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DESIGN OF ULTRASONIC CAVITATION CONTROL 
BLOCK 

 
Ivashchenko M.M.1, Grishko A.I.2  

 
1 Konotop Institute of Sumy State University, Konotop, Ukraine 

2 National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine 

Physical effects, which are accompanied with ultrasonic 
cavitation process, allow a high-efficiency of technological processes 
connected with the treatment of liquid stated. The efficiency value 
reaches due to the complex influence on liquid of ultrasonic 
oscillations and collapsed cavitation bubbles. These oscillations and 
collapses provide a mechanical, chemical and thermal impact on 
microorganisms [1]. Unlike the well-known disinfection methods, the 
ultrasonically cavitation liquid treatment doesn’t requires a usage of 
hazardous chemical components [2]. 

One of the main problems of the widening usage of the 
ultrasonic cavitation system is the complexity in integration the 
electronic and mechanical blocks due to the system’s working 
characteristics. Such as: ultrasonic intensity – 50-60 W/cm2, working 
frequency variety ν = 22.5-60 kHz, etc. Therefore, the aim of our study 
is to design the control block of ultrasonic cavitation system by 
modeling the correspond electronic circuits depending on the elements 
values, limiting working regimes, power rating, etc. As a modeling 
environment was used “Multisim 12” programming package. The 
modeling results allow us to choose the optimal circuit which provides 
the necessary working regimes of ultrasonic cavitation treatment 
system. 

This work is supported by the Ministry of Education and 
Science of Ukraine (Grant № 0117U007179). 
 
References 
[1] Lugovskoy A.F. Chuchraiev N.V. Ultrasonic cavitation in modern 
technologies. – Kyiv, Kyiv University Press, 2007. – 224 p.  
[2] Lugovskoy A.F., Grishko I.A. The problems of manufacturing the 
high-technology equipment ultrasonic cavitation water disinfection. –
book chapter: Industrial hydraulics and pneumatics, Vinnytsya, 2009.        
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In recent years SnS semiconductor films compounds pay a 

higher attention of researchers due to their suitability for the 

development of optoelectronic and microelectronic devices. 

Moreover, these films may have a specific structural peculiarities 

connected to their defect structure. These peculiarities have a strong 

influence on the films optical and electrical properties. Therefore, 

some deposition conditions, such as substrate temperature Ts have also 

a strong effect on defect structure. So, the aim of this research is the 

study of SnS films substrate temperature on photoluminescence (PL) 

properties in order to determine the optimal growth conditions with 

allowable optical quality. 

SnS films were deposited onto well-cleaned glass substrates by 

close-spaced vacuum sublimation technique. Temperature of 

evaporator was constant (Te = 1123 K), substrate temperature was 

varied in the range (Ts = 373 – 673 K). Time of evaporation was t = 

3min. 

PL study was performed using a standard setup with a fully 

automated length monochromator at the laser excitation wavelength 

of 457 nm (2.71 eV). 

The results of PL study allow us to determine the films defect 

structure. There were observed the next peaks (in eV) in all cases of 

deposited films: 1.497 – recombination of excitons bound on neutral 

acceptor (A0X); 1.796 – e-A (electron-acceptor) transitions; 1.950 – 

recombination of donor-acceptor pairs (DAPs). Moreover, in high-

temperature condensates is observed a strong peak at 1.332 eV which 

is connected to the SnS films wide band gap.  
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NUMERICAL SIMULATION OF SnS/ZnO/FTO  

SOLAR CELLS 

 

Ivashchenko M.M.1, Kuzmin D.V.1, Buryk I.P.1, Podoprygora O.O.2  

 
1 Konotop Institute of Sumy State University, Konotop, Ukraine 

2 Sumy State University, Sumy, Ukraine 

 

In recent years the problem of renewable energy sources usage 

is actually highlighted because of the global energy crisis presence. 

One of the ways of this problem salvation is usage of solar energy. 

The aim of our study is a numerical simulation of solar cells 

based on SnS/ZnO hetero-junction and fluorine doped tin oxide (FTO) 

conduction layer, respectively. Tin sulfide (SnS) is a promise material 

for its usage as an absorption layer in solar cells due to its optical band 

gap (Eg = 1,25 eV). Moreover, zinc oxide (ZnO) layer have a potential 

usage in solar energy convertors as a window layer (Eg = 3,40 eV). 

Finally, all of these components (SnS, ZnO, FTO) are non-toxic and 

consist of the earth-abundant elements which is advantageous in terms 

of price [1]. 

For numerical simulation it was used SCAPS-3201. This 

programmable package allows to simulate the main working solar 

cells characteristics, such as: open-circuit voltage (UOC), short-circuit 

current density (JSC), fill-factor (FF), solar cell’s efficiency (η) as a 

functions of the layer’s thickness (d) and environmental temperature 

(T). A detailed description of simulation processing is presented in [2]. 

On Table 1 are shown the main solar cell simulation parameters, such 

as: the optical band gap, electron affinities, effective densities of states 

in conduction (CB) and valence (VB) bands, dielectric permittivity, 

etc. In the majority of the cases, simulation processing was carried out 

under the conditions of AM 1.5 and room temperature (Т = 300 K). 

Thickness of the window layer of ZnO was varied in the range of 

d(ZnO) = (0,025-0,200) µm, of the absorbing layer – d(SnS) = (1.0-

3.5) µm, of the FTO layer – d(FTO) = (0,025-0,200) µm. Two 

simulation parameters were usually fixed, while the third one was 

changed.   

Table 1 – Basis simulation parameters of SnS/ZnO/FTO solar cells 
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Parameter SnS ZnO FTO 

Bandgap, eV 1.25 3.40 3.80 

Electron affinity, eV 4.20 4.55 4.50 

Dielectric permittivity 16.00 10.00 10.00 

CB density of states, cm-1 8.90×1018 4.00×1018 1.20×1020 

VB density of states, cm-1 1.00×1018 9.00×1018 7.00×1020 

Electron velocity, cm/s 1.00×107 1.00×107 1.00×107 

Hole velocity, cm/s 1.00×107 1.00×107 1.00×107 

Electron mobility, cml/Vs 100 50 100 

Hole mobility, cml/Vs 25 20 20 

Effective mass of electrons - 0.27 - 

Effective mass of holes - - - 
    
On Fig. 1 are presented current density – voltage (J-V) and quantum 

efficiency (QE) curves of SnS/ZnO/FTO-based solar cell as a function 

of SnS layer thickness. 
 

 
Fig.1 – J-V-curves (a) and QE (b) of simulated SnS/ZnO/FTO cell 
 

The optimal conditions are: d(SnS)=2,5 µm; d(ZnO)=25 nm; 

d(FTO)=25 nm; T=290 K. These growth and temperature conditions 

allow us to estimate the solar sell efficiency reached to 10,4 %. 
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[1] A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, M.M. Ivashchenko, I.Yu. Protsenko, H. 

Cheong, Journal of Nano- and Electronic Physics, 4(1) 01024(3pp.) (2012). 

[2] A.S. Opanasyuk, M.M. Ivashchenko, I.P. Buryk, V.A. Moroz, Journal of 

Nano- and Electronic Physics, 7(2) 02037(5pp.) (2015). 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОХОЛОДЖУВАЧА КВАНТОВОГО 

КОМП’ЮТЕРА 

Грибанов О.В., Герасько К.Р., студенти 

Конотопський інститут СумДУ 

На сьогоднішній день для використання квантового ефекту 

процесор комп’ютера має працювати умовах температури 

близької до абсолютного нуля, має бути присутня повна ізоляція 

від вібрацій, магнітного поля Землі, будь-яких зовнішніх 

сигналів, атмосферного тиску та ін. Це впливає як на вартість так 

і на габарити машини. Є певні компанії які взялись вирішити ці 

проблеми. Це D-Wave System, Google, NASA і IBM.  

 

Зараз використовуються охолоджувачі засновані на 

принципі Гіффорда – Макмагона. Робочим тілом виступає рідкий 

гелій, у якого точка кипіння близько 4,5 К. Охолодження 

відбувається поетапно: 1 етап до 50 К, 2 етап до 4 К, 3 етап 150 

мК, 4 етап 100 мК..  

Авторами пропонується використовувати нанокриогенний 

пристрій, сутність якого полягає у використанні подоланні 

енергетичного бар’єру, що розділятиме пару каналів. Перший 

канал має знаходитись у стані надпровідності, проводячи 

електрони без опору. Інший канал має бути звичайним, з наявним 
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електричним опором, який буде гальмувати електрони під час 

руху. Невелика кількість електронів, що матимуть досить високу 

енергію, зможуть пройти через бар’єр і попасти у надпровідну 

магістраль, яка виведе їх за межі пристрою. Всі інші електрони 

лишаються холодними низькоенергетичними, і мають ефективно 

поглинати енергію з оточуючого середовища. 

Запропонований метод втілений у «залізі» має вийти 

набагато компактнішим і ефективнішим ніж сучасні гелієві 

охолоджувачі. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТАБЛО НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ 

ATMEGA16 

 

Марков Т.Ю. ,студент, Салій Ю.М. викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Даний проект  реалізовано на мікроконтролері AVR фірми 

Atmel. На сучасному етапі розвитку електроніки досить широко 

почали використовувати світлодіодні матриці для виводу 

рекламної інформації. Довгий час використовували 

семисегментні індикатори, як основний спосіб виводу інформації 

з можливостю швидко її змінити. Це є актуальне й донині де 

виводять інформацію повязану лише з числовим форматом. Але 

семисегментні індикатори на дозволяють виводити буквинну 

інформацію в зрозумілій формі для широкого кола. Тому на зміну 

приходить новий вид подачі інформації - динамічна індикація.  

Прикладом динамічної індикації є монохромні табло з 

бігучим рядком, кольорові табло, світлодіодні екрани та 

пристрої, що працюють по принципу механічної розгортки. 

Монохромні табло з біжучим рядком широко використовуються 

в громадському транспорті, оскільки потребують мінімальне 

рекламний простір щоб донести до користувача інформацію в 

повному обсягу та привабити його увагу.  

Світлодіодні екрани мають можливість виводити 

більший об’єм інформації, в тому числі повноцінних зображень. 

Використання даних типів виводу інформації є досить дороге. 
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Наприклад табло з габаритними розмірами 2560х320мм, для 

використання на вулиці коштує 12200грн. 

Даний проект спроектований на мікропроцесорі 

ATmega16. Параметри даного мікропроцесора дозволяє 

використовувати його як керуючий елемент інформаційного 

табло. Перевагами даного проекту над використанням 

промислових зразків є його порівняна дешевизна (приблизно 

1500 грн.) та можливість зробити його розміри потрібними під 

певне місце. Дане інформаційне табло розділена на 4 частини: 

блок керування та три частини світлодіодної матриці. Кожна 

частина матриці планується бути встановлена в віконній 

прогалині за склом, на відділенні «Комп’ютерні та електронні 

технології» ПТ КІСумДУ, в недоступному місці для вологи та 

доволі стабільному температурному режимі. Тому можливість 

підібрати габаритні розміри світлодіодної матриці є досить 

великою перевагою. Це здешевлює встановлення та 

обслуговування виробу. Окрім цього, дане вирішення цієї 

проблеми  робить можливим використовувати прилад для 

проведення практичних робіт для відпрацювання здобутих 

навичок під час навчання. Ще одною перевагою є можливість 

вибрати розмір одного пікселя. В даному проекті він становить 

чотири світло діода та клітинка з розміром 2х2см, оскільки дане 

співвідношення дозволяє добре бачити інформацію з відстані 

активного пішохідного переходу центрального проспекту міста. 

Використання інформаційного табло дає змогу виводити 

інформацію актуальну для студентів чи майбутніх абітурієнтів, 

а також можливість перехожим знати час, та воно збагачує 

матеріальну базу відділення. В майбутньому є можливість 

вдосконалити його для виводу інформації про число, місяць, рік 

та температуру повітря на вулиці. 

Література 

1. Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я. та ін.. 

Схемотехніка електронних систем. У трьох книгах. Книга 1. 

Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: Підручник. – К.: 

Вища школа, 2004. – 366 с. 
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МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА В БІОІНЖЕНЕРІЇ 

Коновал С.В., студент, Дюхіна Н.І., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що до недавнього часу 

зв'язок людини і машини був на межі фантастики. Сьогодні це 

стало реальністю і частиною життя деяких людей, які потребують 

допомоги  через обмежені фізичні можливості. Оскільки рівень 

захворюваності тяжкими хворобами у світі зростає, то вчені із 

різних країн світу працюють над створенням  заміни тієї чи іншої 

частини тіла. Слову «кіборг» вже більше півстоліття, але поки що 

біомеханічних людей ми набагато частіше зустрічаємо в кіно, ніж 

на вулицях міста через високу вартість протезів. Втім, ідея 

імплантації людині високотехнологічних протезів вже давно 

перестала звучати дивно: тисячі ентузіастів, художників і жертв 

нещасних випадків займаються само протезуванням . Одні — для 

того, щоб просто розширити свої можливості, стати кіборгами і 

полетіти в космос, інші — щоб подолати власні травми і 

фізіологічні особливості.  

The Village побував на першій московській конференції 

кіборгів і дізнався, як і навіщо вони модифікують своє тіло. 

 Біонічні протези стають все більш і більш вражаючими. У 

медичному центрі Університету Джона Хопкінса (США) 

змайстрували протез обох рук і знайшли для його випробування 

людину з двома ампутованими руками. Цікаво, що для 

управління штучними руками не використовується який-небудь 

шолом, що зчитує сигнали мозку (рис. 1). Всі керуючі сигнали 

зчитуються з грудних м'язів. Щоб це стало можливим, цій людині 

попередньо проведена операція по іннервації м'язів грудей, щоб 

за допомогою їх скорочень можна було б управляти, наприклад, 

пальцями штучної руки. [1]    
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Рисунок 1 – Фото добровольця з протезуванням обох рук 

 

Вчені поступово підходять до створення штучних біонічних 

структур - органів і тканин, які дозволять відновити або навіть 

покращувати людський організм. Ось наприклад, команді з 

Університету Іллінойсу вдалося створити мініатюрного 

біоробота, який складається із м'язів і каркаса, вміє ходити з 

заданою швидкістю по команді мікропроцесора. М'язи вирощені 

з серцевих клітин щура. А щоб ці клітини скорочувалися по 

команді - до них впровадили міобласти скелетного м'яза. При 

подачі імпульсів генератора, вбудованого в каркас - м'язи 

скорочуються і за рахунок асиметричності конструкції каркасу - 

біоробот пересувається вперед. [2] 

Можливо, вже скоро інвалідні коляски стануть пережитком 

минулого. На їх місце прийдуть екзоскелети, які дозволять 

паралізованим людям ходити, керуючи своїми ногами силою 

мозку. Планується, що на чемпіонаті світу з футболу, який 

пройде цього літа в Бразилії, перший удар по м'ячу зробить 

хлопець з роботизованими ногами. Екзоскелет для цього заходу 

готують у Duke University (США). Управління екзоскелетом 

здійснюється за допомогою шолома, що зчитує сигнали 

головного мозку. Для участі у відкритті відібрано дев'ять осіб: 

усіх навчать користуватися екзоскелетом, троє з них потраплять 

на церемонію, і тільки один здійснить удар по м'ячу.    

