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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ РЕМОНТУ НИЖНЬОЇ 

ЧАСТИНИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОЛОНИ 

 

Дремлюх Н. С., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри видобування нафти і газу 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

Більшість нафтових, газових і газоконденсатних родовищ нашої 

держави вступили в завершальну стадію розробки, для якої характерна 

значна кількість ускладнень. 

Однією з актуальних проблем видобування природного газу при 

руйнуванні привибійної зони пласта та інтенсивному винесенні твердої 

фази є підвищення ефективності експлуатації підземного і наземного 

обладнання свердловин в умовах ерозійного зношення. У зв'язку з цим 

виникає інтерес до розроблення пристрою для ремонту експлуатаційних 

колон, пошкоджених у результаті ерозійного руйнування частинками 

твердої фази, які виносяться з нестійких порід-колекторів. 

Проведений аналіз літературних матеріалів у вітчизняних і 

зарубіжних виданнях свідчить що пристрої, які використовують для 

ремонту експлуатаційних колон, пошкоджених у результаті ерозійного 

руйнування частинками твердої фази є складними у виготовленні, 

дорогими, не забезпечують надійність і ефективність проведених робіт, 

оскільки герметизуючий елемент виступає із внутрішньої поверхні 

обсадної колони, що може спричинити труднощі при опусканні насосно-

компресорних труб [1]. Актуальним є розроблення конструкції присторою 
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для ремонту експлуатаційних колон, яка підвищує якість ліквідації 

дефектів у колоні. 

Нами запропоновано нову патентозахищену конструкцію 

пристрою для ремонту нижньої частини експлуатаційної колони. 

На рис. 1 зображено схему патентозахищеного пристрою для 

ремонту нижньої частини експлуатаційної колони [2]. 
 

 

1– верхня частина корпуса; 2 – нижня частина корпуса; 3 – скріплюючий 

стержень; 4 – кільцева щілина; 5 – ущільнюючі елементи; 6 – нагрівний 

елемент; 7 – електрокабель; 8– термоклей; 9 – пружина; 10 – канат 

Рис. 1. Схема пристрою для ремонту нижньої частини експлуатаційної 

колони 
 

Пристрій працює таким чином. 

На канаті 10 пристрій опускають у свердловину нижче рівня 

дефектів в обсадній колоні 11. Включають живлення нагрівника і 

повільно піднімають пристрій лебідкою. Стиснута пружина 9 притискає 
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термоклей 8 до нагрівника 6, перетворюючи його в рідкий стан, а 

створений пружиною 9 тиск витісняє його через кільцеву щілину 4 між 

верхньою 1 і нижньою 2 частиною корпусу і заповнює дефекти, які 

зустрічаються по довжині колони. Ущільнюючі елементи 5 на верхній і 

нижній частинах корпусу не дозволяють витікати термоклею 8 в простір 

свердловини, створюють умови для заповнення термоклеєм дефектів, а 

нижній ущільнювач вирівнює заповнені ділянки застигаючим термоклеєм 

до геометричних розмірів обсадної колони. 

Ефективність застосування запропонованого пристрою – це 

можливість при одній операції ремонтувати декілька пошкоджень по 

довжині і відновлювати гладкість внутрішньої поверхні колони. В 

результаті скорочується тривалість ремонту свердловин. 

Висновок: 

Розроблено і запатентовано конструкцію пристрою для ремонту 

нижньої частини експлуатаційної колони, пошкодженої у результаті 

ерозійного руйнування частинками твердої фази, які поступають з 

нестійких порід-колекторів і виносяться потоком газу. Використання 

пристрою дає змогу при одній операції ремонтувати декілька пошкоджень 

по довжині і відновлювати гладкість внутрішньої поверхні колони. 

 

Література: 

1. А. с. 825868 СССР. Устройство для ремонта обсадных колон: № 

2488398/22-03; заявл. 23.05.1977; опубл. 30.04.1981, Бюл № 6. 

2. Пат. № 98732 Україна, МПК E21B 29/10, F16L 55/162. Пристрій для 

ремонту обсадних колон. Кондрат Р. М., Дячук Н. С., Климишин Я. Д.; № 

201103507; заяв. 24.03.2011; опуб. 11.06.2012, Бюл № 11. 
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МОНІТОРИНГ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В МІСЦЯХ ВИДОБУТКУ 

НАФТИ 

 

Плаксій Л. В., 

асистент кафедри екології 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

Качала Т. Б., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри екології 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

Для підвищення рівня екологічної безпеки ґрунтового покриву 

необхідно вдосконалити існуючу схему моніторингу. Процес видобування 

корисних копалин із надр впливає на якість геологічного середовища, а в 

основному, на педосферу. Сучасні методи моніторингу не дозволяють 

отримати повну, якісну інформацію, щодо рівня екологічної безпеки 

земель, зокрема тих, які знаходяться в зоні ризику забруднення. 

Поступове збільшення концентрації нафтопродуктів на поверхні 

ґрунту сукупно з процесами випаровування та розкладання їх летких 

фракцій призводить до нагромадження вуглеводнів, що важко 

розкладаються, як-от: тверді парафіни, циклічні та ароматичні вуглеводні, 

смоли й асфальтени, які закупорюють пори ґрунтового покриву [1; 2]. 

Роботи вчених над вирішенням проблеми вуглеводневого 

забруднення ґрунтового покриву мали певний успіх. Велику увагу під час 

дослідження поставленої проблеми приділяли безпосередньо процесу 

міграції фракцій вуглеводнів у ґрунтовому профілі. 



8 

Важливу роботу дослідники провели щодо моніторингу 

ґрунтового покриву, проте існуючі напрацювання не можуть дати чіткої 

відповіді на запитання конкретного рівня забруднення напрямків міграції 

забрудника, ступеня деградації ґрунту на досліджуваній території. Слід 

зазначити, що повністю відсутня схема розміщень контрольних пунктів 

спостережень, які при динамічних замірах повинні видавати найбільш 

повну інформацію про стан компонента природи (у нашому випадку 

ґрунтового покриву). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Важливою проблемою моніторингу земель є розробка чітких підходів до 

інтерполяції на значній території результатів дискретних досліджень 

земельних ресурсів. Це вимагає визначення радіусів інтерполяції різних 

показників моніторингу земель, які можна територіально узагальнювати. 

Не вирішені проблеми теорії моніторингу земель, які безпосередньо 

впливають на якість оцінки наслідків негативних процесів і впровадження 

адекватних заходів для їхнього попередження і ліквідації. 

Аналізуючи наукові роботи у сфері моніторингу ґрунтового 

покриву забрудненого нафтопродуктами на території нафтогазових 

родовищ можна дійти висновку, що постає необхідність: у розробленні 

нових методів екологічного моніторингу ґрунтового покриву виснажених 

нафтогазових родовищ з метою дослідження проблеми забруднення 

педосфери нафтопродуктами; дослідження процесів міграції 

нафтопродуктів у ґрунтовому покриві з метою підвищення якості 

рекультивації деградованих територій та розробленню прогнозних 

моделей для своєчасного виявлення територій, які перебувають у зоні 

ризику забруднення. 

