потім він вставляється в поле даних 

нового пакета, тобто відбувається інкапсуляція. Тунельний режим може 

використовуватися для підключення віддалених комп'ютерів до 

віртуальної приватної мережі або для організації безпечної передачі даних 

через відкриті канали зв'язку між шлюзами для об'єднання різних частин 

віртуальної приватної мережі. За звичай використовується для 

формування традиційного VPN, що в цілому створює безпечний тунель 

через ненадійну мережу. 

Оскільки обидві сторони діалогу повинні знати секретні значення, 

використовувані в процесі хешування або шифрування, виникає питання 

про те, як відбувається обмін цими даними. Власні ключі вимагають 

ручного введення секретних значень на обох кінцях, імовірно, переданих 

за допомогою будь-якого зовнішнього механізму, а IKE (Internet Key 

Exchange) являє собою складний механізм для проведення цього в мережі 

Інтернет. 

IKE (Internet Key Exchange) – протокол, який являється кістяком, 

що зв'язує всі компоненти IPsec в працююче ціле. Зокрема, IKE 

забезпечує початкову автентифікацію сторін, а також їх обмін загальними 

секретними ключами [2]. 

Існує IKE і більш нова версія протоколу: IKEv2. У специфікаціях 

та функціонуванні цих протоколів є деякі відмінності. 
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Головними труднощами реалізації IPsec в IPv6 за замовчуванням 

є створення стандартизованої глобальної інфраструктури відкритих 

ключів, яка змогла б обслуговувати всі пристрої в Інтернеті [3]. Також 

існують труднощі стандартизації та інших областей, таких як, наприклад, 

створення єдиної базової конфігурації на кінцевих пристроях і усунення 

термінологічної плутанини при створенні подібної конфігурації так як на 

даний момент, багато виробників мережевого устаткування мають свою 

специфічною термінологією. Або проблема стандартизації технічних 

моментів, наприклад, який механізм управління ключами 

використовувати за замовчуванням IKEv1 або IKEv2. На даний момент 

вже створено безліч напрацювань в даній сфері, наприклад, існує ряд RFC 

публікацій, таких як: опис IPsec PKI профілів IKEv1, IKEv2 і PKIX; 

використання IPSec для захисту тунелів IPv6-в-IPv4; мобільні IPv6 і 

IKEv2. Слід зазначити, що в стандартному RFC, присвяченому IPv6, 

посилання в розділі про безпеку вказує на застарілу версію протоколу 

IPSec (RFC 2401). У 2005 році в світ вийшов RFC 4301, в якому описаний 

IPsec-v3 [3]. Ключовим зміною є те, що в новому стандарті з'явилося таке 

поняття як PAD (англ. «Peer Authentication Database»). Дана база містить 

інформацію, необхідну для автентифікації вузла, щоб забезпечити зв'язок 

між протоколом IPSec і протоколом управління ключами (наприклад, 

IKE). Також необхідно відзначити, що ведуться роботи і в області IKE 

протоколу. Так, на даний момент, випущений чорновий варіант RFC 

публікації, в якому описаний IKEv3. Дана публікація була мотивована 

тим, що, незважаючи на всі спроби спрощення, зниження логічних колізій 

і неузгодженосте, IKEv2 стандарт, на думку автора, так і залишився 

плутаним і складним. 

Протокол IPv6 відкрив шлях для нових векторів атак в силу своєї 

архітектури. Це стало причиною появи нових атак, методи боротьби з 

якими не існували в минулій версії протоколу IP. Для боротьби з явними 
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погрозами розроблені механізми безпеки, значна частина з яких заснована 

на застосуванні криптографії. Введення деяких із запропонованих 

механізмів забезпечення безпеки дозволить досягти лише часткової 

захисту. Тільки використання комплексних методів захисту дозволять 

створити периметр належного рівня захищеності. Однак не варто 

забувати, що самі механізми безпеки також відкрили нові потенційні 

вектори атак, в основному засобами реалізації DoS атак на складні для 

обчислення операції. Слід зазначити, що, незважаючи на те, що IPSec ще 

не може бути впроваджений в IPv6 протокол як стандарт забезпечення 

безпеки «з коробки», все ж його можна задіяти вручну. Даний протокол 

дозволяє забезпечити дві важливі складові безпеки даних: 

конфіденційність і цілісність. Однак IPSec не гарантує доступність 

інформації. З огляду на те, що більшість захисних механізмів схильні до 

DoS атак різного роду, необхідна розробка нових ефективних методів 

захисту від даних загроз. 
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Автопоїзд, що складається з тягача і пасивних напівпричепів, 

відноситься до класу нелінійних, неголомних, структурно нестійких (при 

реверсному русі) динамічних систем. Задача управління їх рухом 

(зворотним ходом) є актуальною, як з точки зору теорії, так і сточування 

зору практичної реалізації програмного руху із заданими обмеженнями. 

При русі реверсом, без належної керуючої дії, ланки автопоїзда 

«видавлюватимуть» одна одну, що супроводжується необмеженим 

зростанням кутів складання. Це явище, відоме як jackknifing, в той час, як 

при русі вперед напівпричепи «відстежуватимуть» курсовий кут тягача. 

Тому, нині автономні системи вантажоперевезень є об'єктом численних 
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дослідницьких проектів, серед яких можна виділити роботи по синтезу 

законів управління для реверсного руху. При цьому, для синтезу законів 

управління використовується різноманітний математичний апарат: 

пропонуються методи управління і планування руху такої системи, 

обумовлені виключно геометричними особливостями її кінематики, 

сформульованими в каскадній формі [2], застосування апарату алгебри Лі 

[3; 4], нечіткої логіки (fuzzy logic) [5], використання каскадної стратегії 

управління (VFO) [6], застосування лінійно-квадратичних контролерів [7], 

нільпотентної апроксимації [8] і інше. При цьому, як правило, 

розглядаються не лише загальні випадки вирішення проблеми управління, 

але і окремі – для системи з одним і двома напівпричепами. 