Екзоскелети можуть використовуватися не тільки для збільшення 

сили людини (як у фантастичних фільмах), але і для реабілітації 

пацієнтів, ослаблених травмою або хворобою. Команда 

розробників з американського інституту Carnegie Mellon 
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вирішила зробити екзоскелет не схожим на робота, а на природну 

м'язову систему людини. Основою їх екзоскелету є чотири 

штучних пневматичних м'яза (такі ж, як у гомілки людини) і 

носок, який надівається на ступню. У поверхню пластикових 

м'язів вбудовані тензометричні датчики, що вимірюють їх 

розтягнення/положення. А мікропроцесор, на підставі цих 

сигналів датчиків керуючи мікронасосами, скорочує штучні 

м'язи. 

Американське агентство DARPA (яке займається розробкою 

медичних технологій для армії США) продемонструвало, мабуть, 

найбільш досконалий на сьогоднішній день, протез руки. 

Контакти протеза під'єднуються безпосередньо до нервів і м'язів 

людини, при цьому він може і керувати штучною рукою, як своєї 

власною, і відчувати через протез те, до чого вона доторкається.  

Нами зроблено спробу розробити протез руки, яка б 

реагувала на реакцію м’язових скорочень, забезпечено апаратне 

забезпечення. За основу взято макет руки роздрукованої на 3d 

принтері (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Фото макету основи розроблюваного протезу 

Комплектування елементної бази здійснюється бюджетним 

варіантом підбору складових (рис. 3) і потребує ще ряду заходів 

до запуску проекту. 
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Рисунок 3 – Комплектація протезу 

 

Отже, як висновок можна стверджувати, що розвиток 

біороботизованого протезування не в далекому майбутньому 

вийде на рівень повсякденності і допоможе широкій аудиторії 

людей з обмеженими можливостями. 

 

Література 

1. Новости высоких технологий [Электронный ресурс]. – 

https://hi-news.ru/tag/bioinzheneriya 

2. Протезирование конечностей – новые технологии  

[Электронный ресурс]. – http://www.xda.su/artificiallimbs/ 

ArtificiallimbsNewTechnologies/ 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРНОЇ ТЕХНІКИ В 

НАПРЯМІ МІНІАТЮРИЗАЦІЇ 

Дюхіна Н.І., викладач, Панчошний О.О., студент 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Сучасні умови життя, як в Україні так  і в усьому світі 

неможливо представити без інноваційних технологій. Сімейний 

автомобіль зараз забезпечений електронними компонентами не 

менше, ніж кухонна плита, ноутбук або телефон. Діти та підлітки 

набагато легше сприймають нову інформацію і вміють її 

http://www.xda.su/artificiallimbs/
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коректно застосовувати. Електроніка застосовується і в системі 

охорони здоров'я.  

Електронне обладнання використовується не тільки для 

діагностики і виявлення хвороб, а й для досліджень і створення 

методів лікування важких хронічних захворювань. І часто 

громіздкі габаритні розміри контролерної техніки стають 

неабиякою проблемою, тому актуальність питання 

мініатюризації процесорних та контролерних систем є гострим 

напрямом для науковців. Завдяки новітнім винаходам вчені 

змогли відтворити експериментальну версію ліків від раку, що 

мали позитивний результат. Поширення системи “розумних 

домівок”, де кожен елемент можливо контролювати зі свого 

гаджету. 

Активно над даним питанням і розробками в 

мініатюризації працюють видатні українські науковці Кожем’яко 

В.П., Рабиновича З.Л, . Гринчак Н. В. та інші. А також, є ряд 

розробок закордонних корпорацій, що стосуються обраного 

напряму. Наприклад, Omega Ophthalmics розробила цілу 

платформу, яка надає можливість в око людини імплантувати не 

лише лінзи та сенсори, а спеціальний мініатюрний пристрій, що 

інтегрує віртуальну та доповнену реальності в зір людини. Omega 

Gemini (саме так назвали цей пристрій) може містити в своїй 

конструкції ліки і автоматично їх застосовувати в певний 

запрограмований термін, подаючи їх всередину ока [1].  

В Україні працюють над впровадженням в навчання і побут 

мініатюрного портативного комп’ютера, розміром з гаманець. 

Такий комп’ютер може отримувати інформацію бездротовим 

шляхом за допомогою Wi-Fi або мати модуль підключення до 

мережі інтернет. Дійсно, комп’ютери такого типу не мають 

ефективності стаціонарних персональних комп’ютерів (ПК), 

оскільки сучасні технології мінімізації наразі не дозволяють 

зменшувати у розмірах усі компоненти без втрати 

продуктивності. Представником такого проекту є керуючий 

комп’ютер LMakPIC24-44, що створений на мікроконтролері 

PIC24FJ64GA004. Дана модель має однокристальну архітектуру 

з міцним 16-бітним ядром в основі, що може опрацьовувати до 16 

мільйонів операцій за секунду. Крім того в конструкції 
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передбачені такі речі: цифровий радіочастотний модуль, 

індикація стану виводів портів на світлодіодах, 

рідкокристалічний індикатор для виводу певної отриманої 

інформації користувачу, зовнішня енергозалежна пам’ять 

об’ємом 32 кілобайти,  роз’єми для комутації із іншими 

зовнішніми модулями та ПК, невелика клавіатура для керування 

і задання певних операцій, по п’ять 16-ти бітних таймерів та 

каналів ШИМ, енкодер (сучасний засіб вводу інформації) та 

аналоговий компаратор. Серед параметрів даного комп’ютера 

слід виділити такі: частота ядра ЦПП 32 мегагерц, пам’ять 

програм типу Flash з об’ємом 64 кілобайт, пам’ять даних типу 

RAM з об’ємом 8 кілобайт. На перший погляд може здатись, що 

пам’яті в даному пристрої занадто мало, але для реалізації 

найпростіших проектів на основі мови програмування Cі та 

реалізації певний операційних систем цього більш ніж достатньо 

[2,3].  

В мережі також можна знайти схожі експериментальні 

проекті на основі Flash носіїв з більш обширним спектром 

можливостей та кращими параметрами. Але, нажаль вони не 

мають засобів зворотного зв’язку та не можуть працювати 

повністю автономно. Корпорації - виробники наразі мають певні 

інтереси в цьому напрямку, але дійсно великих інвестицій та 

підтримки не надають, оскільки подібні проекти є менш 

перспективними, аніж технології виробництва та застосування 

тонких плівок [2,3]. 

Отже, впевнено можна сказати, що не в далекому 

майбутньому на нас чекає відкриття ще нових напрямів 

зменшення розмірів і підвищення потужностей комп’ютерної 

техніки.  

В майбутньому планується розробка мініатюрного 

персонального комп’ютера на основі сучасного покоління 

контролерів, таких як -  PIC24 для виконання лабораторних робіт 

з мікропроцесорної техніки та електроніки. 
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СТЕНД ЛАБОРАТОРНИЙ ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ AVR 

МІКРОКОНТРОЛЕРА ATMEGA8 

 
Головня А.О., студент, Салій Ю.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

На відділенні "Комп'ютерні та електронні технології" 

Політехнічного технікуму Конотопського Сумського 

Державного Університету студенти вивчають різні електронні 

прилади та їх компоненти, принципи їх роботи та застосування, а 

також мають змогу застосувати отриманні знання на практиці, 

тобто під час лабораторних і практичних робіт. 

До даних пристроїв входять як аналогові зразки, так і 

цифрові, до яких відносяться мікропроцесорні системи. Такі 

системи можуть бути виконані на базі мікроконтролерів, зокрема 

на відділенні використовуються RISC AVR-мікроконтролери, 

оскільки вони отримали досить широке поширення, є 

доступними і з ними зручно працювати, в тому числі під час 

навчального процесу. Вони невеликі, але їх можливості 

вражають. На базі даних контролерів можна створити велике 

розмаїття пристроїв різного призначення. Засобами розробки цих 

пристроїв слугують налагоджувальні плати, які також підходять 

для ролі лабораторного стенду. 

Але однією з проблем відділення є мала кількість 

лабораторних стендів на базі даних мікроконтролерів та 

розмаїття їх функціоналу. Купівля готових стендів обійдеться 

дуже дорого, окрім того вони можуть бути спеціалізовані під 

особливий тип конфігурації плати чи програмного середовище 
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розробки. Виготовлення плат вручну обійдеться в 2, а то й більше 

разів, дешевше, окрім того готові плати зазвичай створюються 

якісними і захищеними від різних чинників, що для робіт в 

лабораторії є надлишковим і лише несе додаткові витрати. 

Ціллю створеної налагоджувальної плати є використання в 

якості лабораторного стенду для вивчення студентами принципів 

роботи з більш специфічною периферією, аніж просто 

світлодіоди та кнопки. До складу створеного стенду входять 

набори світлодіодів для кожного порту мікроконтролера 

ATMEGA8 для можливості дослідження роботи кожного порту 

водночас , 2-х розрядний 8-сегментний світлодіодний індикатор 

для відображення цифр та символів, інтерфейс підключення 

модуля рідкокристалічного дисплею, набір кнопок, інтерфейс 

UART, набори виводів на порт для зовнішньої периферії, роз'єм 

програмування методом ISP з зовнішнього програматора, та 

модулі для дослідження широтно-імпульсної модуляції на базі 3-

х кольорового світлодіоду та пасивного зумера("буззер", 

"біпер"), а також роз'єм типу mini-jack 3,5 мм для підключення 

зовнішніх пристроїв для роботи з аналоговим портом 

мікроконтролера або в якості інтерфейсу зв'язку, все залежить від 

реалізації і призначення програми для мікроконтролеру. 

Все це дозволить студентам вивчити і реалізувати на 

практиці більш складні програми, вивчити і зрозуміти принципи 

взаємодії різних цифрових пристроїв, ознайомитися з більш 

технологічними та цікавими типами периферії і застосувати її для 

реалізації своїх програм на розсуд їх фантазії. 

Даний стенд містить більшість поширених в побуті 

технічних компонентів, але на відміну від готового пристрою, 

такого як кавовий апарат, цифровий годинник чи частотомір, він 

дозволяє створити власний пристрій на власний розсуд, 

попередньо вивчивши всі особливості компонентів і методами їх 

взаємодії між собою. 

Цей стенд дозволить всім бажаючим студентам, що 

прагнуть знати і вміти більше, дати змогу навчитися 

реалізовувати їх фантазії, починаючи від простого і закінчуючи 

фантастично складними пристроями. 
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ТАЙМЕР ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ ФОТОРЕЗИСТУ 

 
Дроздовський Л.І., студент. Салій Ю.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

В закладі ПТ КІСумДУ на відділенні «Комп'ютерні та 

електронні технології » розробляються друковані плати методом 

термопереносу для створення електронних приладів. Даний 

метод  дозволяє швидко та дешево виготовити друковані плати 

для подальшого їх травлення, але є й недоліки даного методу. 

Дозвільна здатність цього методу не дозволяє його 

використовувати для створення шаблону підвищеної щільності.    

Тому було вирішено створити таймер для освітлення 

фоторезиста. Дана технологія є більш вартісною, але дозволяє 

розробляти набагато складніші проекти. Суттєвим плюсом 

даного методу є можливість робити на багато вужчі друковані 

провідники і тим сприяє їх компактності та якості.  

В якості керуючого елемента використано мікроконтролер 

ATMega8L, кілька кнопок, чотирьохрозрядний індикатор для 

динамічної індикації та інші елементи. В якості силових 

елементів застосовано семістори, які включені через гальванічну 

розв’язку – оптопару. Силова частина приладу складається з 

трансформатора, діодного мосту, електролітів, стабілізатора 

напруги на 5 вольт.  

Керування виконується п'ятьма кнопками, з них три - це 

«Зміна/установка» режимів, дві інших – «Вмикання компресора» 

і «Запуск таймера». Компресор можна примусово вмикати в 

режимі очікування щоб підготувати плату з шаблоном до 

освітлення. Для цього виведено окрему кнопку "Повітря" для 

управління компресором. У режимі очікування кнопками 

плюс/мінус вибираються збережені налаштування. При 

натисканні кнопки «Зміна/установка» починають мерехкотіти 

світлодіоди «Хвилини», кнопками «Плюс/мінус» змінюється 

значення хвилин з кроком в 1 хвилину (від 0 до 99); друге 

натиснення «Зміна/установка» зберігає значення хвилин і 

починають блимати «Секунди», їх значення змінюється таким же 

чином, але з кроком 5 сек (від 0 до 55). Третє натискання кнопки 
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«Зміна/установка» зберігає значення секунд і таймер переходить 

в режим очікування, показуючи змінену витримку. Запуск 

таймера відбувається після натискання кнопки "Пуск". При 

цьому включається компресор і відбувається освітлення, на 

індикаторі відбувається зворотний відлік і блимає крапка між 

хвилинами і секундами. Після закінчення витримки освітлення  

компресор вимикаються, на екрані загоряється напис "OFF" і 

звучить переривчастий сигнал бузера до тих пір, поки повторно 

не буде натиснута кнопка "Пуск", після чого таймер знову 

переходить в режим очікування, показуючи значення обраної 

витримки.  

Використовування даного приладу на відділенні 

«Комп'ютерні та електронні технології » є необхідним для 

створення друкованих плат з елементами планарного типу. 

 
 

КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ГОЛОСОВИХ КОМАНД 

 

Голуб Н.О., студент, Шолопутов В.Д., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

На сьогоднішній день обчислювальна техніка 

використовується в багатьох областях людської діяльності, 

будучи зручним і багатофункціональним інструментом для 

вирішення широкого кола завдань.  

Проте, користувачі комп'ютерів змушені використовувати 

способи взаємодії, що слабо адаптовані до можливостей 

людського спілкування і обмежують можливості людини до 

обміну інформацією.  

Поширений в даний час людино-машинний інтерфейс 

використовує зір як основний канал подання інформації, 

відображаючи всі дані на екрані та потребує від користувача 

вводу інформації за допомогою спеціальних пристроїв, таких як 

клавіатура, мишка, пульти керування і т. д.  

Але кожного дня з’являються можливості вдосконалити 

світ новими технологіями та системами, що роблять життя більш 
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комфортним та зручним. Основна мета удосконалення та 

розвитку інтерфейсу людина-комп'ютер полягає в організації 

обміну інформацією з комп'ютером таким чином, щоб знизити 

стомлюваність, збільшити суб'єктивне задоволення користувача 

від роботи. 

 Одним із шляхів поліпшити інтерфейс користувача при 

роботі з обчислювальною технікою є системи управління на 

основі вводу інформації за допомогою голосу. Ще тридцять років 

тому, а можливо і більше, спеціалісти у сфері комп’ютерних 

технологій передрікали блискуче майбутнє подібним системам. 