Моніторинг ґрунтового покриву виснажених нафтогазових 

родовищ є одним із важливих питань рівня екологічної безпеки. На даний 

момент існуючі методи моніторингу не дозволяють отримати повну 
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інформацію про стан навколишнього середовища та про рівень 

екологічної безпеки територій, які розташовані в зоні ризику забруднення 

вуглеводнями та відходами буріння. Для вирішення цієї проблеми ми 

розробили новий метод моніторингу та схеми розміщення точок відбору 

проб для ґрунту та інших компонентів навколишнього середовища [2; 3]. 

Нами запропоновано три схеми відбору проб ґрунтового покриву 

на територіях, які знаходяться у зоні ризику забруднення вуглеводнями. 

Кожна із запропонованих схем направлена на отримання повної якісної 

інформації про стан досліджуваного ґрунтового покриву в різних 

масштабах [2; 3]. 

СЗвЗн4 – метод моніторингу за ґрунтовим покривом, що 

знаходиться під ризиком забруднення нафтою та нафтопродуктами. 

Використовуючи запропоновану схему, проби ґрунту необхідно відбирати 

у 4 напрямках [2; 3]. 

СЗвЗн8 – метод моніторингу за ґрунтовим покривом, що 

знаходиться під ризиком забруднення нафтою та нафтопродуктами. 

Використовуючи запропоновану схему, проби ґрунту необхідно відбирати 

на 8 напрямках [2; 3]. 

СЗвЗн16 – метод моніторингу за ґрунтовим покривом, що 

знаходиться під ризиком забруднення нафтою та нафтопродуктами. 

Використовуючи запропоновану схему, проби ґрунту необхідно відбирати 

за 16 напрямками [2; 3]. 

Запропоновані схеми моніторингу дозволятимуть ефективніше 

використовувати методи очистки ґрунтового покриву від забрудника та 

дадуть можливість розвивати нові методи рекультивації ґрунтів, завдяки 

інформації про динаміку поширення забрудника (нафти чи 

нафтопродуктів) у профілі ґрунту [3]. 

Висновки. Розроблено нову методику екологічного моніторингу 

ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ для дослідження 
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проблеми забруднення педосфери нафтопродуктами. Створена методика 

дозволяє ефективно оцінити стан досліджуваної території, враховує 

особливості як рівня дослідження, так і досліджуваної ділянки. Гнучкість 

нової системи дозволяє отримувати більшу кількість адекватної 

інформації. 

 

Література: 

1. Прогнозне забруднення нафтопродуктами транскордонних територій / 

Я. О. Адаменко, Т. Б. Качала, А. Дескалеску, В. Орос // Екологічна 

безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-техн. журнал. – 

Івано-Франківськ, 2014. – № 1 (9). – С. 4-8. 

2. Управління земельними ділянками забрудненими нафтопродуктами 

технічна оцінка та відновлення забруднених нафтопродуктами ґрунтів 

румунсько-українська транскордонна мережа / Адаменко Я. О., 

Приходько М. М., Адаменко О. М., Мандрик О. М., Архипова Л. М., 

Шкіца Л. Є., Міщенко Л. В., Зорін Д. О., Сусак О. М., Радловська К. О., 

Качала Т. Б. // Посібник. Івано-Франківськ, ПП Голіней О. М., 2015. – 100 

с. 

3. Качала Т. Б. Моніторинг ґрунтового покриву виснажених 

нафтогазових родовищ / Т. Б. Качала // Екологічна безпека та 

збалансоване ресурсокористування науково-технічний журнал, Івано-

Франківськ 2016 (№ 2). – С. 40–44. 
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ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

BIOMONITORING RESEARCH OF PLANTS OBJECTS UNDER THE 

CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC PRESSURE 

 

Glibovytska N. I., 

Candidate of Biological Sciences, 

Associate Professor of the Department of Ecology 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

Ivano-Frankivsk, Ukraine 

 

Bondarchuk T. A., 

Student of the Institute of Tourism and Geosciences 
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Anthropogenic factors have arisen as a result of human activity and 

differ from the natural factors that were formed before the appearance of man. 

Human impact as an environmental factor is extremely strong, versatile and 

determines the development of the biosphere. No ecosystem on the planet has 

escaped the impact of anthropogenic factors, and many natural systems have 

disappeared completely. 

The most harmful anthropogenic effects on nature are: 

• subsoil depletion - humanity has been ruthlessly and in unlimited quantities 

producing minerals, which has led to the catastrophic depletion of Earth's 

internal resources; 

• Earth industrial pollution, especially of water resources and atmosphere; 
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• the destruction of flora and fauna, the creation of conditions in which 

technical development violates the habitual life of plants and animals, changes 

the natural balance of flora and fauna; 

• the use of nuclear energy for both military and peaceful purposes, land and 

underground nuclear explosions [1]. 

Biomonitoring is used to determine the impact of environmental 

pollution on a particular site and to take further preventive measures. Within 

biological monitoring, there are two methods – bioindication and biotesting. A 

particular method of quantification is selected depending on the plant’s 

material, the pollutant and the parameters that are tested. Flora is the most 

sensitive to environmental pollution, because plants play an important role in 

the purification of atmospheric air from dust and toxic compounds. The basis of 

accumulative bioindication is the ability of biological objects to accumulate 

toxicants on the surface of the body or in their tissues. The ability to retain dust 

depends on the biological characteristics of plants, the amount and nature of 

precipitation, wind regime. Dust is delayed not only by its deposition on the 

leaf surface, but also by deposition on the soil surface, caused by the change of 

the speed and direction of air flow under the canopy of plantations [2]. 

Green plantings during the growing season are capable to accumulate 

up to 40-60 tons of dust per 1 ha. But there is evidence that when dust 

accumulation exceeds 58 kg per 1 ha for a month, it has a negative effect on 

vegetation. 

Toxic substances affect the anatomical structure and function of plants. 

Such disturbances may be accompanied by visual changes. Necrosis, browning 

or twisting, partial or complete fall of needles and leaves is observed. The basis 

of morphometric bioindication is the study of visible quantitative parameters of 

growth, plant development, the presence of diseases or pests. 

The degree of the plants’ leaves damage is examined visually by 

determining the percentage of the damaged leaf surface. In the case of 
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coniferous plants, the length of the needles, their color, shape, age and the 

number of damaged needles on the branch are estimated [2]. 

Physiological and biochemical bioindication involves the analysis of 

internal metabolic changes of plants in response to certain existence conditions. 

Thus, in stressful growth conditions, there is a decrease in buffer resistance, 

photosynthetic processes oppression, increase in catabolic and reduce the 

anabolic activity [3; 4]. 

Different types of plants respond differently to the same concentration 

of toxic gases in the air. Therefore, they distinguish the gas sensitivity and gas 

resistance of plants. Gas sensitivity is the speed and degree of plants 

pathological reactions manifestation in response to the toxic gases action [5]. 

Gas resistance is the preservation of the plants' viability under 

atmospheric air pollution, due to general or individual anatomical, 

physiological and biological features. 