Головною метою даного дослідження є синтез законів управління 

тягачем автопоїзда при русі реверсом, що забезпечують рух всього 

автопоїзда у заданому коридорі. Останнє досягається накладенням 

обмежень на величини кутів складання між ланками автопоїзда. 

У дослідженні синтез закону управління проведений на основі 

методів функцій А.М. Ляпунова і методу бекстепінгу [9; 10]. Відмітимо, 

що прямий метод Ляпунова вже був успішно застосований для синтезу 

закону управління з одним напівпричепом [1], проте, метод бекстепінгу, 

через рекурсивну природу алгоритму, очевидно, ефективніший при 

синтезі управління у разі наявності декількох напівпричепів. 

У основі математичної моделі, керованого руху зчленованого 

автопоїзда реверсом, лежать класичні положення механіки системи 

твердих тіл (з урахуванням наявності неголономних зв'язків). Завдання 

синтезу програмного керованого руху вирішувалося на основі 

обґрунтованих підходів теорії автоматичного управління і контролю 

динамічних систем, а коректність отриманих результатів перевірялася на 

основі незалежного чисельного моделювання системи, а саме: 
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− розглядається кінематична модель триланкового автопоїзда з 

неголономними зв'язками (відсутність поперечних прослизань колісної 

системи); 

− для стабілізації руху реверсом такої системи використовуються метод 

функцій Ляпунова (другий метод Ляпунова), у поєднанні з методом 

бекстепінгу, який також спирається на метод функцій Ляпунова; 

− при реалізації методу бекстепінгу необхідні символьні обчислення 

були проведені в середовищі системи Maple; 

− комп’ютерне моделювання і інтегрування рівнянь керованого руху 

моделі автопоїзда також проведене в середовищі системи Maple. 

Емпіричне дослідження полягало в реалізації керованого руху 

масштабної фізичної моделі, реєстрації кутів складання і керуючої дії, що 

дозволило виконати оптимальне налаштування регулювальників для 

законів управління. 

Розглянемо систему, що складається з тягача з двома пасивними 

напівпричепами, сполученими відповідно до моделі «on,-axle hitching» [7], 

кінематична схема якої зображена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Кінематична схема системи 
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Тут θ1, θ2, θ3 – орієнтаційні кути об'єктів системи, L1, L2, L3 – їх 

лінійні розміри, φ – кут повороту рульових коліс тягача. 

Введемо позначення: γ1=θ1-θ2 – кут складання між тягачем і 

першим напівпричепом, γ2=θ2-θ3 – кут складання між напівпричепами. На 

ці кути накладаються обмеження |γi| <π/2, обмеження на кут φ 

визначаються технічними можливостями управління. 

Згідно з цією схемою, доповнимо використану для системи тягач-

напівпричіп систему диференціальних рівнянь [1] останнім рівнянням 

(похідна кутової швидкості другого напівпричепа) : 
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де v<0 – лінійна швидкість тягача. 

Синтезуємо спочатку закон управління по методу бекстепінгу – за 

допомогою рекурсивної процедури, в якій поєднані завдання знаходження 

функції Ляпунова і відповідного закону управління. Алгоритм 

бекстепінгу полягає в тому, щоб зробити кожен інтегратор об'єкту 

стійким, шляхом додавання зворотного зв'язку, обчисленого за 

алгоритмом, наведеним в роботі [10]. 

Позначимо бажаний кут складання між напівпричепами як γ2ref . 

Визначимо помилку стеження e1=sin(γ2ref)-sin(γ2) з останнього рівняння (1) 

і виберемо функцію Ляпунова: 
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2/2
11 eV = .                                                   (2) 

 

Вичислимо її похідну, підставивши необхідні вирази з системи 

(1): 

 

)/)sin(/)(tan()cos()cos())sin()(sin( 32212122

.

1 LLvV ref γγγγγγ −⋅⋅⋅−−= .        (3) 

 

Виберемо нову змінну у виді: 

 

1132212 /)sin(/)tan( ekLLe ⋅+−= γγ ,                        (4) 

 

з коефіцієнтом k1 > 0 і нову функцію Ляпунова (відповідно до алгоритму 

бекстепінгу) у виді: 

 

2/2
212 eVV += .                                           (5) 

 

Диференціюючи цю функцію і вважаючи з наведених вище 

міркувань: 

 

.ek))sin()(sin()cos()cos(e ref 2222212 ⋅−−⋅⋅⋅= γγγγn          (6) 

де k2>0. 

 

Продиференціюємо вираз (4) і прирівняємо його праву частину з 

правою частиною рівняння (6), в результаті отримаємо співвідношення 

для визначення закону управління кутом повороту рульового колеса: 
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Диференціювання окремих виразів і визначення закону 

управління (кута φ) виконане з використанням системи Maple. 

Для прямого методу Ляпунова параметри його функції виберемо, 

скориставшись результатами бекстепінгу: 
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1 eeV += ,                                             (8) 

де e1 – власне, вираз для бекстепінгу і 

 

32212 /)sin(/)tan( LLe γγ −=                                   (9) 

 

з виразу (4). 

Вичислимо відповідні похідні за правилами диференціювання 

складної функції з урахуванням значень похідних орієнтаційних кутів в 

(1): 
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Підстановка (10) і (11) в похідну функції Ляпунова призводить до 

результату (11): 
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Вирішимо це рівняння відносно шуканого управління – кута φ. 

Синтезований таким чином закон управління має вигляд: 
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За початкових умов рівних орієнтаційним кутам тягача і 

напівпричепів, відповідно: 0, π/10 і -π/5, їх траєкторії руху (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Траєкторії руху тягача і причепів 

 

Траєкторія тягача отримана як результат чисельного інтегрування 

(1), а координати траєкторії напівпричепів обчислені, виходячи з 

голономних зв'язків: 
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При цьому, кути складання асимптотично сходяться до потрібних 

(бажаний – 36о, обчислений, – ~30.45o), що зображено на рис. 3 і рис. 4. 