На даний час спроби створення голосового інтерфейсу 

«людина-машина» стрімко втілюються в реальному житті, а 

відповідні інтерактивні системи керування знаходять 

застосування в різних сферах.  

Під час дослідження даної теми було розглянуто 

найпопулярніші голосові помічники на ринку інформаційних 

технологій, такі як Siri, Cortana, Аліса, Google Assistant. Слід 

відмітити, що кожен з них має деякі недоліки.  

Програмний продукт «Siri» входить тільки до складу 

операційних систем, розроблених компанією Apple (iOS, 

watchOS, macOS і tvOS), що не є досить популярними на 

території України, Аліса та Google Assistant ще слабко розвинені, 

а Cortana  взагалі не підтримує російської та української мов [1]. 

Слід також відзначити, що ці голосові помічники потребують від 

користувача підключення до мережі Інтернет, що не завжди є 

зручним.  

Виходячи з цього, стає актуальною проблема створення 

програмного забезпечення для голосового керування ПК, що 

зможе надавати користувачеві можливість взаємодіяти з іншими 

додатками та буде працювати без доступу до мережі Інтернет. 

Розроблюємий продукт використовує технології .NET 

Framework та працює під керуванням операційних систем 

сімейства Windows за принципом відправлення «гарячих» клавіш 

та взаємодією з програмним інтерфейсом додатків та самої 

операційної системи. Окрім цього, користувач матиме змогу 

додавати потрібні йому додатки та команди для них до бази 

даних, на яку спирається програма під час своєї роботи.  
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Даний функціонал - це ідеальне рішення для ситуацій, коли 

у людини зайняті руки, необхідна оперативність у віддачі команд, 

а також у разі потреби допомоги з роботою ПК людям з 

обмеженими можливостями. 
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

КОНДИЦІОНУВАННЯМ І ПРОВІТРЮВАННЯМ 

ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛМ 

 

Кукса Я.А., студент, Редьога А.С., студент,  

Маслова О.В., викладач 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Програмуємі логічні матриці (ПЛМ)представляють собою 

логічну схему для перетворення множини вхідних значень у 

відповідну множину вихідних даних у двійковому коді. По ПЛМ 

завжди виникає питання, де можна їх застосовувати ? 

По-перше, вони  можуть  бути використані  при розробці 

оригінальних і нестандартних пристроїв в комп’ютерах і 

системах управління, а також для заміни звичайних інтегральних 

мікросхем малої і середньої ступені інтеграції. 

 По-друге, використання ПЛМ дає можливість значно 

зменшити час і затрати на проектування різних  схем, розширити 

можливості розробки модифікацій комп’ютерів, налагодження 

комп’ютерних пристроїв, що особливо суттєво в стендовому 

обладнанні, на етапах розробки і виробництва опитних партій 

нових виробів, а також емуляції  різних схем систем  автоматики.    

По-третє, при проектуванні на основі ПЛМ пристроїв для 

захисту програмного забезпечення виробів від 

несанкціонованого доступу і копіювання. ПЛІС має таку 
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технологічну особливість, як "біт секретності", після 

програмування якого схема стає недоступною для читання. 

Але найбільш широко ПЛМ використовують у 

мікропроцесорній  техніці, та  автоматиці. Розглянемо  їх 

застосування  при проектуванні системи автоматичного  

управління кондиціонуванням і  провітрюванням  офісних  

приміщень з  використанням мікросхеми 

КР556РТ1.Застосування ПЛІС  необхідно розпочати з розгляду 

технологічного алгоритму роботи  системи. Скорочений 

словесний опис алгоритму роботи такої системи  має  слідуючий  

зміст. 

     У початковому стані обидва вентилятори, засувки, вентилі на 

калорифері обігріву і  калорифері охолодження в  офісі закриті. 

По сигналу датчика - таймера (початок  роботи 7.30)   виконується  

автоматичне відкриття витяжної та приточної засувок і через  60с.  

запускається вентилятор. Після сигналу про відкриття обох 

засувок запускається калорифер обігріву або охолодження у 

залежності від температури повітря у приміщенні. Якщо 

вологість повітря, яке надходить до приміщення не задовольняє 

встановленим параметрам, автоматично вмикається зрошувальна 

камера , яка працює 10с. По сигналу датчика-таймера  в 20.00  

виконується автоматична зупинка роботи системи. 

       Виходячи з вище описаного скороченого алгоритму, 

будується абстрактна математична модель на основі якої, шляхом 

кодування розробляється  структурна математична модель 

системи управління, яка  вже  включає   чотири  елементи  пам’яті  

у вигляді  їх  кодових  комбінацій. Для отримання  канонічних  

рівнянь  роботи даної  системи  структурну математичну модель 

системи перетворюють  у  таблицю  переходів – виходів автомата  

Мура.      Використовуючи дану  таблицю отримують  канонічні  

рівняння  роботи  системи . Як  слідує  із  кількості  кон’юнкцій  і  

диз’юнкцій  у даних  рівняннях,    їх  реалізація потребує   одну  

ПЛМ для    включення - виключення  елементів пам’яті, а  другу  

для  реалізації  функцій  управління, так  як вони можуть  

реалізувати  48 кон’юнкцій  і  8 диз’юнкцій, маючи  при  цьому 

16 входів для  датчиків і  8  виходів для  управління  виконавчими  

механізмами.  
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       Базова функціональна схема ПЛМ у  вигляді  мікросхеми 

КР556РТ1 приведена на рис.1, а схема управління  на  рис.2. 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Рис.1 

 
Рис.2 
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ПРО ОДИН МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛІС  

 

Биковець С.О., студентка, Желєзний С.П., студент,  

Черкашина Т.М., студентка, Матвієнко М.П., к.т.н., доцент 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Даний метод ґрунтується на базі наступного алгоритму. 

На першому кроці на основі заданого алгоритму роботи системи 

будують абстрактний автомат, який на другому кроці кодують 

двійковим нормальним кодом. На третьому кроці, 

використовуючи структурний автомат, отриманий на другому 

кроці алгоритму, будують таблиці переходів і виходів, за 

допомогою яких на четвертому кроці знаходять канонічні 

рівняння роботи. Мінімізація їх відбувається на п’ятому кроці, а 

на шостому – вибір необхідної ПЛМ і її програмування. На 

сьомому кроці по вибраній і запрограмованій ПЛМ, а також по 

отриманим на другому кроці елементам пам’яті, будують 

необхідну схему. 

Реалізацію даного алгоритму виконаємо при 

проектуванні високонадійної, простої і дешевої системи 

управління вантажним ліфтом 3-х поверхової будівлі. Для 

виконання цих умов  розпочинаємо  виконання поставленої 

задачі з технологічного алгоритму. Для отримання цього 

алгоритму,  задаємо роботу ліфта абстрактною математичною 

моделлю, граф якої приведений на рис.1а. 

Дану  абстрактну математичну модель шляхом  кодування  

двійковим   нормальним  кодом перетворюємо в структурну 

математичну модель, рис.1б. З  цієї структурної математичної 

моделі отримуємо канонічні рівняння роботи системи управління 

ліфтом за  допомогою  відміченої таблиці переходів і виходів, які 

представляють собою диз’юнктивну нормальну форму логічної 

функції. 
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                           а)                                         б) 

 Рис.1 

Їх оптимальна реалізація  може бути виконана на 

програмуємих логічних матрицях, базова функціональна схема 

однієї з яких (мікросхема КР556РТ1) приведена на рис.2, а схема 

системи управління вантажним ліфтом показана на рис.3. 

 

 
 

 

Рис.2 
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Рис.3 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ 

ПЛАТ З ВБУДОВАНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

 
Бойко Л.К. викладач, Панченко Д.М., студент 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Одним з напрямків розвитку електроніки є виготовлення 

друкованих плати (ДП) з вбудованими електронними 

компонентами (ЕК) [1-3]. Особливістю таких плат є те, що 

компоненти знаходяться безпосередньо у тілі ДП. Така 

особливість потребує нових технологічних кроків по створенню 

таких ДП. 

Зрозуміло, що ЕК можливо вбудовувати у багатошарові 

друковані плати (БШДП). Відомо, що самі БШДП є не зовсім 

придатні до ремонту через свою складність, а БШДП з 

вбудованим ЕК тим паче будуть не ремонтопридатними, що 

робить такі плати буквально одноразовими. Ця проблема стає 

головним питанням при виборі між надійністю та 
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ремонтопридатністю ДП. Новизна, та вищеперераховані 

проблеми, на даний час обґрунтовують високу вартість 

проектування і виготовлення ДП з вбудованими ЕК, що є також 

вагомим недоліком для розвитку цього напрямку сучасної 

електроніки. Але висока технологічність конструкції все ж 

знаходить своє використання. Вбудованими компонентами 

можна вважати сформовані або вставлені всередину, як правило, 

багатошарової структури ДП електронні компоненти. 

Сформовані компоненти – це ЕК, які створюються у процесі 

виготовлення ДП, і вони можуть бути тільки пасивними. 

Вставлені компоненти – це незалежно виготовлені дискретні ЕК, 

які можуть бути як пасивними, так і активними.  

Вставленими можуть бути як звичайні SMD компоненти, 

так і низько-профільні (НП) компоненти, що мають ті самі 

параметри, що і SMD компоненти того ж типу, але відмінні 

невеликими розмірами, в першу чергу, товщиною [4] .  

Вставлені вбудовані компоненти можуть бути двох типів: 

пасивні (резистори, конденсатори) та активні [4]. У свою чергу 

пасивні і активні компоненти можуть бути як звичайні SMD - 

компоненти, так і НП компоненти. НП відрізняються від SMD -

компонентів того ж типу, лише одним розміром – висотою, та 

типом і розташуванням контактних майданчиків. На рисунку 1 

зображено SMD – резистор 0402 та НП резистор типу 0402.  

 

Рисунок 2 – Приклад SMD резистору 1 типу 0402 та НП 

резистору 2 типу 0402 з зазначенням їх габаритних розмірів 
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 Від вибраного типу вбудованого компоненту залежить 

технологічній процес створення ДП. Якщо вбудовуються 

звичайні SMD – компоненти, то їх припаюють звичайними 

методами поверхневого монтажу, це дозволяє використовувати 

звичайне обладнання для поверхневого монтажу та стандартні 

матеріали і компоненти. Це значно здешевлює процес 

виготовлення плати. 

Основні технологічні кроки [2]:  

1) на друковану плату встановлюються компоненти за 

допомогою поверхневого монтажу;  

2) додаються кілька шарів сполучного шару і внутрішній 

шар склотекстоліту з отворами під компоненти ;  

3) вся плата з встановленими шарами піддається нагріву під 

тиску (ламінування) в стандартному вакуумному пресі для 

створення багатошарових плат;  

4) полімер сполучного шару (найчастіше епоксидні смоли) 

розплавляється і під дією тиску повністю заповнює отвори.  

В результаті компоненти є монолітно інтегрованими в 

основу друкованої плати. Велике значення для якості і надійності 

вбудованих SMD – компонентів відіграє правильний вибір 

технологічних параметрів. Найбільш важливими параметрами, 

які призводять до помилок виробництва, є: товщина внутрішніх 

шарів, кількість внутрішніх сполучних шарів і відносний розмір 

отвору під компоненти до розміру компонентів. Неправильний 

вибір параметрів призводить до таких помилок, як 

удруковування компонента в монтажні майданчики і зміщення 

внутрішніх шарів. 

На основі вище приведеної інформації можна виділити такі 

основні позитивні моменти, щодо ДП з вбудованими ЕК [3]:  

- зменшення площі плати покращує масо-габаритні 

характеристики кінцевого виробу і робить можливим 

виготовлення на мультиплікованій заготівці більше плат за один 

прийом;  

- збільшення функціональності, більш висока щільність 

компонування.  

Отже можна зробити висновки, що можна додати деякі 

компоненти, щоб виконувати додаткові функції. Наприклад, 
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конструктор може збільшити можливості мобільного телефону, 

додавши в нього навігатор. Можливість отримання більш високої 

швидкості обробки сигналів за рахунок короткого шляху сигналу 

і, як наслідок, зменшення перешкод. Наприклад, мобільні 

телефони отримують можливість вбудовування в них цифрових 

фотоапаратів або навіть відеокамер. Вартість системи є 

ключовим фактором - більш висока вартість плати компенсується 

низкою вартістю кінцевого складання. Оскільки компоненти 

запресовані в моноліт, вони не відчувають індивідуальних 

механічних навантажень. Все навантаження сприймаються 

блоком цілком. У звичайній збірці компоненти віддають тепло в 

повітряне середовище, зустрічаючи великий тепловий опір. 

Вбудовані всередину плати компоненти оточені твердим 

середовищем з кращою теплопровідністю, ніж повітря. 

Герметизація компонентів всередині плати створює для них 

додатковий захист від зовнішнього середовища, в тому числі і від 

вологи. Якщо всі компоненти (пасивні та активні) вбудовані 

всередину плати, створюється можливість створення суцільного 

екрана за рахунок металізації всіх її поверхонь (крім інтерфейсу).  

Звичайно є такий недолік ДП з вбудованими ЕК, як 

неремонтопридатність, але він компенсується високою 

надійністю та довговічністю таких ДП. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ 

РОБІТ  ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦДИСЦИПЛІН З 

ЕЛЕКТРОНІКИ 

 

Тринитко Н.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

В будь-якій навчальній дисципліні є свої складнощі 

застосування всіх традиційних засобів навчання. Однією з 

проблем в підготовці студентів спецдисциплін з електроніки є 

проблема організації лабораторних практикумів. Дуже 

ускладнюють реалізацію лабораторних занять традиційними 

методами: зменшення об'єму аудиторних занять, недостатня 

забезпеченість ВНЗ сучасним лабораторним обладнанням та 

устаткуванням. Актуальним  рішенням цієї проблеми є 

використання віртуальних технологій. 

Віртуальна лабораторна робота – це інформаційна система, 

що інтерактивно моделює реальний технічний об’єкт та його 

суттєві для вивчення властивості із застосуванням засобів 

комп’ютерної візуалізації [1]. 

За останні роки спостерігається значний прогрес в розвитку 

інформаційних технологій. Саме завдяки позитивним змінам 

здійснюється глобальна модернізація сучасної освіти. При 

невпинному розвитку цієї модернізації були введені корисні для 

використання різноманітні віртуальні та інтерактивні засоби для 

розвитку освіти в загальному плані та навчального процесу 

безпосередньо. Застосування даних продуктів інноваційних 

технологій може зацікавити будь-яку аудиторію та набуває 

важливого значення осучаснення освітньої програми.  

Під впливом швидкого розвитку мультимедійних засобів,  

вкрай важливим для швидкого і ефективного навчання є 

впровадження максимально реалістичних інтерактивних 

повчальних технологій і систем. 

Особливо важливе значення має застосування віртуальних 

лабораторних робіт у навчальній програмі навчальних закладів 

спеціальної освіти. 
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Треба зауважити власне що впровадження інформаційних 

технологій в освітній процес стане виправдано, у випадку якщо 

вони дієво доповнять існуючі технології навчання або ж мають 

допоміжні видатні якості в порівнянні з класичними 

методичними системами. Приміром, впровадження віртуальних 

лабораторних справ у викладанні спецдисциплін з електроніки 

дозволяє здійснити лабораторні роботи дешевшими і цікавішими, 

при цьому піднімаючи рівень освіти на більш високий рівень. 