In this manner, biomonitoring studies in anthropogenic pressure are 

recommended to identify the sensitive plant organisms that are indicators of the 

environment and to find the persistent plants capable to restore equilibrium in 

the nature-human system. 
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Комп'ютерні видавничо-поліграфічні технології належать до 

одного з видів інформаційних технологій. Як різновид соціальних 

інформаційних технологій, вони породжені суспільною необхідністю 

удосконалення процесу виготовлення паперових та електронних твердих 

носіїв інформації. Ці технології виникли не через появу комп'ютерної 

техніки як такої, а через суспільне усвідомлення можливості організувати 

редакційно-видавничий процес більш ефективно, оперативно включитися 

в загальнолюдську інформаційну систему, стати її активним джерелом і 

споживачем у реальній інформаційній ситуації. Поліграфія, як одна із 

складових інформаційної інфраструктури, є галуззю найбільш 

динамічного розвитку [1]. 

Видавничо-поліграфічне виробництво охоплює широкий спектр 

проблем, пов'язаних із структурою та семантикою мови, проектуванням і 

композиційним творенням каркасу майбутнього видання, кольороподілом 

зображень та монтажним спуском сторінок, технічними і технологічними 

аспектами друкування накладу, брошурувально-палітурними процесами. 

Вирішення далеко не всіх перерахованих вище проблем вимагає 
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різносторонніх знань з багатьох галузей наук, сучасних матеріалів і 

технічних засобів, досконалих технологій і професійних виконавців. З 

іншого боку, кожний з етапів чи окремих операцій видавничо-

поліграфічного процесу супроводжується відповідною базою знань, 

множиною факторів (критеріїв, параметрів, чинників, вимог), що 

обумовлюють їх якісну реалізацію. Вони різні за суттю, призначенням, 

формою задання, особливостями реалізації та способом дії, що створює 

труднощі для узагальнень та єдиного формалізованого подання. Сказане 

обумовлює потребу приведення їх до універсальної метричної бази та 

використання методів, які забезпечили б дослідження видавничо-

поліграфічних процесів з позицій єдиної методологічної основи. 

Редакційно-видавничий процес включає достатньо велику 

кількість послідовних операцій, число та порядок яких визначається 

специфікою текстових та ілюстраційних матеріалів, методом 

проходження видання, апаратним та програмним забезпеченням, 

технологією виготовлення друкарських форм, видом друку та ін. 

Моделювання функцій редакційно-видавничого процесу сприяє 

послідовному та впорядкованому виконанню усіх виробничих процедур, 

забезпеченню необхідного рівня якості та підвищенню ефективності. 

Створення IDEF0-моделі редакційно-видавничого процесу, 

орієнтованої на функції системи, передбачає побудову сукупності 

ієрархічно впорядкованих та взаємопов’язаних діаграм: контекстної 

діаграми (А-0), декомпозиції контекстної діаграми (діаграми першого 

рівня декомпозиції) (А0) та декомпозиції функціональних блоків діаграми 

першого рівня (A1, А2, А3, А4) [2]. 

Ключовими етапами редакційно-видавничого процесу є 

формування видання та структурування книжкових видань, під час 

реалізації яких надзвичайно важливим є покрокове дотримання усіх 

технологічних та естетичних норм задля унеможливлення випуску 
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продукції неналежної якості. Несвоєчасне виявлення похибки чи помилки 

може призвести до необхідності внесення коректив, повторного 

виконання (перероблення) невдалої операції або ж, коли виправлення вже 

неможливі, до повного відбракування тиражу. Бажаним є досягнення 

такого рівня аналізу та розуміння перебігу редакційно-видавничого 

процесу, при якому відбувається не лише вчасне виправлення помилок, а 

й унеможливлення їх виникнення. 
 

 

Рис. 1. Ієрархічна модель реалізації редакційно-видавничого процесу 
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На сьогодні приділено недостатню увагу розробленню алгоритмів 

апріорного забезпечення якості редакційно-видавничих процесів, 

спрямовану на виокремлення та визначення домінантності факторів 

впливу на процеси формування та структурування книжкових видань, 

синтез та оптимізацію моделей пріоритетного впливу факторів на якість 

реалізації формування та структурування видань, вибір оптимальної 

альтернативи аналізованих процесів, оцінювання інтегральних показників 

якості технологічних процесів. 

Таким чином, прогностичне оцінювання якості реалізації 

редакційно-видавничих процесів можливе на основі розроблення 

інформаційної технології, яка враховує усі етапи дослідження. 

Переваги інформаційних технологій при їх застосуванні у 

видавничо-поліграфічних процесах полягають у суттєвому підвищенні 

швидкості та якості опрацювання даних, забезпеченні належних 

виробничих і фінансових показників, які визначають необхідний рівень 

ефективної діяльності поліграфічних підприємств [3]. 

Проблема, крім усього іншого, полягає у відсутності на даний час 

універсального механізму прогностичного оцінювання ефективності 

реалізації етапів, стадій чи окремих операцій видавничо-поліграфічного 

процесу, що унеможливлює апріорне забезпечення якості друкованої 

продукції. Таким чином, актуальним завданням є вирішення проблеми 

теоретичного обґрунтування та практичної реалізації моделей і засобів 

інформаційних технологій формування та забезпечення якості видавничо-

поліграфічних процесів, що сприятиме отриманню продукції належного 

рівня. 
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Ця робота присвячена розробці системи обміну миттєвими 

повідомленнями в корпоративній мережі, що дозволяє додатково 

виконувати контроль та облік спільних задач у в межах корпоративної 

мережі. 

Для цього попередньо виконано дослідження і аналіз сучасного 

стану питання в галузі, зокрема, аналіз даних за характером впливу, 

розглянуті системи командної роботи для обміну миттєвими 

повідомленнями, оглянуто програми-конкуренти та проаналізовано 

вимоги до розробки такої системи. 

Відомо, що протягом останніх десятирічь число комп’ютерів, 

гаджетів, різних засобів обчислювальної техніки постійно зростає, і 

більше 80 % із них об’єднані в різні корпоративні мережі [1]. 

У зв’язку з таким постійним розширенням корпоративної 

складової в структурі глобальної мережі Internet зростає необхідність 

впровадження нових оптимізованих алгоритмів, засобів та методів, що 

пов’язані з обміном даними між корпоративними комп’ютерами в єдиній 

мережі. Переважна більшість сучасних підприємств мають свої внутрішні 

та корпоративні мережі і потребують обміну миттєвими повідомленнями. 

Крім того, цілі команди людей працюють над спільними задачами, 

проектами чи роботами і наявність таких систем обміну миттєвими 

повідомленнями допомагають командному виконанню задач [2]. 

Особливо корисними в структурі корпоративного ділового спілкування є 

такі системи, де можна вести облік та контролювати ступінь виконання чи 

не виконання тієї чи іншої задачі [3]. Суттєвим спільним недоліком 

аналогів програм обміну миттєвими повідомленнями є їхня орієнтація на 

довільний формат повідомлення, що по суті унеможливлює 

кваліфікований опис проблеми стану вирішення задачі чи роботи в 

системах колективного виконання задач [4]. 
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В роботі запропонована система обміну миттєвими 

повідомленнями (рис. 1) та її тип даних (рис. 2): розроблено алгоритми 

обміну миттєвими повідомленнями та командного контролю виконання 

задач (рис. 3) та запропоновано модель обміну повідомленнями. (рис. 4).  