Для чисельного моделювання бажаний кут складання для другого причепа 

заданий значенням π/5, довжини тягача і напівпричепів, відповідно, 1, 2 і 

2 м при швидкості v=1м/c. Коефіцієнти для бекстепінгу: k1=0.4, k2=10, для 

Ляпунова: k=2. З цими параметрами досягається прийнятне практично 

однакове управління, показане на рис. 5. 

 

 

 
Рис. 3. Стабілізація кута складання між тягачем і напівпричепом. 
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Рис. 4. Стабілізація кута складання між напівпричепами. 

 

 
Рис. 5. Динаміка зміни управління автопоїздом. 

 

При цьому, рівняння асимптоти φref= arctg(L1sin(γ1ref)/L2) (рис. 5), 

отримано з умови рівності похідних по орієнтаційних кутах тягача і 

першого причіпа з рівняння (1). 
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Висновки 

1. Виконаний огляд існуючих комплексів теоретичних і емпіричних 

методів, поєднання яких дає можливість з найбільшою достовірністю 

досліджувати об'єкт, що вивчається, з метою вибору оптимального 

математичного апарату, для досягнення мети – синтезу законів управління 

для реверсного руху автопоїзда. 

2. Реалізований синтез законів управління з використанням методу 

бекстепінгу і прямого методу Ляпунова, із застосуванням системи Maple 

для комп’ютерного моделювання керованого реверсного руху 

триланкового автопоїзда. 

3. Розроблена можливість порівняння траєкторій при застосуванні різних 

законів управління, з можливістю налаштування їх регулювальників і, як 

наслідок цього, отримано оптимальне управління для обох законів. 

4. Синтезована система управління для дотримання автопоїзда по 

маршрутній кривій, заданій радіусом її кривизни. 

Практична цінність цього дослідження полягає в тому, що синтезовані 

закони управління можна застосувати для програмного керування. 

 

Література: 

1. Tatievskyi D.N. The synthesis of steering rules for stabilizing road train 

reverse motion to solve the task of reaching a set goal [Elektronny'j resurs] / 

D.N. Tatievskyi // Technology Transfer : fundamental principles and innovative 

technical solutions. – Rezhy'm dostupu: www.google.com/url?q=http://eu-

jr.eu/ttfpits/article/download/482/459&sa=U&ved=0ahUKEwj9lbrCrITZAhUJ

haYKHfshDMcQFggYMAE&usg=AOvVaw3VTgy9M9_z1DKwW2jjahsJ. 

2. Michalek M. Tracking control strategy for the standard N – trailer mobile 

robot – geometrically motivated approach [Elektronny'j resurs] / Maciej 

Michalek // Poland, Poznan University of Technology (PUT). – Rezhy'm 

dostupu: 



104 

http://etacar.put.poznan.pl/maciej.michalek/PublikacjePliki/MyT3ONTracking

VFORoMoCo.pdf. 

3. Rouchon P. Flatness and motion planning: the car with n trailers 

[Elektronny'j resurs] / P. Rouchon, M. Fliess, J. L´evine, P. Martin // France, 

Decision and Control. – Rezhy'm dostupu: 

http://cas.ensmp.fr/~rouchon/publications/PR1993/ ECC93.pdf. 

4. Richard M. Nonholonomic Motion Planning : Steering Using Sinusoids 

[Elektronny'j resurs] / M.R. Murray, Member, IEEE, S. Shankar Sastry // IEEE 

Transactions on automatic control. – 1993. – Vol. 38. – № 5. – P. 700-716. – 

Rezhy'm dostupu: 

https://authors.library.caltech.edu/7315/1/MURieeetac93.pdf. 

5. Cheng J. Backward Path Tracking Control for Mobile Robot with Three 

Trailers [Elektronny'j resurs] / Jin Cheng, Bin Wang, Yong Zhang, Yuan Xu // 

China, School of Electrical Engineering, University of Jinan. – http://www.uni-

obuda.hu/users/szakala/SMC%202016% 20pendrive/1030_smc 2016.pdf. 

6. Maciej M. Application of the VFO method to set – point control for the N - 

trailer vehicle with off – axle hitching / M. Maciej // Poland, International 

Journal of Control. – 2012. – Vol. 85. – P. 502-521. – Rezhy'm dostupu: 

http://etacar.put.poznan.pl/maciej.michalek/PublikacjePliki/MyT3ONTracking

VFORoMoCo.pdf. 

7. Evestedt N. Motion planning for a reversing general 2 – trailer 

configuration using Closed – Loop [Elektronny'j resurs] / N. Evestedt, O. 

Ljungqvist, D. Axehill // RRT, IEEE/RSJ International Conference on 

Intelligent Robots and Systems (IROS). – 2016. – P. 3690-3697. – Rezhy'm 

dostupu: https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2 

:1066727/FULLTEXT01.pdf. 

8. Ardentov A.A. Controlling of a mobile robot with a trailer and its nilpotent 

approximation [Elektronny'j resurs] / A.A. Ardentov // Russia, Pereslavl – 



105 

Zalessky, Yaroslavl Region, 152020, Program Systems Institute of RAS. – 

Rezhy'm dostupu: https://arxiv.org/pdf/1612.01344.pdf. 

9. Ojha A.V. Control of non-linear system using backstepping [Elektronny'j 

resurs] / A.V. Ojha, A. Khandelwal // IJRET : International Journal of Research 

in Engineering and Technology. – Rezhy'm dostupu: 

http://esatjournals.net/ijret/ 2015v04/i05/IJRET20150405111.pdf. 

10. Bouadi H. Adaptive Backstepping for Trajectory Tracking of Nonlinearly 

Parameterized Class of Nonlinear Systems [Elektronny'j resurs] / H. Bouadi, F. 