Розробка та моделювання реальної лабораторної роботи з 

електроніки пов’язане з великими матеріальними витратами, 

оскільки потрібно виготовлення діючих макетів і їх трудомістке 

дослідження. 

Часто фізичне виконання лабораторної моделі просто 

неможливе через надзвичайну складність задуманого технічного 

пристрою або занадто високих матеріальних затрат на 

компоненти та деталі. В цьому випадку є доцільним застосування 

математичного моделювання з використанням засобів і методів 

обчислювальної техніки. Математичне моделювання - це 

використання замість реального об'єкту його математичної 

моделі. А математична модель представляє собою кількісний 

опис об’єкту. В якості засобу моделювання виступає комп’ютер. 

Математичне моделювання значно підвищує ефективність праці 

фахівця.  

Віртуальна лабораторія відкриває для технічних 

навчальних закладів дуже широкі можливості удосконалення 

навчального процесу, розвитку дистанційного навчання і нових 

методів експериментального дослідження [2]. 

До переваг віртуального середовища навчання належать: 

- зведення навчання довкола учня - на противагу 

класичному середовищу навчання, яке націлене на центральну 

роль учителя, віртуальна оболонка дає можливість учням вчитися 

у будь-який час і в будь-якому місці у узгодженні з їх особистими 

манерою навчання, інтересами, розкладу; 

- співвідношення реаліям світу, що знаходиться навкруги, - 

в реальності момент навчання починається в той час, коли 

починається вирішення проблеми або виконання завдання, 

віртуальне середовище дає можливість вчитися у реальному часі; 
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- співпраця – за умови вірного застосування таких засобів 

та інструментів, як електронні форуми, електронна пошта, відео 

конференції, віртуальне середовище ініціює взаємодію і 

співпрацю [3]. 

Важко собі уявити створення сучасних пристроїв 

електроніки, починаючи від проектування напівпровідникових 

елементів і закінчуючи оптимізацією процесів у функціонально 

закінчених пристроях, без застосування засобів обчислювальної 

техніки. Ці задачі вирішують багато універсальних і 

спеціалізованих програм. 

На початковому етапі засвоєння методів схемо технічного 

автоматизованого проектування доцільно розглянути можливість 

використання наступних прикладних пакетів проектування 

напівпровідникових пристроїв електроніки: 

 - Electronics Workbench («Електронна лабораторія»);  

- Micro – Cap (Microcomputer Circuit Analysis Program – 

«Програма аналізу схем на мікрокомп’ютерах»); 

- інтегрований програмний комплекс MatLab (Matrix 

Laboratory). 

Зовсім недавно єдиним інструментом для організації та 

проведення експериментальних досліджень схем широкого класу 

була тільки навчальна лабораторія з досить обмеженим набором 

схем і невеликим обсягом приборів. Але в сучасності 

відбувається стрімкий розвиток інших програмних інструментів,  

які використовують математичне моделювання для створення 

віртуальної лабораторії. 

В наш час схемотехнічне моделювання настільки 

розвинуте та доступне, що обов’язково повинне доповнювати 

традиційні методи вивчення спецдисциплін з електроніки для 

надання можливості не тільки стати експериментаторами, а 

сформувати систему дослідницьких вмінь необхідну для 

формування творчої особистості в майбутньому. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ WI-FI МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ СТУДЕНТІВ 

 

Здоровцов А.Р., студент, Митрофаненков О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

 На сьогоднішній час у більшості студентів є смартфони, 

за допомогою яких можна організувати Wi-Fi мережу.  

Мобільний інтернет все ще залишається досить дорогим і 

повільним способом підключення до всесвітньої павутини. Тому 

використовувати його в якості основного інтернет підключення 

для настільного комп'ютера досить незручно. Але для того, що б 

настроїти Wi-Fi мережу і вона працювали, телефона буде 

достатньо.  

Мобільний телефон як точка доступу. Найпростішим 

способом підключення комп'ютера до Інтернету через мобільний 

телефон є використання функції «Точка доступу». Така функція 

є в більшості сучасних смартфонів. 

Після включення функції «Точка доступу» ваш мобільний 

телефон почне працювати як звичайний Wi-Fi роутер, створюючи 

Wi-Fi мережу з доступом до мережі Інтернет. Для того щоб на 

вашому комп'ютері запрацював Інтернет через мобільний 

телефон досить підключитися до Wi-Fi мережі. 

Потрібно відзначити, що використання функції «Точка 

доступу» має ряд недоліків: 

- Далеко не кожен мобільний телефон підтримує цю 

функцію. Як правило, таку можливість надають лише просунуті 

смартфони. 

- Використання функції «Точка доступу» призводить до 

більш швидкого розряду акумулятора мобільного телефону. 

- Використання функції «Точка доступу» призводить до 

підвищеному витраті інтернет трафіку. 

- Для підключення до точки доступу на комп'ютері 

повинен бути встановлений Wi-Fi модуль. 

Ось так можна налаштувати точку доступа на телефоні з 

Android. Відкрийте настройки, натисніть на «Ще» і виберете 

пункт «Режим модему». Далі потрібно вибрати пункт «Точка 
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доступу Wi-Fi». Після того, як ви активуйте точку доступу, 

з'явиться назва даної точки і пароль для входу. Також для 

безпечного виходу в інтернет можна налаштувати підключення 

WPS. Система попросить вибрати один з двох режимів 

підключення: по натисненню кнопки або через PIN-код.  

Тут можна подивитися кількість підключених або 

заблокованих користувачів. 

Тут можна подивитися кількість підключених або 

заблокованих користувачів. 

Остання дія – це установка бездротової мережі у 

параметрах вашого ПК. Якщо все зроблено вірно, запустіть 

мобільний інтернет на своєму апараті, і ваш комп'ютер побачить 

ваш телефон в якості точки доступу. Залишиться тільки ввести 

пароль і можна працювати. 

Мобільний телефон як модем 

Другий спосіб підключити комп'ютер до Інтернету через 

мобільний телефон це використання мобільного телефону як 

модему. На відміну від «Точки доступу», даний спосіб працює з 

більшістю сучасних мобільних телефонів. 

Цей спосіб є більш складним, зате він підійде як для 

стаціонарного ПК, так і для ноутбука, при цьому не потрібна 

наявність модуля Wi-Fi. Розберемо цей спосіб по кроках: 

Крок 1. Потрібно підключити телефон до комп'ютера за 

допомогою usb-кабелю. 

Крок 2. Комп'ютер повідомить вас, що були встановлені 

необхідні драйвера, а на екрані телефону з'явиться вікно з 

вибором підключення по usb. Натисніть «Скасувати». 

Крок 3. В налаштуваннях телефону потрібно вибрати пункт 

«Ще», після чого натиснути «Режим модему». Тут потрібно 

натиснути на кнопку, яка включити usb-модем. 

Крок 4. Комп'ютер почне встановлювати необхідні 

драйвера. Треба буде дозволити підключення до модему, який 

перетворився телефон і вказати тип підключення. Після цього 

інтернет на комп'ютері буде підключений. 

Як правило, драйвер модему встановлений в пам'яті самого 

смартфона. Іноді подібне може знаходитися на диску в комплекті 

з пристроєм. Також звертаємо увагу тих, хто використовує 
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комп'ютер з операційною системою старше Windows 7. Щоб 

підключити інтернет через мобільний телефон даними способом, 

всі необхідні драйвера доведеться викачувати і встановлювати 

самостійно. 

Створення нового підключення на пк для телефону 

Вийти в інтернет з комп'ютера через телефон можна, 

створивши нове підключення. Даний спосіб також складається з 

декількох кроків: 

Крок 1. Підключіть телефон до комп'ютера через usb-

кабель. Як було описано вище, система сама встановить всі 

необхідні драйвера з пам'яті гаджета. 

Крок 2. Далі потрібно створити нове інтернет-

підключення. Відкрийте на комп'ютері «Панель управління», 

потім виберіть «Інтернет та Мережа» і натисніть на пункт «Центр 

управління мережами і загальним доступом». Тут вам потрібно 

вибрати рядок «Налаштування нового підключення до мережі». 

Після цього повинно з'явитися діалогове вікно «Установка 

підключення до мережі». Тут вам потрібно натиснути на рядок 

«Налаштування підключення телефону», а потім на кнопку 

«Далі». 

Крок 3. Тепер система попросить вказати ваше ім'я 

користувача та пароль про постачальника послуг і набирається 

номер. Як правило, це *9**# або *99#. 

Якщо все зроблено правильно, залишається натиснути 

кнопку «Підключити», після чого комп'ютер отримає доступ в 

інтернет через мобільний телефон. Якщо вам вдалося все зробити 

правильно, то ПК підключиться до Інтернету.  

У даного способу є також пара недоліків: 

- Якість і швидкість підключення залежить від оператора 

зв'язку 

- Якщо власник телефону використовує нефіксований 

тариф, підключення через нову точку доступу може швидко 

спустошити мобільний рахунок. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ З ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ  

В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Черепов Б.С., студент, Митрофаненков О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

 Останнім часом, в світі розвиваються мобільні телефони 

та мобільний інтернет. Користувачів мобільного інтернету 42% - 

18,7 мільйона осіб. Всього 58% українців, 25,59 мільйона осіб, що 

використовують мережу інтернет. Вартість користування 

інтернетом в Україні одна з найнижчих у світі. Вважається, що 

найдешевший інтернет в Ірані, де його середня вартість за місяць 

складає всього $5,37. В Україні, яка на другому після Ірану місці, 

вартість місячного інтернет-трафіку ненабагато дорожче - $5,52. 

Майже кожний сайт адаптований під мобільні пристрої. 

 Мобільне навчання тісно пов'язане з електронним та 

дистанційним навчанням, відмінністю є використання мобільних 

пристроїв. Навчання проходить незалежно від місця знаходження 

і відбувається при використанні портативних технологій. Іншими 

словами, мобільне навчання зменшує обмеження із здобуття 

освіти по місцезнаходженню за допомогою портативних 

пристроїв.   

Система управління навчанням відомі в англомовних 

літературних джерелах як Learning management systems (LMSs) 

— основа системи управління навчальною діяльністю, 

використовується для розробки, управління та поширення 

навчальних онлайн-матеріалів з забезпеченням спільного 

доступу.  

Створюються дані матеріали у візуальній навчальної 

середовищі з завданням послідовності вивчення. До складу 

системи входять різного роду індивідуальні завдання, проекти 

для роботи в малих групах та навчальні елементи для всіх 

студентів, засновані як на змістовому компоненті, так і на 

комунікативному.  

 Майже всі сучасні LMSs, що пропонуються компаніями-

розробниками, задовольняють зазначеним вимогам, але не всі з 
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них є доступними для більшості навчальних закладів через 

високу вартість та/або складність у використанні. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, вимовляється «Мудл») - це модульне об'єктно-

орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають 

також системою управління навчанням (LMS), системою 

управління курсами (CMS), віртуальним навчальним 

середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка 

надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий 

набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому 

числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні 

школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-

навчанні, як в комп'ютерних класах навчального закладу, так і 

для самостійної роботи вдома. На даний момент Moodle вже має 

129 мільйонів користувачів в усьому світі й продовжує 

розвиватися темпами, значно швидшими, ніж її конкуренти. В 

основу проекту покладено п’ять принципів, які об’єднані 

спільною назвою “соціальний конструктивізм”:  

 в сучасному навчальному середовищі ми всі одночасно є 

потенційними вчителями та учнями;  

 ми успішні в навчанні, особливо тоді, коли намагаємось 

створити щось чи пояснювати щось людям; 

 великий внесок в навчання роблять спостереження за 

роботою наших колег; 

 розуміння інших дає змогу вивчити їх більш 

індивідуально;  

 навчальне середовище повинне бути гнучким, 

забезпечувати учасникам навчального процесу простий 

інструмент для реалізації їхніх навчальних потреб.   

ATutor  - це Web-орієнтована система керування 

навчальним матеріалом із відкритим кодом, розроблена із 

врахуванням доступності та адаптивності. Адміністратори 

можуть встановлювати та оновлювати ATutor за лічені хвилини, 

створювати нові теми оформлення та розширювати 

функціональність, встановлюючи або розробляючи нові модулі. 

Викладачі можуть швидко збирати, упаковувати та поширювати 
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навчальні матеріали, а також вести курси в мережі. Студенти 

навчаються в адаптивному навчальному середовищі.  

 Claroline випущений під GPL з відкритим вихідним 

кодом ліцензії. Це дозволяє сотням організацій по всьому світу, 

починаючи від університетів, шкіл і компаній, асоціацій для 

створення та адміністрування курсів і приміщень для спільної 

роботи через інтернет. Ця Платформа використовується більш 

ніж в 100 країнах і доступний на 35 мовах. 

 Edmodo - це хмарна система дистанційного навчання 

дозволяє спільне навчання через обмін контентом, засоби зв'язку 

і управління групами. Один з плюсів Edmodo є те, що він 

підходить для спільної роботи, не лише серед студентів, але і 

серед вчителів. Це дозволяє студентам обмінюватися файлами з 

викладачами та викладачам обмінюватися файлами один з одним, 

функції не вистачає в багатьох системах управління навчанням. 

Це величезне благо, оскільки соціальне навчання є успішним. 

Вона також має унікальний користувальницький інтерфейс, який 

деякі оглядачі порівнюють із Facebook або подібних соціальних 

мережах. 

 SharePointLMS – система дистанційного навчання, 

розроблена на потужній багатофункціональній платформі MS 

Office SharePoint Server 2007. Система Дистанційного навчання 

SharePointLMS надає повноцінний спектр інструментів, що 

відповідають за організацію електронного навчання. За 

допомогою даної системи, можна організовувати дистанційну, 

очну, а також змішану форми навчання. На відміну від Moodle, 

Claroline та ATutor, система є платною. Використовується не 

лише навчальними закладами та центрами навчання, а й 

підприємствами, організаціями, державними структурами.  

  

Література 

3. https://moodle.org/?lang=ru 

4. https://www.edmodo.com  

5. https://www.claroline.net/EN/index.html 

6. https://www.thingiverse.com/atuor 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАКТИКООРІЄНТОВАНІ 

ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
 

Бурик О.А., магістрант 

СумДПУ ім. А.С.Макаренка 

Пріоритетні напрямки розбудови сучасної 

фундаментальної освіти реалізуються через удосконалення 

системи навчально-виховного процесу, розроблення нових 

засобів та методів навчання, розвиток передових технологій 

навчання. Зростання соціальних стандартів вимагає швидкої 

зміни змістового наповнення навчальних дисциплін, що 

пов’язано з високими темпами модернізації педагогічних 

технологій. Основою прискорення цього процесу є сучасні 

інформаційно-комунікаційні засоби навчання. Вони сприяють 

мотивації до навчально-дослідної, інтелектуальної й творчої 

діяльності учнів, розвитку пізнавального інтересу та формуються 

предметні компетентності, водночас, створюючи відповідні 

умови для розвитку профільного навчання. 