В загальному випадку, робота системи обміну миттєвими 

повідомленнями полягає у обміні даними між двома основними 

частинами цієї системи: підсистема обміну миттєвими повідомленнями 

(відповідає за обмін повідомленнями між сервером та клієнтом в 

корпоративній мережі) та підсистема контролю виконання спільних задач 

або робіт (відповідає за ходом виконання колективом людей однієї задачі 

та трекінгом ступеню їх виконання, а також, створюватиме службові 

повідомлення про стан спільної задачі). 

Підсистема обміну миттєвими повідомленнями передбачає такі 

складові у своїй структурі: інформація про користувача у визначеному 

типі даних; перетворення визначеного типу даних у текстові дані 

(парсинг) для передачі по стеку протоколів в структурі корпоративної 

мережі – тобто, формування т.з., конверту даних; передача конверту до 

модуля передавання даних, за його запитом до стеку протоколів; сервер за 

допомогою спеціалізованого модуля отримує конверт; сервер розпаковує 

конверт і перетворює його вміст із текстових даних на визначений тип 

даних (зворотній парсинг); оновлення списку спільних задач (робіт), чи 

зміна їх статусу, поява нових, зникнення старих спільних задач (робіт). 
 

 

Рис. 1. Загальна схема системи обміну миттєвими повідомленнями 
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Обравши для системи обміну миттєвими повідомленнями типу та 

формату даних, визначимо основні елементи: ім’я користувача; стислий 

опис завдання; розгорнутий опис завдання; відсоток виконання (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Схема документу повідомлення 
 

Алгоритми обміну миттєвими повідомленнями в корпоративній 

мережі передбачають обмін інформацією для розроблюваної системи і їх є 

два (рис.3). 
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                       а)                б) 

Рис. 3. Алгоритми обміну миттєвими повідомленнями в корпоративній 

мережі на стороні сервера (а) та клієнта (б) 
 

Модель обміну миттєвими повідомленнями для даної системи 

зображена на рис. 4. За допомогою одного і того самого формату чи типу 

даних мають передаватись дані про перебіг та постановку завдання. 

Розроблена схема документу для системи обміну миттєвими 

повідомленнями містить два сервісних атрибути, які й будуть використані 

для організації дуплексного зв’язку: атрибути Percentage (показує 

величину поточого відсотку виконання спільної задачі чи роботи) та 

Request (має булевий тип, і позначає чи не є дане повідомлення 

постановкою спільної задачі). 
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Рис. 4. Модель обміну миттєвими повідомленнями 
 

Дана робота була присвячена підвищенню рівня контролю 

виконання спільних задач під час процесів передачі миттєвих повідомлень 

в корпоративних мережах за допомогою створення системи обміну 

миттєвими повідомленнями в корпоративній мережі, яка додатково 

дозволяє дає можливість кваліфікованого опису стану вирішення задачі 

чи роботи в системах колективного виконання задач. Запропонована 

система поєднує у собі простоту універсального і функції 

спеціалізованого месенджера, а також, дозволяє користувачам ефективно 

вести обмін миттєвими повідомленнями в корпоративній мережі та 

одночасно мати функціонал контролю за виконанням спільних задач чи 

робіт. 

 

Література: 

1. Amble S.r Agile Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming 

and the Unified Process [Text] / Scott Ambler. – John Wiley & Sons, Inc., New 
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2. Аминов И. И. Психология делового общения. – М.: Издательство: 

Омега-Л, 2006. – 304 с. 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ НА 

ВЕБ-САЙТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Качурівський В. О., 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики 

Відокремлений підрозділ Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» 

м. Бережани, Україна 

 

Робота закладу вищої освіти висвітлюється на офіційному веб-

сайті установи. Складовими елементами інформаційних повідомлень є 

текстові блоки та світлини подій. Світлини зберігаються на сервері 

окремими файлами та за допомогою редактора системи управління 

контентом, на основі якої організовано сайт, вкладаються у відповідне 

інформаційне повідомлення. Супровід повідомлення світлинами робить 

інформацію привабливою для користувачів. 

При перегляді повідомлень у користувача природно може 

виникнути бажання провести дії над світлинами, а саме: зберегти світлини 
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в себе на комп’ютері або гаджеті, на якому переглядається сайт, 

поширити світлину в соціальних мережах, вподобати ту чи іншу світлину, 

поділитися світлиною з друзями, можливо і прокоментувати її. 

Найбільш поширені системи управління контентом 

WORDPRESS, MODX, JOOMLA, DRUPAL [2] не передбачають 

проведення перелічених дій із світлинами. Для вирішення цієї проблеми 

ми пропонуємо наступну інформаційну модель взаємодії користувача із 

світлинами. 

• При натискуванні користувачем лівої кнопки миші відкривається 

окреме модальне вікно; 

• У вікні відображається ескіз світлини та блок кнопок для взаємодії; 

• Блок взаємодії містить кнопки: завантажити файл, поширити в 

соціальній мережі, вподобати та інші. Кожна взаємодія програмується на 

стороні користувача за допомогою Javascript; 

• Вибір соціальних мереж здійснюється розробниками сайту. 

Схематично модальне вікно та розташування блоків подано на 

Рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Структура модального вікна взаємодії з світлиною 
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Реалізація запропонованої моделі потребує конструювання 

каркасу модального вікна та програмування відповідних додатків 

взаємодії. 

Модальне вікно програмується таким HTMLкодом 

<!-- Модальне вікно --> 

<div id="modalf_form"> 

<!-- Кнoпкa зaкрити --> 

<div class="modalf-header"><span id="modalf_close" 

title="Close"></span></div> 

<!-- зміст модального вікна--> 

<!-- Завантажити--> 

<div ><a id="DownLoad" download="">Завантажити</a></div> 

<!-- Поширити--> 

<div id="share_div"><a target="_blank" id="share" > 

Поширити</a></div> 

<!-- Вподобати--> 

<div id="like_div"><a target="_blank" id="like" 

>Вподобати</a></div> 

<!-- ескіз світлини --> 

<img id="foto" /> 

</div> 

<!-- Підкладка вікна --> 

<div id="overlay_f"></div> 

За допомогою CSS проводитися стилізоване оформлення 

модального вінка відповідно до дизайну сайту. 

Програмування додатків взаємодії здійснюється на стороні 

користувача за допомогою Javascript сценарію. 

Засновники соціальних мереж пропонують розробникам сайтів 

відповідну документацію з імплементації соціальних плагінів в сайт. Для 
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прикладу, з документацію поширення мережі Facebook можна 

ознайомитися на сайті [1]. 

Javascript сценарій взаємодії поширення світлини в мережі 

Facebook програмується наступним чином: 

1. При кліку на пункті ПОШИРИТИ визначається адреса файлу світлини 

на сервері. 

2. Додається атрибут href= ”http://www.facebook.com/sharer.php?u 

=http://домен сайту + адреса файлу світлини на сервері” до тегу <a> з 

id=”share”. 

Аналогічний Javascript сценарій застовується для кнопки 

ВПОДОБАТИ. 

Для кнопки ЗАВАНТАЖИТИ додаємо атрибут href=”адреса 

файлу світлини на сервері” до тегу <a>з id=”DownLoad”. Додавання 

атрибутів до визначених тегів зручно здійснювати за допомогою jQuery. 

 

Література: 

1. Share Button: веб-сайт. URL: 

2. https://developers.facebook.com/docs/plugins/share-button (дата звернення 

9.09.2019). 