Mora – Camino // International Symposium on Computational Intelligence and 

Informatics. – Rezhy'm dostupu: https://hal.inria.fr/file/index/docid/938519/ 

filename/338.pdf. 
 

 

КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ В 

СТРУКТУРІ ЗАХИЩЕНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ткачук В. Ю., 

магістрант кафедри обчислювальної техніки 

Вінницький національний технічний університет 

м. Вінниця, Україна 

 

Коробейнікова Т. І., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри обчислювальної техніки 

Вінницький національний технічний університет 

м. Вінниця, Україна 

 



106 

В тезах проводиться огляд комплексного методу організації ІР-

телефонії в захищеній корпоративній мережі. 

Комплексний метод організації ІР-телефонії передбачає 

використання в корпоративній мережі будь якого підприємства. 

Комплексний метод це система внутрішньої взаємодії VoIP пристроїв, 

відділів підприємства, ключових осіб і клієнтів [1]. 

Комплексний метод організації ІР-телефонії дозволяє 

організувати широко розгалужену мережу комунікацій у підприємстві а 

також у його відділах. 

Використання цього методу може бути будь якому підприємстві, 

не залежно від типу обладнання, параметрів комп’ютерних мереж чи виду 

діяльності[1]. 

Комплексний метод дозволяє вирішувати нагальні питання в 

організації ір телефонії. Метод дозволяє обробляти інформацію з різних 

видів трафіку. Голосовий трафік може оброблятися трьома варіантами: 

автоматично спеціальним програмним комплексом за певним алгоритмом, 

напів автоматично за допомогою програмного забезпечення і потім з 

використанням людської допомоги, або тільки в режимі керування 

оператором.  

Метод дозволяє отримувати трафік різнойменного походження в 

одному блоці наприклад відео і аудіо, факс і аудіо, відео, факс і аудіо 

тощо [2]. 

Для його опрацювання є алгоритми які можуть в автоматичному 

режимі допомогти вирішити ту чи іншу проблему. Будь який трафік який 

має статус не виконаного автоматично передається в буфер в певною 

міткою сортування. Потім аналітичний центр обробляє трафік за 

критерієм того чи іншого відділу підприємства та передає його на 

оброблення. Оброблення трафіку відбувається за участі всіх сфер і 

відділів які стосуються конкретного питання, що міститься в 
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інформаційному блоці. Далі кожен відділ створює результат вирішення 

проблемної інформації. Кожен результат того чи іншого відділу формує 

комплексний результат який є заключенням відносно запиту клієнта [2]. 

 
Рисунок 1 – Схема комплексного методу організації ІР-телефонії в 

структурі захищеної корпоративної мережі підприємства 

 

Вхідні дані Центр 
розподілу 

даних 
Буфер 

Аналіз даних 

Узгодження даних 

Автоматичне 
опрацювання 

даних 

Формува
ння 
результа
ту 1 

Формува
ння 
результа
ту 2 

Форму
вання 
резуль
тату 3 

Форму
вання 
результ
ату 4 

Опрацювання даних  

Результат 



108 

Метод дає змогу вирішувати комунікаційні задачі і проблеми 

підприємства в надзвичайно швидкому темпі і з якісним результатом для 

обох сторін співпраці клієнтів-співробітників з підприємством. 

Комплексний метод організації ІР-телефонії в структурі 

захищеної корпоративної мережі підприємства зображений у вигляді 

діаграми на рисунку 1. 

З рисунку 1, опишемо основні складові схеми методу організації 

ІР-телефонії в структурі захищеної корпоративної мережі підприємства: 

‒ вхідні дані – це вхідний потік даних, що приходить з різних джерел і 

спрямовується на VoIP; 

‒ автоматичне опрацювання даних – це набір певних правил і функцій 

системи Asterisk, які можуть взаємодіяти з абонентами і серверною 

частиною в автоматичному режимі приймання рішень в залежності від 

клієнта; 

‒ центр розподілу даних – це процес базового дослідження вхідної 

інформації та розподіл її у CRM; 

‒ процес аналізу даних передбачає дослідження вхідної та попередньої 

інформації з архіву, а також з системи Asterisk; 

‒ опрацювання даних – це процеси опрацювання варіантів рішень для 

вирішення проблеми чи задачі; 

‒ узгодження даних – це процеси перевірка параметрів даних. 

Далі потрібно розглянути роботу та складові методу будь 

детально та виділити в окремі блоки кожен процес взаємодії трафіку. 

Тому діаграма з рисунка 1 модифікується в діаграму яка зображена на 

рисунку 2. 

Рисунок при розгалужені прийняв нові деталі та зміни. Блок 

вхідні дані (Input Data) доповнився конкретними позначеними типами 

трафіку – In1-In3. 

In1 – це трафік корпоративного типу того чи іншого підприємства. 
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In2 – це трафік який надходить з віддалених офісів підприємства. 

In3 – це трафік технічний, він може приносити інформацію 

службового характеру, самотестування тощо. 

Також процес обробки доповнився додатковими параметрами: 

CC (call center) пірозділ який взаємодія з клієнтами на 

початковому рівні. 

CRM (Customer Relationship Management) – система взаємодії між 

всіма операторами та співробітниками підприємства. 

DE (Departments enterprise) – відділи підприємства які 

опрацьовують вхідні дані та видають результати. 

Узгодження даних (Matching data) – відбувається остаточна 

перевірка даних за параметрами того чи іншого відділу підприємства. 

Результати – це дані які надійшли від кожного підрозділу 

підприємства і мають остаточний висновок. 

Сума всіх результатів є комплексним результатом.  