Як приклад впровадження міждисциплінарних 

практикоорієнтованих підходів до вивчення природничо-

математичних дисциплін  реалізується у т. зв. STEM освіті, STEM 

(від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, 

Engineering – інженерія, проектування, дизайн, Mathematics – 

математика). Ефективність останньої визначається станом 

матеріально-технічної бази предметів природничо-

математичного циклу, яка безпосередньо залежить від 

ініціативності, професійної компетентності педагогів закладу. 

З найбільш поширених засобів навчання для здійснення 

STEM-навчання є електронні конструктори (Lego, MakeBlock  та 

інші), робото-технічні системи, моделі, вимірювальні комплекси 

та датчики, лабораторні прилади, 3D принтери та ін. Їх 

використання надає учням змогу здійснювати проектну та 

дослідницьку діяльність, реалізувати завдання моделювання 

різноманітних процесів і явищ та усвідомлено формувати якісно 

нові знання. 
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РОЗРОБКА КУРСУ “РОБОТОТЕХНІКА НА ОСНОВІ 

ARDUINO” 

 

Бурик І.П., зав. кафедри 

Конотопський інститут СумДУ 

Формування фахових навичок у майбутніх електронників 

можливе при комплексному застосуванні різних форм та методів 

навчання. З точки зору практичної реалізації особливо дієвим є 

електронне конструювання з використанням програмного 

забезпечення, комп’ютерної техніки та елементної бази сучасної 

мікроелектроніки. Як інструментарій для реалізації такої 

технології навчання розглядаються платформи Arduino. 

Запропонований в даній роботі курс «Робототехніка на 

основі Arduino» охоплює повний цикл створення роботизованих 

пристроїв на основі Arduino. Він спрямований на ознайомлення 

слухачів із сучасними і перспективними технологіями в галузі 

робототехніки, уміння знаходити та використовувати отриману 

інформацію, висувати ідеї розв’язання проблем, що виникають 

при розробці власних проектів. 

Предмет курсу включає формування та розвиток творчих 

здібностей слухачів, ініціативи самостійної технічної творчості, 

зокрема розробці роботизованих пристроїв на основі Arduino, 

при використанні  конструкторів MakeBlock та інших модулів. 

Мета курсу полягає в опануванні сучасних знань із 

робототехніки та основ візуального програмування, створення 

умов для творчої реалізації особистості в галузі науки і техніки, 

розвиток мотивації щодо політехнічної освіти, розвиток навичок 

спільної роботи над проектами. 

Завдання курсу пов’язане з набуттям базових навичок з 

робототехніки, програмування та інформаційних технологій для 

розробки електронних пристроїв різного призначення, що 

сприятиме формуванню активного творчого мислення та 

професійної орієнтації. 

У результаті вивчення курсу здобуваються навички 

програмування мікроелектронних систем, збирання і 

налаштовування простих радіоелектронних пристроїв для 
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керованих технічних систем, створювання прототипів схем, 

публічного захисту та обговорення проектів. Поряд з цим 

отримуються знання із сучасних підходів до програмування 

технічних систем, прийомів монтажу радіоелектронних 

пристроїв, основних етапів проектування найпростіших 

електронних схем, способів розробки керованих електронних 

пристроїв, правил техніки безпеки та охорони праці при роботі  з 

роботизованими пристроями. 

Робота на заняттях може складатися з таких етапів: 

організаційно-підготовчий етап (ставиться мета, завдання та 

обґрунтування проекту, здійснюється вибірка та систематизація 

необхідного обладнання та програмного забезпечення); 

конструкторський етап  (побудова блок-схем, розроблення схем 

підключення окремих модулів до плати); технологічний етап 

(підключення всіх компонентів, виготовлення корпусу за 

необхідності, програмування плат Arduino, перевірка 

дієздатності, аналіз та виправлення помилок допущених при 

складанні чи програмуванні); заключний етап (узагальнення 

роботи над проектом, висновки про даний проект та можливі 

шляхи його модернізації, вдосконалення). 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВІРУСІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

Дрож Д.Ю.,  студент,  Шуляк М.С., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Ми живемо в час новітніх технологій, коли комп’ютер є 

невід’ємною частиною життя і його роботу досить легко може 

порушити вірус. Існує досить велика кількість вірусів.  Їх можна 

поділити на групи по діям: 

 - трояни – віруси, що маскуються під службові або 

розповсюджені процеси, мають досить великий функціонал, 

серед яких може бути доступ стороннім до інформації на вашому 

ПК; 
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 - WinLocker – віруси, які блокують будь-яку роботу в 

системі та вимагають від жертви гроші на деякий банківський 

рахунок за розблокування системи; 

 - Cryptor – віруси по своїй суті схожі з WinLocker, але 

мають деяку відмінність в тому, що вони не блокують повністью 

роботу системи, а лише за допомогую деяких алгоритмів 

криптографії шифрують майже всі особисті файли и змінюють їх 

розширення на власні, вимагають від жертви перевести гроші на 

рахунок атакуючого, взамін на ключ розкодування; 

 - макровіруси – ті, що написані на VBA та 

розповсюджуються через программи MS Office; 

 - хробаки – віруси,  що розповсюджує себе сам по мережі. 

Найчастіше такий вірус шкодіть мережі зменшуючи її пропускну 

здатність; 

 - поліморф – вірус, який змінює свій код і постійно змінює 

своє шифрування, що дуже ускладнює його виявлення 

антивірусними компаніями та додавання його до бази сигнатур 

антивірусів; 

 - Bios-kit – вірус здатний заражати BIOS ПК жертви. 

Одним з найкращих способів є розповсюдження вірусу 

разом з якоюсь программою, особливо піратською. Не менш 

надійним способом зараження є лист на електронну адресу з 

прикріпленим до нього файлом або посилання на скачування.Такі 

віруси, як хробак, розповсюджують себе через мережу самі, тож 

третім способом є зараження одного з комп’ютерів цієї мережі, 

який вже зможе заразити інші.  

Криптоаналіз намагається створити алгоритми, які 

оминають конфіденційність, цілісність і т.д. Зазвичай ці 

алгоритми грунтуються на складних математичних теоріях, але 

деякі «трюки»  можуть бути використані для досягнення тих же 

цілей обхідними шляхами. (такі, як оперативний криптоаналіз). 

Зважаючи на  «роздвоєння» криптографія вважається 

«оборонною» наукою, а криптоаналіз - «наступальною». Проте, 

коли хтось згадує слово «крипто», воно асоціюється насамперед 

з безпекою. 

На жаль, процес написання вірусу не відрізняється від процесу 

написання будь-який інший програми.  
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Типову модель розрізняють в залежності від намірів вірусу.  

Вірусописьменник створює RSA-ключ:  відкритий ключ 

знаходиться в тілі вірусу, закритий ключ залишається у автора. 

Вірус поширюється і використовує відкритий ключ у зловмисних 

цілях (наприклад, шифрує дані - жорсткий диск, пошту і т.п.). 

Вірусописьменник  вимагає викуп, а після його отримання 

надсилає закритий ключ. 

GpCode і Krotten є прикладами подібного підходу. На 

щастя, він має кілька слабких місць. По-перше, питання 

анонімності - як зловмиснику отримати гроші і залишитися не 

спійманим? По-друге, одна із жертв може опублікувати закритий 

ключ. Щоб уникнути цього, зловмисник може зажадати, щоб 

жертва прислала йому зашифровані дані, а він їх надішле після 

розшифровки. Але при такому підході зловмисник може 

отримати доступ до важливих відомостей, і жертва швидше 

погодиться на їх знищення. 

 Гібридна модель кріптовіруса  використовує як 

симетричне, так і асиметричне шифрування. Вірусописьменник 

створює RSA-ключ: відкритий ключ знаходиться в тілі вірусу, 

закритий ключ залишається у автора. Вірус створює таємний 

ключ, таємний ключ шифрує дані, таємний ключ шифрується 

відкритим ключем. 

Вірусописьменник вимагає викуп, перш ніж розшифрувати 

таємний ключ. 

При попаданні вірусу в систему перш за все він прописує 

себе в автозавантаженні та сценаріях Windows, потім за для своєї 

безпеки переміщує себе в системні папки незалежно від того куди 

він був встановлений спочатку та маскує себе під системний 

процес (наприклад winlogon.exe) за допомогою руткіт. Це такий 

спеціальний модуль ядра, який автор вірусу встановлює на 

зламаній комп'ютерній системі відразу після отримання прав 

суперкористувача. Цей набір, як правило, включає всілякі 

утиліти для «замітання слідів» вторгнення в систему, сніфери, 

сканери, кейлоггери, троянські програми, що заміщають основні 

утиліти UNIX . Дозволяє вірусу закріпитися в зламаній системі і 

приховати сліди своєї діяльності шляхом приховування файлів, 

процесів, а також самої присутності руткіта в системі. 
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В більшості випадках,  досить лише бути уважним та не 

заходити на ненадійні сайти (найчастіше у них відсутній SSL- 

сертифікат). Також, якщо ви недосвідчений користувач, то 

рекомендовано встановити антивірусний софт та оновляти базу 

сигнатур, а файли в яких ви не впевнені або не встановлювати або 

завантажувати на VirusTotal. 

 

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ «ПЕРЕХОПЛЕННЯ» ІНФОРМАЦІЇ ПО 

WI-FI ЗА ДОПОМОГОЮ ANDROID. 

 

В.М. Карпенко,  студент, Шуляк М.С., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Обмін даними в інтернеті відбувається в зашифрованому 

вигляді. В данному випадку нас цікавить зворотний шлях 

датаграмм (блок інформації, що надіслали як пакет мережевого 

рівня через передаюче середовище без попереднього 

встановлення з'єднання) до користувача. Отже, після обробки 

HTTP-запиту, сервер перевіряє чи має клієнт право 

використовувати GET-запит і, якщо відповідь позитивна – сервер 

знаходить контент, запитуваний клієнтом, шифрує його в пакет, і 

за допомогою PHP відправляє результат назад. Інформаційний 

зловмисник не може використовувати GET- запит, так як доступ 

до нього є тільки у людини, що володіє необхідною інформацією 

(у випадку з соц. мережею - це логін і пароль). Однак, не завжди 

хакеру потрібно відсилати GET-запит, досить, щоб це зробила 

людина, що знаходиться з ним в одній підмережі. Цією 

підмережею в даному випадку і виступає Wi-Fi-мережа. 

Зловмиснику досить в потрібний момент «підчепити»  пакет 

даних, який в будь-якому випадку проходить через підмережу, 

записати cookie.. Для проведення такого роду злому і існує cSploit 

для Андроїд. 

Офіційно cSploit використовується для аналізу Wi-Fi 

мережі на безпеку, але цю програму можна використовувати і в 

іншому напрямку, наприклад: 

1) встановити Root права, а також BusyBox; 

2) завантажити cSploit, і також встановити його на 
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смартфон; 

3) якщо перші два кроки були виконані коректно - під час 

запуску програми і підключенні до Wi-Fi мережі можливо 

побачити всі підключені до мережі пристрої;. 

4) далі необхідно вибрати «жертву; 

5) з'явилося безліч цікавих модулів для впливу на обраний 

девайс, обираємо розділ MITM (man-in-the-middle); 

6) далі обираємо «сниффер сесій»; 

7) якщо ви знайомі з жертвою особисто, можете за 

допомогою соц. інженерії «переконати» дану особу, що йому 

терміново потрібно зайти до себе на сторінку будь-якої соц. 

мережі або дочекатися коли він це сам зробить; 

8) у момент, коли жертва увійде в свій аккаунт - на вашому 

смартфоні в списку перехоплених сесій з'явиться нова, часто 

названа простим IP-адресом сесія, яку і треба перехопити; 

9) обирається перехоплення простим тапом і 

підтвердженням; 

10) відкривається браузер зі сторінкою жертви. Тепер 

можливо вносити зміни на акаунті жертви, читати і писати 

повідомлення, а також завантажувати фото (наприклад). 

 

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО САЙТУ СОЦІАЛЬНІ 

СЛУЖБИ МІСТА КОНОТОП ВИКОРИСТОВУЮЧИ 

ХМАРНУ ТЕХНОЛОГІЮ WIX 

 

Левченко Б.Р., учень 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Актуальність теми. Сучасний перехід України до 

інформаційного суспільства, коли до Інтернету може підключись 

практично будь-яка людина, обумовлює можливість переходу до 

так званих «Хмарних технологій». Останнім часом впровадження 

хмарних технологій стрімко зростає. 

Перевагою хмарних технологій є те, що отримати доступ 

до “хмари ” можна не лише з ПК чи ноутбука, а й з інших 

пристроїв, бо потрібен лише доступ до Інтернету. Для роботи 

програмного забезпечення використовується віддалений сервер. 
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Користувачі використовують програми без їх установки. Також 

однією з переваг є те, що доступ до хмари можуть мати одночасно 

декілька людей, які мають права доступу до сайту. 

Мета дослідження: створити інформаційний сайт 

використовуючи хмарну технологію  Wix. 

Для реалізації поставленої мети були визначені такі 

завдання: 

1. Обрати тему для сайту.    

2. Вивчити програмні можливості Wix. 

3. Визначити структурну схему сайту - розташування 

розділів, контенту, об’єктів. 

4. За даною структурною схемою спроектувати сайт. 

5. Протестувати та розмістити сайт в мережі Інтернет. 

Об’єкт дослідження – хмарні технології Wix. 

Предмет дослідження – особливості використання 

хмарної технологій Wix, при створені інформаційного сайту. 

Методи наукового дослідження: спостереження, 

моделювання, науковий опис, експериментальний. 

Наукова новизна роботи: 

 Хмарні технології Wix є сучасним напрямком розвитку 

інформаційних технологій, перенос програмних засобів з 

комп’ютерів у хмари дає можливість використовувати їх без 

встановлення, маючи тільки пристрій з браузером та Інтернетом. 

Створені продукти зберігаються на сервері. 

Практичне значення роботи: інформаційний сайт 

“Соціальні служби міста Конотоп” в подальшому буде надавати 

користувачам інформацію про соціальні служби, які наявні в 

місті Конотоп. 
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ЕВОЛЮЦІЙНІ ТА ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ 

 

Маслова О.В., викладач, Либань Ю.С., студентка 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Еволюційні  алгоритми, які моделюють  процеси  

природної  еволюції,  були  запропоновані  в    60 - х  роках  

минулого  століття. Їхньою  особливістю  є  те, що  вони  

опираються  на  природну  еволюцію, використовуючи  такі  її  

основні  механізми, як  селекція, схрещування  і  мутація. Відомі 

твердження: «Алгоритм є добрим  оптимізаційним методом, 

якщо його принцип використовується в природі»  і  навпаки: 

«Алгоритм не може  бути  добрим  оптимізаційним методом, 

якщо ви не  знаходите  його  в природі». 