3. КАТАЛОГ И РЕЙТИНГ CMS: веб-сайт. URL: https://it-rating.in.ua/cms/ 

(дата звернення 9.09.2019). 
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кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри обчислювальної техніки 

Вінницький національний технічний університет 

м. Вінниця, Україна 

 

Спеціальні застосунки виявлення та розпізнавання аудіосигналів 

відкривають широкі можливості для їх використання у системах 

спостереження та безпеки, сприяючи спрацюванню сигналізації або 

виконанню перевірки. Крім того, ці функції також застосовуються в 

портативних допоміжних пристроях, для інформування інвалідів та людей 

похилого віку, які страждають вадами слуху і, відповідно, не чують звуки 

довколишнього середовища (сигнали попередження, сирени тощо). 

На вхід системи розпізнавання надходить акустичний сигнал, 

який на обмеженому інтервалі спостереження можна вважати 

стаціонарним випадковим процесом з невідомими параметрами. 

Застосування класичних методів теорії статистичних рішень для таких 

задач є принципово неможливим. Тому пропонуються такі етапи 

розпізнавання аудіосигналів немовленнєвого походження. 

1. Визначення математичної моделі. На цьому етапі відбувається 

обчислення векторів параметрів (інформативних ознак) для 

представлення акустичного сигналу [1]. Вибір інформативних ознак 

суттєво впливає на важливі характеристики (достовірність і швидкість) 

розпізнавання акустичних сигналів. В [2] показано, що для сегментації 
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мовленнєвих сигналів доцільно скористатися кепстральними 

коефіцієнтами. Застосування мел-частотних кепстральних коефіцієнтів 

(MFCC) для пошуку та розпізнавання музичних фрагментів було 

розглянуто в [3]. Проте суттєвим недоліком MFCC є чутливість до завад. 

Таким чином, застосування кепстральних параметрів в комбінації з 

методами кластеризації для розпізнавання немовленнєвих сигналів 

видається доволі перспективним [4]. 

2. Розпізнавання параметрів. На цьому етапі на основі вимірювання 

відстаней до класів обчислюються ймовірності належності кожного 

сегменту акустичного сигналу до певного класу. Для цього пропонується 

використати гаусовські змішані моделі, які продемонстрували свою 

ефективність у багатьох практичних застосунках. 

3. Прийняття рішення. На цьому етапі приймається остаточне рішення 

щодо віднесення немовленнєвого сигналу в цілому до одного з класів, 

наявних у словнику. Рішення приймається на основі даних, отриманих на 

попередньому етапі, за шляхом застосування сукупності вирішальних 

правил. 

Вплив завад на ймовірність правильного розпізнавання потребує 

подальших досліджень. 
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Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

На сьогодні, питання купівлі-продажу земельних ділянок є 

актуальним. Серед ключових чинників є широкомасштабна земельна 

реформа. 

Реформування земельних відносин пов'язане з перерозподілом 

землі. Це сприяє швидкому збільшенню кількості власників землі та 

землекористувачів, а також укладених угод про оренду, заставу, купівлю, 

продаж, успадкування земельних ділянок. 

З метою підвищення рівня автоматизації інформаційних процесів, 

пов'язаних з веденням Державного земельного кадастру, Кабінет 

Міністрів України 2 грудня 1997 року прийняв постанову про «Про 

Програму створення автоматизованої системи ведення державного 

земельного кадастру». У програмі передбачено суттєве поліпшення 

земельно-кадастрових робіт шляхом розвитку нормативно-технічної бази і 

впровадження автоматизованої системи ведення Державного земельного 

кадастру. 

Нещодавно, Міністерство аграрної політики та продовольства 

України спільно з Державним агентством електронного урядування та 

Transparency International Україна презентували оновлений Державний 

земельний кадастр, який відтепер працюватиме на технології Blockchain. 

Земельний кадастр став другим проектом у державному секторі 

України, де застосовано технологію Blockchain [1]. 

Серед питань, що залишились невирішеними можна виділити: 

• не впроваджене професійне страхування відповідальності виконавців 

робіт із землеустрою; 

• неузгодженість різних систем координат; 

• непрописані функціональні обов’язки кадастрових реєстраторів. 



33 

Державний земельний кадастр – єдина державна система 

земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту 

виникнення чи припинення права власності на земельні ділянки і права 

користування ними та містить сукупність відомостей і документів про 

місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, 

класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед 

власників землі й землекористувачів. 

Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення 

необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а 

також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і 

цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням 

і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-

планів та проектів землеустрою. 

Здійснення державного земельного кадастру покладено на 

уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів [2]. 

До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про 

кадастрове зонування земель в межах території України: 

• номери кадастрових зон та кварталів; 

• опис меж кадастрових зон та кварталів; 

• площа кадастрових зон та кварталів; 

• підстави встановлення меж кадастрових зон та кварталів. 

Основні завдання ведення державного земельного кадастру 

обумовлені Статтею 195 Земельного кодексу України. Серед них: 

• забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; 

• застосування єдиної системи просторових координат та системи 

ідентифікації земельних ділянок; 
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• запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її 

достовірності. 

Результатом даного дослідження є перелік особливостей 

Державного земельного кадастру, які необхідно врахувати при 

проектуванні даної програмної системи. До того ж, важливо виділити 

сильні і слабкі сторони системи-аналога. Тож, серед сильних сторін 

можна окреслити: 

• наявність публічної кадастрової карти (ПКК) – інформаційного 

порталу, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного 

кадастру; 

• гарантування збереження даних; 

• автоматизована система ведення Державного земельного кадастру; 

• синхронізація даних; 

• унеможливлення підміни даних в результаті зовнішнього втручання; 

• здійснення суспільного контролю за системою. 

Серед слабких сторін: 

• не впроваджене професійне страхування відповідальності виконавців 

робіт із землеустрою; 

• неправильна ідентифікація межових знаків, без їх чіткої фіксації; 

• неузгодженість різних систем координат; 

• непрописані функціональні обов’язки кадастрових реєстраторів; 

• відсутність якісної топографічної підоснови для перевірки 

правильності місцезнаходження земельної ділянки. 

Зробивши короткий огляд наявних розробок було запропоновано 

власну систему обліку купівлі-продажу земельних ділянок. 

На рис. 1 та рис. 2 зображено діаграму діяльності для 

розроблюваної системи [3]. 
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Рис. 1. Діаграма діяльності (частина 1) 

 

 
Рис. 2. Діаграма діяльності (частина 2) 

 

Система очікує на введення даних – це її початковий стан. Після 

того як користувач ініціював процес, тобто звернувся з пропозицією 

купівлі, продавець виконує ряд дій, а саме інформує покупця про 

параметри земельної ділянки, інформує власника земельної ділянки про 

можливого покупця. Після чого здійснюється перевірка чи дійсно власник 
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ділянки дає підтвердження про продаж земельної ділянки. Якщо дає, то 

продавець звертається до нотаріуса за необидним переліком документів. 

Далі нотаріус проводить інформування продавця, а той в свою чергу 

паралельно проводить інформування власника і покупця земельної 

ділянки про документи, які необхідні. Якщо підтвердження про продаж не 

надійшло, то система завершує процес і переходить в кінцевий стан. 