Ці процеси та критерії розгалужуються на складові для кращого 

їх опрацювання, отримання достовірної інформації, збільшення безпеки 

на всіх рівнях критеріїв підприємства і задовільної роботи підприємства 

для клієнтів. 
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Рисунок 2 –Комплексний метод організації ІР-телефонії 
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приходять дані організаційного трафіку – In2. Трафік організаційного типу 

може включати: клієнтський трафік, трафік віддаленого офісу, трафік 

який надходить з центрального офісу, трафік від копаній партнерів та 

компаній які надають свої послуги. Третім типом трафіку який приходить 

на вхід є службовий – In3. Трафік цього типу є може бути як 

самотестуванням, трафік відділу ІТ, трафік у вигляді спаму [3]. 

Після отримання трафіку система передає його на опрацювання в 

автоматичний комплекс (ADP). Ця система за спеціальним алгоритмом 

дозволяє вирішити питання від клієнтів в автоматичному режимі.  

Далі після вирішення питання формується результат який буде 

кінцевий якщо клієнта це задовольняє в іншому випадку трафік попадає в 

центр розподілення даних. 

Центр розподілення даних (DDC) – це система яка дозволяє 

відсортувати або організовувати дані за заданими критеріями, наприклад 

тегуванням трафіку з центральних або віддалених офісів. 

Далі дані поступають в буфер де очкують на їх опрацювання. 

Аналіз даних – це система де дані опрацьовуються на 

початковому етапі за заданими критеріями, наприклад фінансового 

відділу чи відділу збуту. 

Опрацювання даних (Data processing) – дані передаються в 

систему CRM, де відбувається оповіщення співробітників підприємства 

якими ці дані мають бути оброблені. Додатково дані приходять на (CC) 

центр зв’язку для можливих уточнень з клієнтом. 

Підтвердження результату роботи відбувається на етапі Matching 

data, де дані порівнюються з архівними, підтверджуються головними 

представниками кожного відділу підприємства, і потім затверджуються 

директором підприємства.  

Результати з кожного відділу формуються і передаються далі 

клієнту, де він вже отримується комплексний результат по його проблемі. 
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Підвищення інформатизації суспільства вимагає нових підходів 

до управління підприємствами, зокрема підвищується увага до 

використання інформаційних технологій в таких сферах діяльності як 

аналіз конкурентоспроможності, відстеження розвитку ринків, 

управлінському обліку тощо. Значного поширення набувають 

інформаційні технології, які зменшують трудомісткість процесу 

аналітичної обробки великих обсягів внутрішньої та зовнішньої 

інформації та прискорюють оперативність ухвалення управлінських 

рішень. Різноманітність способів, прийомів та методів й відповідних 
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сучасних інформаційних систем забезпечують їх використання в усіх 

сферах діяльності сучасного підприємства. 

Головним інструментом з'ясування реальної 

конкурентоспроможності та ефективності виробництва є аналіз 

фінансових результатів діяльності підприємства. Для підприємства аналіз 

його фінансового стану є постійною необхідністю. Цей процес на 

сьогодніздійснюється за допомогою автоматизованої обробки даних з 

використанням інформаційних технологій. Основними завданнями такої 

роботи є: аналіз обліку доходів і витрат підприємства; автоматизоване 

ведення їх синтетичного і аналітичного обліку; здійснення аналізу на 

основі даних бухгалтерського обліку; отримання комп'ютерних рішень по 

управлінню доходами, витратами і фінансовими результатами [1]. 

Застосування інформаційних технологій дозволяє реально 

підвищити продуктивності праці аналітика, економіста, бухгалтера та 

інших фахівців за допомогою децентралізації процесу автоматизованої 

обробки економічної інформації, суміщення безпосереднього робочого 

місця з професійними знаннями фахівця та перевагами електронної 

обробки інформації. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють перевести дані щодо 

роботи підприємства з пасивної в активну форму, Окремі робочі місця, 

з’єднані в єдину інформаційно-аналітичну мережу, дають можливість 

перейти до комплексної комп’ютеризації фінансового аналізу. 

Комплексна комп’ютеризація аналізу забезпечує: 

• цілісність (системність) аналізу за умови децентралізованої обробки 

інформації. Завдяки цьому досягаються об’єктивність аналізу та його 

достовірність. У разі децентралізованої обробки інформації цілісність 

аналізу не руйнується, не скасовується єдність цілей і завдань аналізу з 

погляду його системних властивостей. Розвиненій мережі розподілених 
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баз даних відповідає система розподілених завдань господарської 

діяльності; 

• інформаційні технології забезпечують поєднання процесу обробки 

інформації з процесом прийняття рішень; 

• підвищення оперативності і дієвості аналізу. Використання 

інформаційних технологій під час господарського обліку дозволяє 

перетворити підсистему аналітичного забезпечення управління 

господарською діяльністю на постійно діючий чинник підвищення 

ефективності виробництва за допомогою актуалізації всього 

інформаційного фонду підприємства [2]. 

На початку впровадження автоматизованого управлінського 

обліку кожне підприємство використовує здебільш програмний продукт 

Microsoft Excel як найбільш поширену програму з чисельною кількістю 

інструментів та функцій. Зручність використання цього програмного 

продукту також обумовлена його широким застосуванням в навчальному 

процесі під час підготовки фахівців. 

MS Excel дозволяє розв’язувати задачі математичного 

програмування, прогнозування даних, проводити кореляційно-

регресійний аналіз моделей, застосовувати статистичні функції, 

здійснювати пошук оптимальних рішень тощо. Це забезпечує високий 

рівень автоматизації розрахунків, комплексності, графічного 

моделювання й організації ресурсів під час прийняття управлінських 

рішень [4]. До основних переваг MS Excel слід віднести: 

• відносно невисока вартість програмного продукту (на початку своєї 

діяльності підприємство уникне додаткових витрат на придбання 

професійних програм); 

• ознайомленість працівників з роботою в програмі; 

• можливість формування різноманітних звітів, побудови графіків, 

підведення підсумків, використання вбудованих формул тощо. 
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До найважливіших недоліків можна віднести велику вірогідність 

помилок, випадкового знищення даних, «напівавтоматизований» режим, 

дуже довгий процес зведення даних, неможливість отримувати звіти за 

будь-який бажаний період часу. Отже, ризик втрат від прийняття 

управлінських рішень, заснованих на такій звітності, досить великий. 