Моделювання процесу  природної еволюції  для  

ефективної  оптимізації є першорядним завданням  теоретичних  

і  практичних  досліджень  у  галузі  еволюційних  алгоритмів. 

         У  70 – х  роках  минулого  століття  з’явився  генетичний  

алгоритм  Холланда, який для своєї  реалізації  запропонував  

застосовувати  оператори  селекції, схрещування  і  мутації, на 

відміну  від  еволюційних  алгоритмів  Реченберга  і  Швефела,  

які  пропонували  використовувати тільки  оператори  селекції і 

мутації. Якщо використати біологічні терміни, то еволюційні 

алгоритми моделюють природну еволюцію за допомогою 

непарної репродукції. У зв’язку з цим можна дати означення цих 

алгоритмів. 

       Еволюційним алгоритмом називають алгоритм, який 

моделює непарну репродукцію. 

       Генетичним алгоритмом називають алгоритм, який 

моделює парну репродукцію. 

Парна репродукція характеризується рекомбінацією двох 

батьківських стрічок для отримання нащадків, яку називають 

схрещуванням. Перевага різних генетичних операторів в 
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еволюційних і генетичних алгоритмах визначила відношення до 

використання  розміру  популяції. Так, Холланд  підкреслював 

важливість рекомбінації у великих популяціях, а Реченберг і 

Швефел розглядали мутацію  в  дуже  малих  популяціях. 

       Щоб зробити зрозумілими принципи роботи  еволюційних  і  

генетичних    алгоритмів, пояснимо, як влаштовані механізми 

спадковості в природі. У кожній клітині будь-якої тварини 

міститься вся генетична інформація цієї особини. Ця інформація 

записана у вигляді набору молекул ДНК, кожна  з  яких – це 

ланцюжок, що складається з молекул нуклеотидів чотирьох 

типів, порядок  розміщення  яких  і  несе  інформацію. Таким 

чином, генетичний код індивіда – це просто дуже довгий рядок 

символів, де використовуються всього 4 букви. У тваринній 

клітині кожна молекула ДНК оточена оболонкою, таке утворення 

називається хромосомою.  

 Кожна якість особини (колір очей, спадкові хвороби, тип 

волосся і т. д.) кодується певною частиною хромосоми, яку 

називають геном цієї властивості. Наприклад, ген кольору очей 

містить інформацію, що кодує певний колір очей.  

          При розмноженні тварин зливаються дві батьківські статеві 

клітини, і їхні ДНК, взаємодіючи, утворюють  ДНК нащадка. 

Основний спосіб взаємодії  –  схрещування (кросовер). При  

схрещуванні ДНК предків діляться на дві частини, а потім 

обмінюються своїми половинками.  

 При спадковості можливі мутації через радіоактивність 

чи інше, в результаті чого можуть змінитися деякі гени в статевих 

клітинах одного з батьків. Змінені гени передаються нащадкові і 

додають йому нових властивостей. Якщо ці нові властивості 

корисні, вони, скоріше за все, збережуться в такому вигляді – при 

цьому відбудеться стрибкоподібне підвищення пристосованості 

виду.  

        Головні труднощі побудови обчислювальних систем, що 

ґрунтуються на принципах природного відбору і застосуванні їх 

у прикладних задачах,  полягає в тому, що природні системи 

досить хаотичні, а всі наші дії фактично чітко спрямовані. Ми 

використовуємо комп'ютер як інструмент для вирішення певних 

завдань, ми самі й формулюємо та акцентуємо увагу на 
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максимально швидкому виконанні завдань при мінімальних 

витратах. Природні системи не мають ніяких таких цілей чи 

обмежень. Виживання в природі не спрямоване до деякої 

фіксованої мети, але замість цього еволюція робить крок уперед 

у будь-якому доступному напрямі. Можливо, це велике 

узагальнення, але можна  сказати, що зусилля, спрямовані на 

моделювання еволюції за аналогією з природними системами, 

можна розбити на дві великі категорії.  

     1. Системи, що змодельовані на біологічних принципах. Їх 

успішно використовують для вирішення завдань функціональної 

оптимізації і можна легко описати небіологічною мовою.  

     2. Системи, що є біологічно більш реалістичними, але вони не 

виявилися особливо корисними в прикладному сенсі. Вони 

більше схожі на біологічні системи і менш спрямовані або не 

спрямовані зовсім у своїй  роботі.  

        На практиці  не можна  розділяти ці речі так строго. Ці 

категорії – два полюси, між якими лежать різні обчислювальні 

системи. Першому полюсу ближчі  еволюційні  та  генетичні 

алгоритми, а другому – системи, що можуть бути класифіковані 

як «штучне життя».  

     Можна сказати, що кожен біологічний вид з часом 

удосконалює свої якості так, щоб найбільш ефективно 

справлятися з виживанням, самозахистом, розмноженням і т. д. 

За допомогою еволюції природа постійно оптимізує все живе, 

знаходячи часом неординарні рішення. Неясно, за рахунок чого 

відбувається цей прогрес, однак йому можна дати наукове 

пояснення, спираючись усього на два біологічні механізми - 

природний відбір і генетичне спадкування.  

 

БЕЗПЕКА WI-FI МЕРЕЖ 

 

Морщ В.О., студент, Шуляк М.С., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

В останній час спостерігається тенденція збільшення 

відсотку трафіку, що передається через Wi-Fi мережі. Зараз це 
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становить 75-80%. Але до Wi-Fi мережі може отримати фізичний 

доступ будь-хто, тому вони більш вразливі для зловмисників ніж 

їх дротові аналоги. Отже їх захист стає достатньо нагальною 

проблемою. 

Проста фільтрація МАС-адрес не є надійним засобом 

захисту мережі. (MAC-адреса – це унікальний ідентифікатор 

кожного мережевого пристрою,  складається з шести двозначних 

цифр в шістнадцятковій системі числення, розділених 

двокрапкою.) Кожний ввімкнений мережевий пристрій, весь час 

повідомляє свою MAC-адресу всім хто знаходиться в зоні її 

досяжності. Переконатися в цьому можна використавши 

сімейства утиліт встановлену в дистрибутиві Kali Linux під 

назвою aircrack-ng. Вона складається з трьох окремих утиліт, 

кожна з яких має свою певну функцію.  

Розглянемо шляхи незаконного підключення до Wi-Fi –

мережі. Спочатку переведемо Wi-Fi адаптер в режим монітора 

утилітою airmon-ng. Це можна зробити, написавши наступну 

команду від імені адміністратора в терміналі Linux-системи з 

встановленим aircrack-ng. 

airmon-ng start wlan0 

wlan0 – це назва вашого мережевого пристрою, може 

відрізнятися. 

Далі промоніторимо всі мережі та їх користувачів в зоні дії 

адаптеру наступною командою, використавши іншу утиліту 

airodump-ng  

airodump-ng wlan0mon 

wlan0mon – назва нового віртуального мережевого 

адаптера, створеного після виконання попередньої команди. 

Таким чином ми отримаємо 2 таблиці: першу з мережами 

та інформацією про них, а другу з користувачами цих мереж, 

інформацією про них, та навіть назвами останніх мереж до яких 

вони підключалися.  

Отримавши з цих таблиць данні про MAC-адреси 

користувачів, що змогли підключитися до атакованої точки 

доступу, з легкістю можливо змінити свою MAC-адресу на 

адресу одного з тих, хто зміг підключитися наступними 

командами: 
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ifconfig wlan0 down  

ifconfig wlan0 hw ether 00:11:22:AA:AA:AA  

ifconfig wlan0 up 

дочекатися поки він відключиться від точки доступу та 

безперешкодно підключитися до неї.  Перша команда вимикає 

мережеву карту, друга безпосередньо міняє MAC-адресу, а третя 

вмикає її.  

Можливий варіант захисту мережі – це приховати точку 

доступу від тих, хто не знає точну її назву (ESSID). Ввімкнений 

роутер, постійно відправляє всім пристроям в зоні досяжності 

маячки – інформацію про її назву, рівень сигналу та іншу 

інформацію. Тому необхідно мережу налаштувати так, щоб вона 

не відправляла ці маячки. Але це також не гарантує повної Wi-Fi 

мережі, тому що метод описаний вище дає змогу дізнатися її 

назву, щойно хтось в зоні дії вашого Wi-Fі-адаптеру 

підключиться до неї.  

Отже залишається лише пароль, як для підключення так і 

для шифрування даних, що передаються. Найпростіше було б 

передавати пароль разом з кожним пакетом даних в мережі, але 

це не є надійно. Тому, головний пароль передається лише під час 

підключення, і на його основі генерується тимчасовий. Також в 

рамках технології авторизації WPA2 (оновлений протокол 

захисту бездротових мереж) був вигаданий складний алгоритм, 

де розшифровуння паролю було максимально ускладнено, а 

кількість пакетів з яких можна отримати хоча б якусь інформацію 

про пароль зведено до мінімуму.  

До окремої категорії можна віднести Wi-Fi мережі з 

можливістю підключення через WPS. Роутери з WPS дають 

можливість використовувати для авторизації не лище пароль 

мережі, а й 8-ми значний PIN-код, зазвичай вказаний на самому 

пристрої. Так авторизувавшись ми отримаємо пароль від точки 

доступу в чистому незашифрованому вигляді. Адже, остання 

цифра - це контрольна сума, яка вираховується на основі всіх 

інших цифр. Отже ми маємо 107 можливих комбінацій. Але в 

основі цієї технології була допущена помилка, яка дозволяє 

дізнатися в якій саме частині пін-коду допущено помилку (перші 

4 цифри або останні 4 цифри). Це відбувається через те що 
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перевірка пін-коду відбувається в 2 етапи, якщо помилка в 

першій частині коду, точка доступу повідомить про це після 

першого етапу, якщо в другій – після другого. Отже замість 107 

можливих варіацій нам потрібно перевірити лише 104+103=11000. 

Щоб перевірити всі ці комбінації потрібно максимум 15 годин, 

нажаль, потрібний пін-код завичай знаходиться швидше. Проте, 

в більш нових роутерах є захист, який після кількох неправильно 

введених WPS PIN-кодів блокує можливість авторизовуватись на 

деякий час але навіть з цим захистом перебір не займе більше 

тижня, і пароль гарантовано потрапить до зловмисника. 

Рекомендовано виключати можливість авторизації черз WPS в 

адмін-панелі роутера.  

Для підбору (брут) пін-коду використовується утиліта 

Reaver. Вона є в дистрибутиві, який ми вже використовували, має 

консольний інтерфейс, але в використанні дуже проста.  

Висновок. Отже захистити необхідну точку доступу 

можливо лише її власнику. Не можна використовувати паролі 

лише з цифр – їх перевіряють в першу чергу, складний цифро-

буквений пароль з використанням символів різного регістру та 

спеціальних символів – гарний вибір, але запам’ятати його майже 

не можливо.  

Вважаю, що найкращий вибір – це фраза написана 

транслитом  (бажано з української мови – менша вірогідність, що 

вона потрапить до словника паролів) від 15 символів з 

використанням цифр та маловідомих слів, адже така комбінація 

навряд чи потрапить до словника, а її довжина захистить від 

перебору всіх можливих символів. 

 

           
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА СПІЛКУВАННЯ 

«КУРАТОР»НА БАЗІ МЕССЕНДЖЕРА ‘TELEGRAM’      
 

Шайдаров Є.В., студент, Бараболіков В.М., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

    
 В сучасному світі більшість людей не можуть представити 

своє життя без інтернету, комп’ютера або смартфона. Ці всі речі 



64 

 

так чи інакше полегшують деяку роботу, економлять 

дорогоцінний час та взагалі роблять життя комфортнішим. 

Сучасна молодь проводить суттєву частину вільного часу 

гортаючи сторінки соціальних мереж, переглядаючи оновлення 

друзів, оцінюючи фотографії, спілкуючись між собою за 

допомогою мессенджерів. Учні та студенти вже не йдуть за 

інформацією в бібліотеку, а використовують для цього інтернет. 

Умови сьогодення негативно впливають на мотивацію 

студентів до навчання і тим самим значно ускладнюють 

навчально-виховний процес. Викладачу чи класному керівнику 

дуже важко знайти «підхід» до вихованця, зацікавити його 

якоюсь темою для поглибленого ознайомлення чи вивчення, 

пояснити, що отримані знання будуть дуже важливі у 

майбутньому житті. 

Виходячи з вищезазначеного педагогічним працівникам 

слід розробляти та використовувати новітні методики співпраці 

із студентами, втілюватись в зручне для них середовище і вже там 

пояснювати, що інструментарій інтернет засобів, наприклад 

спілкування, може бути не тільки цікавим, а ще й корисним. Учні, 

студенти можуть вести спілкування із учителями, педагогами, 

класним керівником, репетитором, тощо.  

Позитивні моменти використання інтернет ресурсів у 

навчально-виховному процесі: 

 звичне середовище призводить до більш розкритого 

спілкування; 

 індивідуальний підхід забезпечує врахування інтересів і 

особливостей учнів; 

 процес особистого спілкування підвищує самооцінку 

студента і додатково мотивує його до навчання. 

Водночас таке спілкування має ряд незручностей саме тому 

і не використовуються педагогічними працівниками, серед них:  

 великі втрати часу; 

 необхідність вивчати особливості кожного учня і обирати 

різні методи для реалізації однотипних завдань. 

Але правильне і раціональне використання можливостей 

онлайн ресурсів може бути корисним не тільки для учнів, а й для 
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вчителів, так як воно може зекономити час, якого в них і так 

обмаль.  

Педагогічні працівники виділяють багато зусиль навіть 

поза роботою для спілкування зі своїми учнями. Мессенджери та 

соціальні мережі можуть значно зекономити час для педагога і 

зробити спілкування своєчасним і ефективним.  

Аналізуючи даний матеріал формується висновок про 

необхідність автоматизації спілкування педагогічного керівника 

зі своїми учнями. 

Розроблена інтелектуальна система «Куратор», має 

можливості: 

 відповідати на питання, які найчастіше задають студенти; 

 передбачати можливі дії студента при виконанні завдань; 

 надавати слушну пораду по вибору методів ефективного 

рішення навчальних завдань. 

Впровадження системи спілкування «Куратор» надасть 

можливість: 

 ефективно організовувати режим спілкування викладача 

з учнем; 

 урізноманітнити методи навчання та виховання; 

 зменшити затрачений час викладача; 

 збільшити мотивацію учнів до навчання. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА 

 
1 Яшина Т.В., аспірантка, 2 Саєнко А.В., студент 

1 факультет ТеСЕТ, Сумський державний університет 
2 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Впровадження сучасних комп’ютерних технологій на 

вітчизняних машинобудівних підприємствах (МП) дозволяє їм 

досягти успіху в умовах жорсткої конкуренції. Автоматизація 

підготовки виробництва дає можливість МП відстежуватися весь 

життєвий цикл виробу та підвищувати його якість відповідно до 

вимог міжнародних стандартів ISO 9000. 