Після чого продавець звертається по дозвіл на продаж земельної 

ділянки і надає необхідні документи, які отримує від покупця і власника 

земельної ділянки. В свою чергу органи місцевої влади створюють нову 

подію купівлі-продажу і за допомогою програмного середовища 

перевіряють всі необхідні умови державного кадастру, а саме наявність 

кадастрової зйомки, наявність бонітування ґрунтів, наявність 

кадастрового зонування, наявність економічної оцінки земельної ділянки, 

наявність обліку кількості та якості ґрунтів, наявність державної 

реєстрації. Якщо на якомусь етапі перевірки умова не справджується, 

тобто один з критеріїв не наявний, то система переходить в процес збору 

нового пакету документів. Після чого перевіряється можливість продажу. 

Якщо технічна документація наявна, тоді здійснюється перевірка 

відповідності цільового призначення, наявності відчуження земель, 

відповідності меж і наявності обмежень, які накладаються на земельну 

ділянку. Якщо всі умови виконані, то відбувається підтвердження 

коректності всіх документів і вносяться всі дані учасників купівлі-

продажу даної земельної ділянки в систему. Якщо не виконанні – система 

переходить в кінцевий стан і завершує роботу. Органи місцевої влади 

видають дозвіл на продаж земельної ділянки. Власник і покупець 

підписують угоду про купівлю-продаж. Після чого покупець сплачує 

вартість земельної ділянки та послуги продавця, нотаріуса, власник 

сплачує земельні збори. Нотаріус в свою чергу підтверджує чинність 

угоди і органи місцевої влади підтверджують факт завершення процесу. 
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Генерується кінцевий звіт-файл і вноситься в базу даний, після чого 

система переходить в кінцевий стан [4]. 

У ході роботи були розглянуті існуючі засоби для ведення обліку 

купівлі-продажу земельних ділянок. Були проаналізовані найпопулярніші 

з них, пов’язані з цією проблемою, досліджено їх переваги і недоліки. 

Визначено функціонал програми. Досліджено існуючі методи фіксування 

проведення процесу купівлі-продажу земельних ділянок та зберігання 

інформації про певну земельну ділянку. Детально розглянуто причини 

створення Державного земельного кадастру та питання, що так і не були 

вирішені. Проведений аналіз вже відомих на сьогоднішній день засобів 

для обліку купівлі-продажу земельних ділянок. Детально розглянуто 

функціональні можливості Державного земельного кадастру України. 

Виділено його сильні і слабкі сторони. Описана функціональність 

програмної системи. 
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Кредитні операції на сьогодні є одним з найважливіших джерел 

створення прибутку будь-якого комерційного банку. Однак із збільшення 

кількості випадків неповернення кредитів за останні роки ці операції 

мають схильність до підвищеної небезпеки для стабільної та стійкої 

діяльності комерційного банку. Можна сказати, що висока дохідність 

обумовлена підвищеним рівнем ризику, а це означає, що кредитування 

було і залишається найризикованішим видом серед інших видів діяльності 

банку. 

У зв’язку з цим, банки особливо уважно повинні ставитися до 

такої проблеми, як оцінка кредитоспроможності позичальника, в першу 

чергу заради своєї ж власної фінансової безпеки. Банківські установи 

розробляють різні підходи для оцінки кредитоспроможності клієнтів, 

причому кожен конкретний банк розробляє власну систему оцінки 

кредитоспроможності потенційного позичальника, виходячи з конкретних 

умов договору, пріоритетів у роботі банку, його спеціалізації, місця на 
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ринку, конкурентоспроможності, стану взаємовідносин з клієнтурою, 

рівня економічної і політичної стабільності в державі тощо. 

Очевидно, що особливе місце у кредитоспроможності 

потенційного боржника займає оцінка його фінансового стану. Для 

кредитора вона означає зменшення ризику втрат через імовірність 

фінансової кризи у підприємства, тобто вірогідність повернення позики, 

для боржника – знання платоспроможності і довготривалої фінансової 

стійкості для розробки та прийняття стратегічних і тактичних рішень 

щодо забезпечення фінансовими ресурсами подальшого виробництва і 

реалізації продукції. 

Актуальність теми дослідження пов’язана також з тим, що 

ефективна оцінка кредитоспроможності клієнта – це одне з 

найважливіших завдань банківської системи України. Кожному банку 

саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки 

правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в 

значній мірі залежить результат кредитної операції, особливо, коли 

банківська системи України переживає кризу. 

Питання оцінки кредитоспроможності позичальника 

досліджували такі вітчизняні вчені-економісти: В. В. Вітлінський, В. В. 

Галасюк, І. С. Гуцал, О. В. Дзюблюк, А. О. Єпіфанов, Н. Е. Крупська, А. 

М. Мороз, С. В. Науменкова, М. І. Савлук, Я. І. Чайковський та ін. Серед 

зарубіжних вчених слід назвати праці Е. Брігхема, Л. Гапенські, В. О. Лі, 

В. В. Тена, Г. С. Панової та ін [1]. 

Однак проблему не можна вважати достатньо вивченою, оскільки 

й досі в теорії і практиці немає єдиного підходу до визначення системи 

показників, що комплексно характеризували б кредитоспроможність 

позичальників. 

Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються 

кожним банком самостійно його внутрішніми положеннями щодо 
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проведення активних операцій (кредитних) та методикою проведення 

оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку) з 

урахуванням вимог. У яких мають бути визначені ґрунтовні, технічно 

виважені критерії економічної оцінки фінансової діяльності 

позичальників (контрагентів банку) на підставі аналізу їх балансів і звітів 

про фінансові результати в динаміці тощо. 

Серед найбільш широко використовуваних методів оцінки 

кредитоспроможності виділяють наступні: методи коефіцієнтного аналізу, 

статистичні й експертні методи [1]. 

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що 

комерційні банки самі створюють ризик, щодо неповернення позики 

клієнтом.  

При підвищенні відсоткової ставки для позичальників, які вже 

отримали кредит, банк має перераховувати коефіцієнт його 

платоспроможності. Оскільки один з основних показників, які 

підтверджують платоспроможність позичальника – фінансова та 

соціальна стабільність. 

Метою даної статті є ознайомлення з розробкою системи оцінки 

кредитоспроможності клієнтів банку – фізичних осіб. 

Розглянемо, що ж таке кредитоспроможність. 

Кредитоспроможність – це наявність передумов для отримання позик та 

спроможність їх повернення. Оцінка кредитоспроможності – необхідна 

умова укладення кредитної угоди, що дає змогу оцінити чинники, які 

можуть призвести до непогашення позики. Збереження основної суми 

боргу – один із основних принципів, якого слід дотримуватися у 

здійсненні кредитних операцій [2]. 

Кредитоспроможність визначають комерційні банки з кожним із 

позичальників, вона є одним із важливих етапів розгляду заявки на 

кредит. Для визначення кредитоспроможності існують різноманітні 
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методики аналізу фінансового стану клієнта та його надійності, 

використовуються показники, що дають можливість оцінити поточне 

фінансове становище, перспективи змін, спроможність у разі потреби 

ліквідувати грошові кошти з різних джерел (коефіцієнти ліквідності, 

заборгованості, погашення боргу, рентабельності тощо) [2]. 
 