Також до мінусів належить те, що витрачається багато ресурсів на 

зведення до єдиних інформаційні таблиці даних отриманих від різних 

співробітників та підрозділів [3]. 

Великим підприємствам доречніше використовувати 

спеціалізовані програми для проведення бухгалтерського та 

управлінського обліку. До 2017 р. в Україні найпопулярнішими в цій 

сфері були програмні продукти «1С: Підприємство», якими за даними 

Finance.ua [5] користувалися близько 300 тис. підприємств. Введені 

санкцій [6] на використання програмного продукту обумовили 

необхідність освоєння нового програмного забезпечення для проведення 

обліку вітчизняними підприємствами. На сьогодні існує досить багато 

альтернатив таких програм – продуктів західної розробки аналогічного 

призначення (Microsoft Dynamix Ax, Oracle SAP, Галактика, Парус 

Бюджет 7 тощо). Порівняння деяких найпопулярніших програм, які 

використовуються для ведення управлінського обліку та фінансового 

аналізу представлено у табл. 1. 

Управлінські рішення, які приймаються на основі попередньо 

проведеного аналізу, повинні носити прогнозний характер, враховувати 

широкий спектр факторів, які здійснюють вплив на досліджувані 

показники. Саме зазначені вище обставини зумовили необхідність 

розробки та застосування сучасних інформаційно-комп'ютерних 

технологій для проведення економічного аналізу. 
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Таблиця 1 

Порівняння програмних продуктів для ведення обліку на 

підприємстві 
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MS Excel  малі Ні Так Ні Ні 
1С: 
Підприємство будь-які Так Так Так Ні 

Microsoft 
Dynamix Ax великі і середні  Так Так Ні Так 

Oracle  великі Так Так Так Так 
SAP великі і середні Так Так Так Так 
Галактика великі і середні  Ні Так Так Так 
Парус Бюджет 
7 

невеликі і 
середні Ні Так Так Ні 

 

Використання інформаційних технологій значно підвищує 

ефективність процесу збирання та обробки інформації під час проведення 

фінансового аналізу. В останні роки набувають популярності також 

інформаційні моделі, які відображають інформаційні зв’язки між 

показниками та документами, де міститься відповідна інформація [7]. 

Використання сучасних інформаційних технологій сприяють покращенню 

роботи підприємства, перетворенню аналітичних даних щодо його 
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діяльності в нові знання, виявленню нових підходів та пошуку сучасних 

рішень, формуючи інформацію в засіб підвищення ефективності 

виробництва. 
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ЖІНКА В ПОЛЬСЬКОМУ АРИСТОКРАТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(НА ПРИКЛАДІ РОДУ ПОТОЦЬКИХ) 

 

Корпалюк В. В., 

студент історичного факультету 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

 

Аристократія (від грец. – кращий) – спадкова знать, вищий стан, 

привілейована верства традиційного суспільства з особливим статусом, 

котрий має виняткові права, переваги та можливості порівняно з іншими 

соціальними верствами [1]. Історично склалося, що в Правобережній 

Україні домінувала польська аристократія. Серед особливих її рис – 

тяжіння до власних маєтностей, які, на відміну від російських помість, 

зосереджувалися навколо одного центру, обіймаючи значні площі. З 

обмеженням сфери громадської діяльності поляків у складі Російської 

імперії родина в системі цінностей польського населення зміцнювала 

значення. 

Звичною сферою впливу жінки була родина, до фундаментальних 

життєвих установок жінки належить материнство. Як зауважила 

О. Ніколаєнко, традиційним вважався розподіл суспільного та приватного 

життя поміж статями: якщо в першому переважали чоловіки, то в другому 

панували жінки [2]. Якщо жінка народжувалася в сім'ї аристократів, вона 

отримувала відповідне виховання: її увагу фіксували на цінних творах 

мистецтва, з дитинства їй прищеплювали хороші манери, ввічливість, 

уважність до людей, стриманість у виявах емоцій. Музика була 

надзвичайно популярною у будинках польських магнатів, на музичних 
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інструментах грали в родині не тільки жінки, але й чоловіки. Грали 

вечорами для гостей або ж для власної розваги. Таке масове захоплення 

характерне не тільки для заможних родин, але й для збіднілих шляхтичів. 

Діти й дорослі разом проводили вечори, граючи на музичних 

інструментах, ставили вистави або готувалися до свят. І у всіх цих заходах 

провідну роль відігравали жінки. Виховання патріотичного духу, яким так 

пишаються автори спогадів, визнають заслугою матерів. 

Не посідаючи високих посад, жінки не обмежувалися 

народженням і вихованням дітей, а впливали на державну політику, 

економіку, виступали берегинями вже своєї землі (якою для них стали 

українські терени). На межі ХІХ–ХХ ст. значення приватної сфери в житті 

польського суспільства в українських землях лише зростало, що було 

зумовлене несприятливими для поляків суспільно-політичними 

обставинами. Звуження можливостей громадської активності польської 

спільноти спричинила певне розмивання меж приватного та публічного 

простору, наділивши родину новими політично значущими функціями: 

формування національної ідентичності, збереження історичної пам’яті, 

підтримання католицької віри. Роль жінки – польської аристократки 

полягала у збереженні родини, що мала протистояти зовнішнім загрозам, 

зберігати свою традиційність і винятковість. Особлива місія польських 

жінок полягала в тому, що свій «громадський обов’язок» вони мали 

виконувати в межах приватної сфери родини і традиційних жіночих ролей 

[2]. При цьому деякі польські аристократки були фрейлінами російської 

імператриці, перебуваючи при її дворі. Виконуючи її доручення, польські 

аристократки нерідко ставали головними героїнями складних інтриг у 

політичному житті. 