Аналіз літературних джерел показав, що питанням 

автоматизації підготовки виробництва приділяється велика увага 

[1]. Проте для сучасного підходу до конструкторсько-

технологічної підготовки характерна комплексність рішень. 

Тому все частіше перевага віддається програмам, інтегрованим 

між собою. Питання інтеграції програмних продуктів є 

актуальним і потребує подальшого дослідження. Таким чином, 

мета роботи – розглянути можливості застосування на МП 

інтегрованих програмних продуктів, орієнтованих на потреби 

сучасності. 

В ході проведення дослідження встановлено, що 

неавтоматизована розробка конструкторсько-технологічної 

документації  характеризується високою трудомісткістю. Лише 

10...15% часу витрачається на прийняття проектних рішень, 

решта – на пошук потрібної інформації та оформлення 

результатів [2].  

Для вирішення даної проблеми існує велика кількість різних 

за своєю функціональністю програм, створених як в нашій країні, 

так і за кордоном. За кількістю охоплених функцій виділяють 

спеціалізовані програми та інтегровані (універсальні) системи 

[3]. 

Спеціалізовані програми складаються з будь-якої однієї 

системи, призначеної для виконання конкретного завдання: 
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розробки керуючих програм для верстатів з ЧПУ (CAM), 

графічної верифікації керуючих програм і т.д. 

Спеціалізовані програми представлені такими вітчизняними 

розробками, як «SprutCAM», «T-Flex/ЧПУ», «Техтран», «Тіграс», 

«ГеММа-3D» і зарубіжними: «EdgeCAM», «СAM Works» 

(додаток для середовища Solid-Works), «SolidCAM», «Sirius», 

«PowerMill», « AlphaCAM» та ін. 

Інтегровані системи містять відразу кілька програм і 

дозволяють одночасно автоматизувати як конструкторську, так і 

технологічну підготовку виробництва. 

Закладене в системі прагнення до єдиного інформаційного 

простору і узгоджене використання єдиних даних на всіх етапах 

підготовки виробництва і етапах виробничого циклу скорочує 

витрати і попереджає більшість можливих помилок. 

Асоціативність даних підтримується не тільки в рамках 

однієї програми. Інформація, введена в одній програмі, стає 

доступною і в інших програмах системи. 

Таким чином, взаємна інтеграція програмних продуктів з 

використанням внутрішніх програмних механізмів дозволяє 

найбільш ефективно виконувати роботу і досягати значного 

скорочення циклів конструкторсько-технологічної підготовки, 

розробляти сучасні конкурентоспроможні вироби і процеси їх 

виготовлення відповідно до вимог національних та міжнародних 

стандартів. 
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ВИКОРИСТАННЯ  ARDUINO-СУМІСНИХ ЗАСОБІВ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ  

 

Погуляйло А.М., студент; Путря Д.А., студент,  

Бурик І.П., зав. кафедри 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Апаратно-програмний комплекс Arduino дозволяє 

реалізувати автоматизацію вимірювань та здійснювати 

управління різноманітними пристроями, технологічними 

процесами тощо. Апаратна частина комплексу являє собою плату 

вводу-виводу аналогових та цифрових даних на основі 

програмованого мікроконтролера Atmega різних модифікацій.  

Найбільш популярними із широкої лінійки моделей Arduino є 

Mega, Uno, Mini Pro та Nano. 

Серед можливих завдань, які можна розв’язувати за 

допомогою комплексу Arduino, слід відзначити наступні: 

 реєстрація змінних у часі даних з датчиків та їх 

представленням  у графічному  вигляді; 

 регулювання величин з виводом їх значень на монітор; 

 моніторинг даних з аналогових та цифрових датчиків з 

записом у файл на SD карту в автономному режимі без 

з’єднання з комп’ютером; 

 дистанційне керування експериментальними дослідженнями 

Слід відмітити, що зручним інструментом для створення 

пристроїв на основі Arduino є віртуальна лабораторія Tinkercad. 

Вона дозоляє візуалізувати роботу пристрою, здійснити 

редагування програмного коду у текстовому форматі (мова 

програмування з сімейства C++) або за допомогою блоків (Scratch 

for Arduino).  
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Подібний інструментарій дозволив нам розробити та 

апробувати лабораторний стенд на основі плати Arduino Mega 

для обміну  експериментальними даними  бездротової мережі 

давачів. Також передбачена можливість дистанційного 

керування навантаженням. 

Керуюча програма взаємодіє з мережею давачів через 

ENC28J60 Ethernet модуль, зчитує показання давачів,  виводить 

їх на веб-сторінку та Android додаток мобільного телефону, керує 

навантаженнями та опрацьовує клієнтські http запити.  Зовнішній 

вигляд розробленого нами web додатку приведено на рис.1. 

Останній був розроблений з використанням мов HTML, JS 

препроцессора SASS та таск-менеджера Gulp. 

 
 

Рис.1. Зовнішній інтерфейс web  додатку для online 

моніторингу експериментальних даних 

 

Слід відмітити, що для спрощення конструкційної 

складової та поліпшення параметрів стендового обладнання  

можуть бути використані Wi-Fi платформи типу ESP 8266,  які 

адаптовані під широко розповсюджену технологію 

програмування Arduino. 
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БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЗАМІНИ 

ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ УПАКОВКИ НА ЕКОЛОГІЧНУ 

 

Громик Т.П., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Найбільш вживаний синтетичний полімер – поліетилен, 

щорічне глобальне виробництво якого сягає 140 млн. тон. У 

природньому середовищі поліетилен розкладається більше 

двохсот років. Використання та утилізація пакетів одноразового 

використання є найгострішою глобальною екологічною 

проблемою. 

 Поліетиленові пакети завдають невиправної шкоди 

природному середовищу: засмічення населених пунктів, узбіч, 

лісів, земель, поверхневих та підземних вод.  

За даними Комітету ООН з охорони природи, щорічно 

пластикові відходи стають причиною смерті 1 млн. птахів, 100 

тис. морських ссавців і незліченної кількості риб. Навіть в 

Антарктиді почали знаходити сміттєві купи, перенесені туди  

вітром і водою. В Тихому океані дрейфує  «сміттєвий острів», що 

складається, в основному, з пластика. На звалищі пластику не 

ростуть рослини, адже мікрочастинки поліетилену забруднюють 

ґрунт. 

Ще один мінус пакетів – складність їх утилізації. При 

горінні  сполук виділяється велика кількість бісфенолу-А, який за 

своєю природою є токсичною речовиною. Він суттєво порушує 

гормональний баланс людини, завдає значної шкоди її здоров’ю: 

порушення імунної системи, зниження репродуктивної функції, 

підвищення ризиків онкологічних захворювань. 

Об’єктом досліджень є поліетиленові пакети. Метою 

роботи є аналіз переваг та недоліків екологічної упаковки, як 

альтернативної заміни поліетиленових пакетів.  

 Найбільш дієвий спосіб боротьби з відходами, які 

переповнюють звалища, душать річки і озера, забруднюють 

океани і вбивають тварин – повна або часткова заборона 

використання поліетиленових пакетів. 
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Дослідження громадської організації ReThink виявило, 

що 86 країн світу повністю чи частково обмежили використання 

поліетиленових пакетів, зокрема 33 – повністю заборонили їх 

обіг. Ще у 53 країнах ввели часткову заборону або податок на 

поліетиленові пакети. 

Найжорсткіші регуляції впровадили у Кенії: за 

використання пакету карають штрафами у розмірі 40 000 доларів 

або ж ув’язнюють на термін до 4 років. 

Також у ReThink зазначають, що є країни, де діють 

добровільні ініціативи мереж супермаркетів чи інших операторів 

ринку щодо мінімізації використання поліетиленових пакетів, 

наприклад у Сінгапурі та Австрії. 

Україна входить до переліку країн, де не ухвалено жодних 

рішень, питання лише обговорюється. 

З точки зору захисту довкілля виробництво 

біорозкладних пластиків грає важливу роль у зменшенні об’ємів 

накопичення пластикового сміття у довкіллі. 

Для того, щоб перетворити звичайний пакет на біопакет 

(degradable), в сировину додають спеціальну добавку d2w. 

Біопакет розкладається під дією різноманітних факторів 

навколишнього середовища (температури, ультрафіолетових 

променів, води, кисню, який є в повітрі та інших) до 

низькомолекулярних з’єднань, котрі потім засвоюються 

(асимілюються) бактеріями, в результаті чого утворюються СО2, 

вода та біомаса (сукупність рослинних та тваринних 

мікроорганізмів). 

Виробники вважають, що переваги біопакетів є 

очевидними: 

 матеріал, в якому є добавка, може підлягати повторній 

переробці; 

 виріб не потребує особливих умов для розкладання; 

 при біорозкладанні виділяється не метан, а вуглекислий 

газ, що в набагато меншій мірі позначається на 

прогресуванні «парникового ефекту»; 

 добавка нешкідлива; 

 добавка значно дешевша, ніж перебудова або будування 

нового виробництва поліетиленових пакетів. 
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Насправді в них до звичайного поліетилену додається 

лише спеціальна соляна добавка, що сприяє швидшому 

розпаданню поліетилену на шматки. Відповідно токсичний 

пластик нікуди не зникає, просто проникає в ґрунт. Такі пакети 

ще гірші за звичайні, котрі теоретично можна зібрати і 

переробити. 

Результати дослідження науковців з університетів Брно та 

Варшави показали, що поліетиленові пакети, виготовлені з HDPE 

з домішкою TDPA та з PE з домішкою d2w, рекламовані як «100% 

розкладні» насправді не розкладаються у жодному із зазначених 

у дослідженні середовищ і залишились без фізичних змін по 

закінченню дослідження. 

У ЄС і деяких інших країнах впроваджують біорозкладні 

пакети з рослинних складових – крохмалю, целюлози. Вироби з 

цього матеріалу за півроку розкладаються на 40%, а повне 

розкладання на вуглекислий газ і воду відбувається приблизно 

через 18 місяців. 

Біорозкладні пластики, що складаються вже на 40-70% з 

крохмалю, виробляють в усьому світі (більше 20 000 т в рік в 

США, 5000 т в рік в Японії). Найбільш відомі пакувальні 

полімерні матеріали - полімерні плівки під назвами Polyclean, 

Ecostar і Ampacet (виробництва США і Канади). У них крім 

крохмалю вводять антиоксиданти для гальмування процесу 

біоразкладання при виготовленні упаковки і протягом часу її 

експлуатації. 

Сьогодні крохмаль витісняє інші біорозкладні добавки. У 

США на основі полікапролактона з додаванням необхідного 

каталізатора випускають полімерний пакувальний матеріал 

TONE. Він швидко розкладається на відкритому повітрі під дією 

біологічних факторів і використовується у виробництві мішків 

для збору міського сміття. Такі мішки руйнуються відразу ж 

після викидання їх на смітник завдяки швидкому впливу 

мікроорганізмів на молекули капролактона. 

Полімерні матеріали з природної сировини можна 

повторно переробляти в інші вироби побутового та промислового 

призначення, а також спалювати з отриманням тепла і 

електроенергії. 
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Ще одна альтернатива поліетиленовим пакетам – 

екосумки. Їх виробляють з натуральних або синтетичних 

матеріалів із використанням відходів виробництва або 

вторинного сировинного матеріалу. Вони дуже міцні, 

використовуються багаторазово декілька років. А під час їх 

утилізації виділяється набагато менше шкідливих речовин, ніж 

під час утилізації поліетилену.  

Паперові пакети поступаються поліетилену за своїми 

якісними характеристиками, і не можуть бути повторно 

використані, оскільки руйнуються під впливом вологи. Заводи з 

виробництва паперових пакетів менш екологічні, а виробництво 

багато в чому складніше і в атмосферу викидаються, більше 

шкідливих речовин. Тож виникає питання в доцільності 

використання паперових пакетів.  

Виходом в даній ситуації є переорієнтація на 

виробництво біорозкладних пакетів або екоупаковки. Даний 

варіант є найбільш прийнятним, в плані альтернативи звичайним 

поліетиленовим пакетам. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗАГОТОВОК ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ 

 

Динник О.Д., к.т.н., доцент,  

Маленко Р.Г., Соломаха М.В., студенти 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Постановка проблеми. Серед основних принципів 

сучасної роботи машинобудівного підприємства необхідно 

відмітити дотримання умов управління якістю продукції, що 

випускається, на всіх етапах її життєвого циклу, у тому числі і в 

заготівельному виробництві (ЗВ). Тому однією з найважливіших 

умов ефективного управління якістю продукції є своєчасна і 

достовірна оцінка виробництва, його продукції і технологічних 

процесів, що є важливим науково-практичним завданням, 

успішне рішення якого дозволить істотно підвищити 

конкурентоспроможність продукції вітчизняного промислового 

підприємства, і визначає актуальність проведеного дослідження. 

Метою роботи є дослідження впливу технологічних 

факторів процесу виготовлення заготовок гільз циліндрів на 

показники їх якості. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз надійності роботи 

двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) показує, що гільза блоку 

циліндрів є найбільш відповідальною деталлю 

циліндропоршньової групи. Найважливіші показники якості 

гільзи блоку циліндрів, зокрема хімічний склад і структура 

матеріалу, формуються в процесі отримання заготовки [1, 2]. 

Наприклад, аналіз браку, пов'язаного з невідповідністю 

технічним вимогам структури і твердості металу при 

виготовленні гільз циліндру ДВЗ на ТОВ "Мотордеталь-

Конотоп", показав, що в його структурі переважає брак, 

виявлений ще в заготівельній фазі. В ході проведення 

дослідження були проаналізовані технологічні чинники ЗВ, які 

впливають на якість заготовок і розглянуті шляхи вдосконалення 

технологічних параметрів лиття з точки зору управління якістю 

продукції підприємства [3]. 
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Відливки гільз циліндрів на ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" 

виготовлюють методом відцентрового лиття, який  сьогодні 

вважається одним з найбільш прогресивних, та домінує у 

виробництві литих трубчастих заготовок і достатньо 

відпрацьований технологічно. Процес, як правило, здійснюється 

на високопродуктивних автоматичних багатопозиційних 

карусельних машинах і дозуючих установках, що забезпечують 

високу стабільність технологічного процесу і низький рівень 

браку [4, 5].  

З параметрів технологічного процесу відцентрового лиття 

найбільший вплив на якість гільз роблять швидкість обертання 

виливниці, вагова швидкість заливки, температура заливки 

рідкого металу і товщина теплоізоляційного покриття. Для 

вивчення впливу цих чинників були проведені експерименти на 

спеціальній відцентровій машині, в якій по черзі вставлялися 

кокілі, що дозволяють отримувати відливання із зовнішнім 

діаметром від 70 до 200 мм, що охоплює діапазон діаметрів 

номенклатури гільз, що виготовляються на заводі. 

В ході дослідження вивчався вплив швидкості обертання 

виливниці на показники якості відливки гільзи циліндру. Число 

оборотів ротора відцентрової машини встановлювалося за 

допомогою змінних шківів її приводу, при цьому зміна 

знаходилася в діапазоні 560-1300 об/хв. Після твердіння, 

охолодження і видалення з кокілю робилася оцінка якості гільзи 

і наявність ливарних дефектів. 