 

Рис. 1. Схема методів оцінки кредитоспроможності позичальника 
 

Згідно з класифікацією, яка запропонована професором І. В. 

Вишняковим (на рис. 1.), підходи до оцінки кредитоспроможності можна 

поділити на класифікаційні моделі та моделі на базі комплексного аналізу. 

На таблиці 1 вказано вплив показників та факторів на оцінку 

кредитоспроможності в деяких українських банках. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика факторів впливу 
 

Частка у структурі 

підсумкового 

показника 

А
К

Б 

«У
кр

со
цб

ан

к»
 

А
П

П
Б 

«А
ва

ль
» 

К
Б 

«П
ри

ва
тб

ан

к»
 

А
К

Б 

«П
ра

ве
кс

-

Ба
нк

» 

П
ро

мі
нв

ес
т

ба
нк

 

Фінансові показники 10.92 76.79 98.27 53.33 65.10 

Якісні показники 89.06 23.21 1.73 46.67 34.90 

у тому числі 

кредитна історія: 
4.80 3.41 0.00 4.00 20.30 

Забезпечення 3.43 0.00 0.00 26.67 0.00 

 

Зробивши короткий огляд існуючих та діючих методів було 

спроектовано власну систему оцінки кредитоспроможності клієнтів 

банку. 

На рис. 2 зображено діаграму діяльності для розроблюваної 

системи. 

Система очікує на введення даних це її початковий стан. 

Користувач ввів дані. Система порівнює чи прізвище, ім’я, по батькові 

числиться в архіві системи. Якщо даного клієнта в архіві не має, то 

система автоматично створює нову особову справу для нього на основі 

введених даних. Далі система аналізує дані, чи достатньо їх для 

проведення оцінки кредитоспроможності. Якщо даних не достатньо – 

очікує на введення додаткових. Даних достатньо – система обраховує за 

формулами кредитоспроможність. Коли результат обраховано, система 

формує на його основі висновок для користувача, оновлює особову 

справу клієнта, додаючи це висновок та виводить його на екран для 

користувача. Система запитує чи відправити особову справу до архіву. 



43 

Якщо користувач відповідає «так», надсилає до архіву та переходить в 

кінцевий стан. Якщо «ні», то система переходить в кінцевий стан одразу. 
 

 

Рис. 2. Діаграма діяльності 
 

Функціонування системи та оцінка кредитоспроможності 

базується на обрахунку трьох коефіцієнтів: PTI, OTI та KП. 
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Основний висновок користувач бачить після обрахунку 

коефіцієнту КП (коефіцієнт платоспроможності), значення коефіцієнту 

рахується як частка суми щомісячних доходів до суми щомісячних 

платежів за кредитом та щомісячних витрат клієнта. Якщо значення 

більше 1, то це допустиме значення і такий клієнт може бути 

кредитоспроможним на основі введених вхідних даних. При реалізації 

системи було відмовлено від методу порівняння, на користь обчислень 

коефіцієнтів за формулами. 

Коефіцієнт PTI (Payment to Income Ratio – платіж по доходу) – 

обчислюється як частка суми щомісячних платежів (в даному випадку 

використовуються ануїтетні платежі) за кредитом та щомісячної суми 

доходів (заробітна плата + доходи зі стороннього джерела). Значення 

коефіцієнту повинне бути меншим 0.4 для кредиту та доходу в однакових 

валютах. Меншим 0.45 для кредиту в національній валюті та доходу в 

іноземній. Меншим 0.3 для кредиту в іноземній валюті та доходу в 

національній. 

Коефіцієнт ОTI (Obligations to Income Ratio – зобов’язання по 

доходу) – розраховується як частка суми всіх щомісячних платежів до 

суми щомісячних доходів. Значення коефіцієнту повинне бути меншим 

0.5 для кредиту та доходу в однакових валютах. Меншим 0.55 для кредиту 

в національній валюті та доходу в іноземній. Меншим 0.4 для кредиту в 

іноземній валюті та доходу в національній. 

В результаті роботи над статтею було ознайомлено з існуючими 

методами, а також спроектовано систему оцінки кредитоспроможності 

клієнтів банку. Для реалізації системи було обрано ануїтетний кредит, 

оскільки при ануїтетному кредиті розмір щомісячних платежів однаковий 

за рахунок того, що відсоткова ставка змінюється в ході виплати кредиту. 

На початку великі відсотки, а в кінці терміну погашення заборгованості 

по кредиту відсотки поступово зменшуються. Розроблена система 
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полегшує роботу банківському працівнику, виконуючи розрахунки за 

нього. Кінцеве рішення про надання кредиту все одно повинен приймати 

працівник банку, оскільки програма не може прорахувати всіх можливих 

нюансів, а лише може давати загальноприйняті рекомендації. 
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Будівництво вважається одним із важливих видів людської 

діяльності, оскільки воно створює основу для діяльності інших галузей 
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господарства у вигляді житлової та нежитлової нерухомості. Його 

функції, крім безпосереднього будівництва споруд, полягає у ремонті, 

реконструкції існуючих споруд, а також благоустрою територій, що 

відносяться до будівлі або комплексу приміщень [4, с. 3]. 

Перспективним з точки зору підвищення ефективності проектної 

та аналітично-економічної діяльності у будівельній діяльності є 

використання програмних продуктів з елементами штучного інтелекту, 

зокрема експертних систем. Так, наприклад, І. Михеев у своїй роботі 

розглядає використання експертних систем під час вирішення завдань 

будівного матеріалознавства [2, с. 69], а В. Алехін та А. Ханіна 

досліджують застосування експертних систем для забезпечення безпеки 

та економічності будівель і споруд [1, с. 82]. 

Експертні системи знайшли своє відображення в економічній 

діяльності, пов’язаній з будівництвом. Вони можуть виступати у вигляді 

проміжної ланки між проектними та кошторисно-економічними 

рішеннями. Аналіз програмних продуктів для обчислення кошторису, 

інформація про які була відображена в Інтернет-джерелах, виявив їх 

різноманітність, а саме: конфігурації 1С: онлайн-калькулятори; прикладне 

програмне забезпечення тощо [3, с. 244]. Водночас, у проаналізованих 

програмних засобах деякі практичні рішення не були реалізовані, або 

програмні продукти виявилися платними. Саме потужні можливості 

експертних систем для рішення проблемних завдань та відсутність 

окремих функціональних можливостей зумовили потребу у розробці 

відповідного програмного засобу. 

Розроблена локальна експертна система призначена для 

обчислення будівництва житлової нерухомості на основні заздалегідь 

введених показників та введених користувачем значень. Аналіз 

інструментальних засобів для розробки експертних систем [5, с. 106] 

надав можливість вибрати середовище програмування Visual Studio, а 



47 

мову програмування – C#. Для зберігання інформації була використана 

база даних Access. 

Коротко розглянемо особливості інтерфейсу користувача та 

функціональність розробленої експертної системи. 

Після завантаження виконуваного файлу на екрані з’явиться 

головне вікно програмного засобу, яке пропонує користувачу наступні 

можливості: 

– кнопка «Розпочати» – перехід на основне вікно програмного засобу, де 

здійснюється безпосередній розрахунок кошторису. 