Красива та багата Жозефіна Мнішек була однією з 

найпривабливіших наречених Польщі. Шукаючи гарну партію доньці, 

батьки відправили її до блискучого двору Єлізавети. Але партія 
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знайшлася пізніше, саме у Польщі. Це був некоронований король Польщі, 

найбагатший наречений – Станіслав Щенсний Потоцький. Молоді люди 

одружилися за заповітом батьків, до шлюбу бачивши лише портрети один 

одного. Розглядаючи шлюб як обов’язок, були приємно вражені, 

познайомившись. З часом між ними з’вилися романтичні почуття. Після 

одруження Станіслав вирішив перенести родинну резиденцію до 

Тульчина. Тут, на березі річки Сильниці він у 1775 р. розпочав 

будівництво розкішної резиденціі, яка згодом іменувалася «Тульчинський 

двір». 

Жозефіна відіграла велику роль у створенні родинного гнізда. 

Запросивши французького архітектора Лакруа, вона переконала чоловіка 

будувати палац у стилі класицизму, на манер будівель, належних 

Катерині ІІ. На фронтонах палацу Тульчинського палацу були поміщені 

герби родин Потоцьких і Мнішек. Перша воладарка «Тульчинського 

двору» опікувалася створенням парку довкола палацу. Невздовзі шлюб 

Жозефіни і Станіслава зруйнувався. Спочатку Жозефіна намагалася 

врятувати шлюб і звернулася до Катерини ІІ, яка навіть погрожувала 

арештом Потоцькому. Але згодом, розуміючи, що війна за Потоцького 

програна, погодилася на грошову компенсацію і переїхала до Петербурга. 

Катерина ІІ надала підтримку польській аристократці. Більшість дітей 

Жозефіни також знайшли своє місце при імператорському дворі [3]. 

Що стосується третьої дружини С. Потоцького, через яку 

розпався шлюб із Жозефіною, Софія ( Клавоне, Софія (де) Вітт, Софія 

Челіче) Потоцька була неабиякою політичною «маріонеткою» в руках 

російської імператриці. Незабаром з необтесаної і заляканої Софія 

перетворилася на прекрасну, розвинену панянку. Вона супроводжувала 

послів на прийомах, прикрашала своєю присутністю світські вечірки і 

заміські прогулянки. Розуміючи, що очікує її в майбутньому, Софія 

вигадала історію свого походження. Людям, які їй зустрічалися, вона 
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представляла дочкою правнучки знатного грецького роду Панталіса 

Маврокордато і грецького магната Челіче. «Тричі продана» Софія, на 

відміну від своїх попередниць, реалізовувала угоди на власних умовах, 

завжди в обмін на красу і кохання отримуючи свободу, владу і багатство. 

У юному віці Софія потрапила в штаб головнокомандуючого 

російською армією генерала-фельдмаршала Григорія Потьомкіна і 

поступово почала виконувати доручення політичного характеру. Життя 

зробило абсолютно новий виток, коли кохання стало продовженням 

політики. Подолавши сотні кілометрів доріг і виконавши стільки ж 

доручень вельми сумнівного характеру, Софія іменувалася тепер не 

інакше як пані де Вітт, а це означало, що колишній чоловік просто 

продавав дружину за звання. В ході переговорів Г. Потьомкін попрохав 

австрійського імператора присвоїти Юзефу Вітте звання графа Священної 

Римської імперії, а сам отримав виняткове право мати свою постійною 

супутницею його дружину. Софія стала «правою рукою» Г. Потьомкіна. 

Посилаючи кохану на чергове завдання, він ще не знав, що це стане 

переломним моментом і поставить крапку в їхніх відносинах, а Софія 

більше ніколи не повернеться. У 1791 р. Польща прийняла першу 

конституцію, що сподобалося не всім, ось чому поїздка Софії до Варшави 

мала на меті спокушання С. Потоцького, щоб переконати його перейти на 

бік Катерини. Граф, повністю полонений незрівнянною красою Софії, 

підписав акт конфедерації [4, c. 228-235]. 

Підсумовуючи біографії двох представниць Потоцьких дають 

підстави твердити, що в аристократичному середовищі жінка відігравала 

не останню роль. Аристократки знали собі ціну, вміли вдало використати 

свої принади. Їх кохали і так само ненавиділи, звеличували, присвячуючи 

твори мистецтва і так само натхненно проклинали. Для деяких вони 

просто легковажні особи, хитрі та жорстокі, інші їх сприймали як жінок з 
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неабиякою вродою, володарок проникливого розуму, 

найаристократичніших манер і приклад для наслідування. 
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ІСТОРИЧНІ МІФИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 

КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ 
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У ХХ ст. була по-новому проінтерпретована категорія міфу і 

відбувся перехід від парадигми, в якій міф розуміється як феномен, 
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притаманний тільки архаїчним та традиційним станам суспільної 

свідомості – до іншої парадигми, де міф виступає постійною складовою 

людської свідомості та досвіду на всіх етапах їх існування. На сьогодні, на 

жаль відсутня концепція, яка б забезпечувала комплексне уявлення про 

міф та механізми формування історичної пам`яті. 

Розкриття сутності поняття «історична пам’ять» у розвідках 

українських дослідників істотно різниться. Так, В. Артюх вважає, що 

«загальнонаціональна історична пам’ять – це угода (культурна, 

ідеологічна) між різними варіантами локальних моделей пам’яті, що 

належать різним соціальним групам та політичним силам, що їх 

представляють». Наприклад, В. Карлова доводить, що історична пам’ять є 

елементом духовного життя суспільства, духовно-практичним 

феноменом, який формує історичну свідомість[1]. Також історична 

пам’ять виступає соціокультурним феноменом, який формує мову, 

культуру, духовність, національну свідомість. 

Прибічники психологічного підходу визначають історичну 

пам’ять як соціально-психологічне явище та соціодуховний феномен, 

змістом яких є збереження та відтворення індивідом, соціальною групою, 

класом тощо поглядів, уявлень, емоцій, традицій, звичаїв, етичних норм, 

що були притаманні минулому. На основі історичної пам’яті історичне 

мислення формує національні ідеї, які консолідують націю, служать 

орієнтиром на шляху формування історичної свідомості. Формування 

історичної пам’яті відбувається за допомогою державних інститутів у 

інтересах політичних, культурних, етнічних та інших громадських груп у 

боротьбі за владу, її утримання або перерозподіл. У цьому випадку можна 

говорити про цілеспрямовану державну історичну політику[2]. 

«Історична пам’ять – красива метафора й не більше. Адже 

людська пам’ять про пережите зазвичай не сягає глибше трьох поколінь, 

тож ідеться про вигаданий образ минулого – певне «колективне 
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переживання», яке згуртовує спільноту... У цьому сенсі «історична 

пам’ять», по суті, тотожна мітові, бо вибирає з хаотичного плину сущого 

лише якісь певні, потрібні спільноті, вартості, а також дає змогу долати 

тимчасовість і скороминущість життя окремої людини» – на міфологічну 

природу пам`яті звертає увагу Н. Яковенко [6]. 

Висловлювання, котрі щось повідомляють нам про світ і при 

цьому здобули стихійно чи завдяки діям суспільних і політичних сил 

статус фактографічних або символічних істин – «знерухомлених» і більш 

чи менш сакралізованих – так визначив термін міф польський дослідник 

Є. Топольський [4]. 

Л. Зашкільняк характеризує міф як результат пізнавальної 

діяльності людей, представленої в позачасових і позапросторових вимірах 

і перетвореної на невід’ємний елемент мислення, культури й соціальної 

активності членів певної спільноти чи спільнот[3, с. 7]. 

В «Енциклопедії історії України» подано таке розуміння. Міф 

історичний– своєрідна, як правило, спотворена форма історичної 

свідомості, в якій конкретні знання й інтерпретації процесів, подій, явищ і 

фактів минувшини передаються за допомогою образів, символів, 

переказів, легенд та інших емоційно-психологічних, ірраціональних, 

інтуїтивних компонентів, що сполучаються з вибраними, тенденційними 

елементами логіко-раціонального пояснення. І далі йдеться про те, що міф 

– первинна й найдавніша форма історичного мислення, в якій цілісне 

представлення минулого будується шляхом нерозчленованого поєднання 

реального з ідеальним, об’єкта з його образом, природного й 

надприродного, зовнішнього і внутрішнього, душі й тіла, індивідуума і 

соціуму тощо. В основі міфу – масове, колективне переживання, яке 

виступає як спосіб витлумачення дійсності за допомогою продукування 

образів, що ототожнюються і з окремими явищами реальності[7]. 
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Історики трактують міф як специфічну оповідь, що стосується 

окремої події, натомість колективна пам’ять, як зазначає Б. Шацька, 

охоплює чимало подій і постатей[5]. 

Шукаючи межу між історичною та міфічною оповіддю про 

минуле, Ф. Шатлеу праці «Час історії та еволюція функції історика» 

писав, що історія «фабрикує історичні особистості», тимчасом міф 

творить сакральні взірці та позачасові типи. Згадка про героя в народній 

пам’яті втрачає свою індивідуальність, і героя відносять до якогось 

позачасового типу, спорядивши відповідними атрибутами. Перетворення 

історичного героя на міфічного полягає у включенні в певну загальну 

категорію, перетворенні на архетип, у відриві від його дійсних історичних 

діянь. Таким чином, позбавлені своєї індивідуальності історичні постаті 

перетворюються на взірці. Постаті, котрі зберігаються у колективній 

пам’яті, живуть у ній, радше, як персоніфікації певних вартостей, ніж як 

історичні особи. Це стосується не лише історичних постатей, але й подій 

минулого, які в колективній пам’яті перетворюються на символи вагомих 

для неї вартостей. 

Колективна пам'ять будучи, як міф, фіксацією і переказам 

вартостей і важливих для групи зразків поведінки, виконує подібні 

функції: окреслює групову ідентичність і легітимізує існуючий суспільно 

політичний порядок. Трансформація цього порядку супроводжується 

змінами в колективній пам`яті – змінюється полярність постатей та 

історичних подій, у випадках одних вона зростає інших слабшає, а ще 

інших зникає у сферу забуття на коротший чи довший період, або й 

назавжди. 

Дійсність міфу є сакральною дійсністю, якісно відмінною від тієї 

в якій стаються повсякденні події. Натомість колективна пам’ять– це 

пам’ять про минуле, усвідомлюване як одна велика проминула давнина, 
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яка має певні сакралізуючі властивості, які пов’язані з сучасністю[6, с. 

71]. 

Таким чином, проаналізувавши тлумачення історичного міфу та 

історичної пам’яті,доходимо таких висновків. Обидва явища мають 

спільні риси, зокрема: дійсність міфу та історичної пам’яті пов’язана із 

сакральною дійсністю; міф та історична пам’ять відносні зі сферою 

почуттів, а не розуму; історична пам’ять і міф є фіксаторами і 

показниками певних вартостей, притаманних тій чи іншій групі. Водночас 

виразними є відмінності між ними, а саме: міф охоплює окремі події, а 

історична пам’ять – чимало подій; міф оповідає проте, що було колись 

давно, причому, цей час є нерухомим, а історична пам’ять може 

заломлюватися в теперішньому часі. Усвідомлення спільних і відмінних 

рис важливе для формування критичного ставлення до цих понять з 

метою адекватного сприйняття дійсності, визначення ключових 

орієнтирів на майбутнє. 
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