– кнопка «Автор» – показує інформацію про розробника експертної 

системи. 

– кнопка «Про програму» – показує інформацію про призначення 

програмного засобу, містить інструкцію користувача. 

– кнопка «Вихід» – вихід з експертної системи. 

У вікні для безпосереднього розрахунку кошторису будівництва 

житлової нерухомості розташовуються кнопки «Алгоритм», 

«Розрахунок», «Детальніше», «Вихід», пунктів верхнього меню, полів 

введення (рис. 1). 

 

Риc. 1. Вікно розрахунків 
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Для розрахунку вартості потрібно заповнити такі поля, як: 

«Довжина будинку», «Ширина будинку», «Кількість поверхів», «Тип 

даху», «Тип цегли», «Кількість вікон», «Ширина вікна», «Висота вікна», 

«Кількість дверей», «Висота дверей», «Ширина дверей», Висота поверху» 

та «Товщина стіни». Після заповнення даних натиснути кнопку 

«Розрахунок» та отримати результат розрахунку у полі «Підсумкова 

вартість». Всі данні про вартість матеріалів знаходиться у базі даних з 

можливістю їх змін у вікні для переходу до нього натисніть «Зміна цін» у 

верхньому меню вікна розрахунку. 

Для того, щоб дізнатися про алгоритм обчислення кошторису 

будівництва житлової нерухомості, слід натиснути на кнопку 

«Алгоритм». Користувач може побачити повний алгоритм обчислень у 

вигляді формул, які поділені на декілька категорій: загальні розрахунки 

(розрахунок площі, площі стін, моноліту); розрахунок вартості підвалу 

(розрахунок ями, бетонування підвалу, підготовки до стяжки, вартість 

стяжки, гідроізоляції, утеплювача); розрахунок вартості поверху 

(розрахунок кубатури вікон, кубатури дверей, кубатури стін, кубатури 

розчину). 

Для коректного обчислення кошторису необхідно заповнити 

значення, які використовуються в обчисленнях. Для цього слід 

скористатися підпунктом «Зміна цін» верхнього меню. Це вікно дозволяє 

ввести або оновити дані про ціну будівельних матеріалів та послуги, які 

здійснюються майстром. У табличній частині вкладки «Матеріали» 

користувач (відповідальний менеджер підприємства) може заносити 

інформацію про будівельні матеріали за наступними показниками: назва 

будматеріалу, вартість, дата внесення інформації, опис (нотатки). У 

табличній частині «Роботи» користувач (відповідальний менеджер 

підприємства) може заносити інформацію про види будівельних робіт, які 

здійснюються у процесі будівлі житлової нерухомості. 
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Слід зазначити, що можливість оновлення дозволяє 

використовувати експертну систему на будь-якому підприємстві, 

достатньо змінити прейскурант цій під конкретне підприємство. Крім 

того, особливістю даної програми є використання для здійснення 

обчислень цін, які були введені пізніше всього. Тобто, не потрібно 

прибирати застарілі ціни на будівельні матеріали, треба лише ввести нові 

ціни на продукцію. Якщо потрібно просто змінити ціну, не 

використовуючи нову, то для цього слід змінити значення у наявному 

записі. 

Процес обчислення кошторису складається з декількох етапів, а 

саме: введення значень параметрів; натискання кнопки «Розрахунок». У 

результаті на екрані буде відображена приблизна ціна будівництва 

будівлі. Власне параметри складаються з двох блоків: основної (ширина 

та довжина будинку) та додаткової інформації. До додаткових параметрів, 

що використовуються в обчисленнях, відносяться кількість поверхів, 

кількість вікон, кількість дверей, висота поверху, вид цегли, вид даху. 

Якщо додаткова інформація введена не була, то будуть враховуватися 

значення за умовчанням (наприклад, кількість поверхів – 1). Для 

зменшення помилок користувача, що пов’язані з неправильним 

написанням рядкових значень (наприклад вид цегли), певні параметри 

потрібно вибирати із переліків, що випадають. 

Для того, щоб подивитися проміжні результати обчислень 

собівартості будівництва будівлі згідно обраних формул, слід натиснути 

на кнопку «Детально». У цьому випадку буде відкрито текстовий файл із 

відповідною інформацію. Слід зазначити, що наявність звіту про проміжні 

результати обчислень є особливістю нашої експертної системи, яка 

повинна не тільки обчислювати кошторис, але і показувати , як вона це 

робила. 
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Отже, експертна система для складання кошторису будівництва 

житлової нерухомості має всі необхідні функціональні можливості для 

реалізації поставлених перед нею завдань. До переваг розробленої 

експертної системи можна віднести простоту та зручність у використанні, 

можливість перегляду результатів обчислення, можливість зміни значень 

параметрів, що використовуються для обчислень. 
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Надійне розпізнавання рухів людей має широке коло застосувань, 

включаючи ігри, взаємодію людини та комп’ютера, сферу безпеки та 

охорони здоров’я. 

Вхідними даними задачі розпізнавання рухів є відео з людьми, що 

рухаються, вихідними – промарковані області де відбувається рух та 

пояснення, який саме рух чи дія (ходьба, біг, стрибки, різноманітні 

жести). 

Для того, щоб класифікувати дію ефективним і точним способом, 

виявляються особливі ознаки, які надають змістовну інформацію, і 

передаються для класифікації. В ідеалі, модель представлення повинна 

бути стійкою до зміни зовнішнього вигляду актора(ів), фону, точки зору і 

якості відео, зберігаючи достатню інформацію для точної класифікації дії. 

Одним з варіантів представлення людини є скелет, що являє 

собою набір зв’язаних ключових точок рис. 1, таке представлення 

зменшує кількість оброблюваних даних та залишає достатньої інформації 

для розпізнавання. Такий підхід широко використовується для 

розпізнавання рухів, жестів, дій людей на відео послідовностях [1-2]. 

Метод запропонований в даній роботі базується на існуючих 

методах розпізнавання рухів [1; 3], для покращення точності вилучення 

скелету, додатково використовуються блок відстеження\трекінгу [4], він 

допомагає в умовах складного фону, реагуючи на рух\зміну положення 

тіла. 
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Рис. 1. Модель скелета людини: а) – без масштабування; б) – збільшена; 

розтягнута по в) – ширині; г) – висоті 
 

В цілому робота методу зображена на рис. 2. На вході 

послідовність кадрів, далі блок вилучення скелету, який включає в собі 

блок вилучення скелету з кожного кадру та допоміжний блок трекінгу, за 

ним блоки розпізнавання, на основі нейронних мереж, простих рухів та 

складених з простих. 
 

 

Рис. 2. Схема роботи методу розпізнавання рухів 
 

Під час навчання, після вилучення скелету виконується 

розширення дата сету для збільшення варіативності, шляхом 

масштабування, розтягнення по ширині та висоті рис. 1. 

Даний підхід добре себе показує на простих наборах даних: KTH 

[5], Weizmann [6], але для дуже схожих дій, наприклад подивитися на 

годинник, попити з пляшки та підняти слухавку з набору даних 
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Florence3D [7] вже недостатньо даних скелету, тому в подальшій роботі 

буде розглянуто підхід з вилученням додаткової інформації про об’єкти з 

якими взаємодіє людина в кадрі, для розрізняння схожих дій. 
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