Під час досліджень було експериментально 

підтверджено, що при недостатній швидкості обертання кокілю 

відцентрові сили малі, тому виникає циркуляція потоку рідкого 

чавуну і заміс в нім повітря. Це призводить до утворення великої 

кількості поверхневих і внутрішніх дефектів газового 

походження : газових раковин, натікань, вм'ятин, наростів. 

При швидкості обертання виливниці вище 1000 об/хв. і 

діаметрі гільзи більше 100 мм її внутрішня поверхня була 

гладкою і строго циліндричною. Результати обробки проведених 

експериментів представлені на рис. 1. Зона А відповідає 

заготовкам з дефектами, що викликані надто високою швидкістю 
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обертання, а зона В - заниженою, зона Б відповідає відливкам з 

оптимальними показниками якості.  

 

 

об/хв

 

Рисунок 1 - Залежність між діаметром заготовки та 

швидкістю обертання виливниці 

 

Висновок. Таким чином, проблема підвищення якості і 

продуктивності виготовлення гільз циліндрів двигунів 

внутрішнього згорання сьогодні залишається дуже актуальною. 

В ході дослідження експериментально підтверджено, що успішне 

вирішення цієї задачі в тому числі можливе і за рахунок 

вдосконалення технологічного процесу виробництва заготовок 

гільз циліндрів. Тобто, управління якістю заготовок може бути 

здійснене лише за допомогою управління якістю системи ЗВ в 

цілому. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧАЙНОГО ГРИБУ 

 

Дубовик Д.О., Ялова К.В. 

Конотопська ЗОШ № 3 

 

Вже дуже багато років у народній медицині різних країн 

для лікування цілого ряду внутрішніх захворювань широко 

використовується настій чайного гриба. Вважається, що він 

корисний при шлунково-кишкових захворюваннях, хворобах 

печінки, жовчного міхура, гіпертонії та омолоджує організм і 

вбиває усі види бактерій. Він сприяє швидкому лікуванню від 

інфекційних захворювань, таких як: дифтерія, скарлатина, 

черевний тиф; допомагає відновити слух; лікує очні та деякі 

внутрішні хвороби 1.  

Настої й препарати на основі чайного гриба 

застосовуються вже не лише в народній, але й у професійній 

медицині. Вчені починають замислюватися над тим, як би 

удосконалити медузоміцет і навчитися управляти його обміном 

речовин. Це б дозволило посилити синтезування антибіотиків й 

інших корисних речовин і зробило б препарат активнішим і 

широко вживанішим.  

За легендою, у Древньому Китаї напій з чайного гриба 

вважався вірним засобом для продовження життя, що має 

божественну силу. Таємниця його приготування трималась в 

строгому секреті й нікому не розкривалася. Але оповідання про 

чудо - ліки швидко поширилися далеко за межі країни, і в 414 
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році, в Японію навіть був викликаний один з китайських медиків, 

щоб зцілити за допомогою цього гриба вмираючого імператора 

Інкіо. Імператор, дійсно, був вилікуваний, а гриб так і прижився 

в цій країні.  

Вважається, що в країни колишнього Радянського Союзу 

медузоміцет привезли солдати, що повернулися з російсько-

японської війни 1904-1905 років. Дуже довгий час чайний гриб 

вважався усього лише продуктом для приготування освіжаючого, 

збадьорюючого напою. І тільки в другій половині XIX століття 

вчені вгледіли в його якостях лікарські властивості 2 . 

Ми опитали 80 чоловік з трьох різних вікових категорій. 

Дві вікові категорії  учні різного віку, третя  учителі та технічні 

працівники школи. Перша вікова категорія  учні віком 7-8 років 

(24), друга вікова категорія  учні віком 16-17 років (27), старша 

вікова категорія  учителі та технічні працівники школи (29).  

З’ясувалося більшість опитаних учнів (84,3%  43учні) від 

загальної кількості першої та другої вікової категорії ніколи не 

чули про існування чайного гриба; незначна кількість (13,72%  

7учнів) куштували напій на основі чайного гриба, і лише 1 учень 

(1,9%) має вдома досліджуваний продукт. Аналіз відповідей 

учителів та працівників школи що до використання чайного 

грибу показав, що 68,9% (20) куштували напій; 17,2% (5) мають 

вдома, 13,8% (4) ніколи не чули про нього взагалі. 

За результатами опитування ми з'ясували, що більшість 

анкетуемих, а саме 58 чоловік, що складає 72,5% схильні 

купувати різні харчові добавки, ніж пити природний корисний 

для здоров'я продукт, але люди старшого покоління (17 чоловік, 

що складає 21,25% не забувають про народний засіб та лише 5 

чоловік другої вікової категорії, що складає 6,25% обрали чайний 

гриб ніж інші харчові добавки.  

Ми розглянули органоліптичні показники розчину чайного 

грибу, дослідили вплив температури та світла на життєдіяльність 

медузоміцета і рівень кислотності розчину. Результати ви можете 

бачити на слайді. 

Таким чином можемо зробити висновок, що найбільш 

приємний смак, зовнішній вигляд і оптимальний рівень 
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кислотності має напій, витриманий в теплому, гарно освітленому 

місці. 

Також ми визначили вплив цукровмісних речовин на 

життєдіяльність медузоміцета. 

У результаті дослідження чайний гриб, який помістили в 

розчин меду (досліджуваний зразок № 2), змінив колір 

медузоміцета, краї грибу забарвились у білий колір, а сам гриб 

опустився на дно банки та через чотири дні загинув. Можемо 

зробити висновок: чайний гриб не переносить меду, що не 

підтверджує інформацію, отриману деяких літературних джерел.  

З точки зору біохімічного метаболізму процес утворення 

напою на основі чайного гриба складається з двох етапів. На 

першому етапі дріжджі медузоміцетів зброджують цукор з 

утворенням етанолу і вуглекислого газу. Рівняння хімічної 

реакції має наступний вигляд: 

С6Н12О6→ 2С2Н5ОН + 2СО2↑ 

На другому етапі бактерії окислюють етиловий спирт до 

оцтової кислоти, потім до вуглекислого газу і води. Рівняння 

відповідної реакції: 

С2Н5ОН+ О2→ СН3СООН+Н2О 

С2Н5ОН  етиловий спирт ; СН3СООН  оцтова кислота. 

Про наявність кислоти в розчині свідчить бурхливе 

виділення газу в результаті взаємодії із розчином гідрокарбонату 

натрію (питна сода). Рівняння відповідної реакції має вигляд: 

СН3СООН + NaHCO3→СН3СООNa +Н2О+СО2↑ 

Під час проведення досліду ми спостерігали виділення 

вуглекислого газу, який не підтримує горіння (горяща лучина 

згасла). 

Накопичуючись, оцтова кислота зупиняє роботу дріжджів. 

У результаті з солодкого чаю (зазвичай 9-10% розчин цукру в 

настої чорного чаю) утворюється специфічний кисло-солодкий 

газований напій – «чайний квас», що містить, окрім основних 

компонентів (спирту і оцтової кислоти), інші речовини. 

На заключному етапі дослідження ми протягом 10-ти днів 

визначали зміну показників рН в розчині на основі чайного 

грибу. Для достовірності результатів дослідження проводилися в 

двох піддослідних банках місткістю 3 л. Щодня, починаючи з 
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першого дня, велися виміри рН за допомогою універсального 

індикаторного паперу. 

 Таким чином, вимірювання показників рН розчину 

показали, що оскільки на першій стадії переважно відбувається 

спиртове бродіння, то в цей час кислотність розчину сильно не 

змінюється. У цей же час ми спостерігали виділення 

вуглекислого газу.  

Надалі ж у міру синтезу оцтової кислоти й інших 

органічних кислот кислотність розчину постійно збільшувалась. 

А оскільки напій стає найбільш корисним і смачним у міру 

накопичення в нім органічних кислот, то по зміні фізико-

хімічних і органолептичних показників розчину можна 

визначити готовність напою. 

Ми дізналися, що гриб вирощувати нескладно, і його 

можна виростити в певних умовах різними способами. При цьому 

загострємо увагу на тому, що добрі результати будуть можливі 

тільки при якісному приготуванні чайного напою, лише в цьому 

випадку напій абсолютно нічим не відрізняється від інших 

лимонадів і соків.  

Диво природи  на те й диво, що далеко не все в ньому 

можуть зрозуміти навіть самі імениті вчені. Досить просто 

пояснити таку перевірену властивість чайного гриба, що його 

настій є природним антибіотиком  натуральним продуктом, 

позбавленим всіх тих недоліків, які притаманні лікам, отриманих 

штучним шляхом. Регулярне вживання настою чайного гриба 

дозволяє скинути зайву вагу, зміцнити імунну систему, 

позбутися від авітамінозу, очистити кишківник від шлаків, 

поліпшити стан волосся, шкіри і багато іншого 3. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА 

СВІТЛА І ЇХ ДІЇ НА РЕЧОВИНУ 

 

Кошовець С.О., студент, Струк М.В., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Вступ 

     Джерела випромінювання(світла) є природні та штучні.  До 

природніх джерел випромінювання відноситься Сонце та зорі. До 

штучних джерел випромінювання відносяться лампи 

розжарювання(лампочки),люмінесцентні лампи,світлодіодні 

лампи, лазери.В цій роботі розглянуто світлові та енергетичні 

характеристикиСонця, ламп розжарювання,світлодіодної лампи 

та ніхромової спіралі теоретично на основі відомих фактів та 

експериментально: показано, як можна розрахувати 

світністьСонця ;оцінити температуру планет;пояснити 

відмінність дійсних значень температури від оціночних; 

приведено результати  нескладних досліджень дії різних дерел 

випромінювання на різні середовища. 

 

1.Деякі відомості про світло   
     1Вт  променевого потоку випромінювання з довжиною хвилі 

550нм (зелений колір-найчутливіший для ока) відповідає 

світловому потоку 683лм. Світлова віддача цього ідеального 

джерела світла була б  683лм/Вт.                                                                                                 

Освітленість променями Сонця в полудень(Сонце в зеніті) на 

середніх широтах Е=100000лк. Цій освітленості відповідає 

сонячна стала на Землі =1370Вт/м2. Тобто, 100000лм 

світлового потоку Сонця, дають променевий потік (енергію) 

1370Вт/м2. Світлова віддача Сонця на Землі складає 73лм/Bт, 

що є краще, ніж у ламп розжарювання, що співмірно з 

люмінесцентнимми лампами та світлодіодними лампами. 

Світлова енергія за 1 секунду на квадратний метр складає 

W=Ф/683=146.4Вт/м2 

       2.Світність  Сонця                                                                                                                    
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      Враховуючи відстань від Землі до Сонця a з=149600000000 м, 

отримаємо 

енергію (світність) Сонця:  

Вт. Враховуючи радіус Сонця Rc=6.95*108 м, отримаємо 

випромінювальну здатність (енергетичну  світність) Сонця:  

 

3.Оцінка температури поверхні Землі 

      Розрахунки,проведені з допомогою законів випромінювання, 

дають температуру 394К(121оС).                                                                                       

Отримані результати відрізняються від дійсних значень із-за 

поглинання,  відбивання, розсіювання та інших явищ, що 

відбуваються на поверхні та в надрах Землі. Наприклад, сонячне 

випромінювання, проходячи крізь атмосферу Землі, втрачає 

приблизно 370 Вт/м2   і до земної поверхні доходить тільки 1000 

Вт/м2, що дає температуру на поверхні 364К (91С).                            

4.Дослідження впливу різних джерел випромінювання на 

речовину 

4.1.Нагрів води 

Для досліду використано п’ять джерел випромінювання : три 

лампочки (світлодіодна лампа 220В, 10Вт, 850лм лампи 

розжарювання із прозорою колбою 38В, 75Вт, 850лм та синьою 

колбою 220В, 60Вт, 425лм), ніхромова спіраль потужністю 800Вт 

і  Сонце. Діаметр колб всіх трьох ламп 6см. Кожним джерелом 

опромінювали однакові посудини з водою (m=190г ) в 

приміщенні; площа опромінення Sо=70 см2. Відстань до води - 

7см. 

1) Світлодіодна лампа при освітленості 10000лк за 1годину  

нагріла воду на 2градуси. 

2) Лампочка з прозорою колбою  при освітленості 10000лк за 

1годину  нагріла воду на 13 градусів. При потужності 60Вт вода 

нагрілась би на 10.4градуси. 

3) Лампочці із синьою колбою при освітленості 5000лк за 

1годину  нагріла воду на 11 градусів. При потужності 75Вт вода 

нагрілась би на 13.75градусів. 
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4) Сонце при освітленості 80000лк має енергетичну світність 

опромінення  800 Вт/м2. За 1 годину 10 хвилин нагріло воду на  

8 градусів 

 5)Ніхромова спіраль за 1годину нагріла воду на  71.5 градусів. 

Висновки: 

1) лампочки та Сонце випромінюють і світло і тепло; 

2)лампи розжарювання  більше  гріють, ніж  світять; 

3)лампа із синьою колбою є найгіршим джерелом світла, але гріє 

трохи краще ніж, лампа з прозорою колбою. 

Порівняння характеристик джерел випромінювання:    

1)світлові ККД: 

 Сонця - (80000/683)/800=0.1464;         

 світлодіодної лампи зі світловим потоком 850лм 

потужністю 10Вт-(850/683)/10=0.124; 

 лампи розжарювання з прозорою колбою зі світловим 

потоком 850лм потужністю 10Вт - (850/683)/75=0.017 

 лампи розжарювання з синьою колбою зі світловим 

потоком 425лм потужністю 60Вт -(425/683)/60=0.010; 

 ніхромової спіралі - 0; 

2)теплові ККД: 

 Сонця - (800-117.13)/800=0.8536; 

 світлодіодної лампи зі світловим потоком 850лм 

потужністю 10Вт - (850/683)/10=0.876; 

 лампи розжарювання з прозорою колбою зі світловим 

потоком 850лм потужністю 10Вт - (75-850/683)/75=0.983 

 лампи розжарювання із синьою колбою зі світловим 

потоком 425лм потужністю 60Вт - (60-425/683)/600=0.990; 

 ніхромової спіралі - 1.00; 

3)світлова віддача: 

 Сонця - 80000/800=100лм/Вт        

 світлодіодної лампи - 850/10=85лм/Вт; 

 лампи розжарювання з прозорою колбою - 

850/75=11.33лм/Вт 

 лампи розжарювання з синьою колбою зі світловим 

потоком 425лм потужністю60Вт - 425/60=7.08лм/Вт; 

 ніхромової спіралі-0; 
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Висновки: 

1)світлодіодна лампа і Сонце є кращими джерелами світла, ніж 

лампи розжарювання 

2)лампи розжарювання є більше джерелом нагріву, ніж  світла 

3)лампа із синьою колбою є найгіршим джерелом світла, але гріє 

трохи краще ніж, лампа з прозорою колбою 

4.2Опромінення сонячними променями   

1)При освітленості Е=70000лк енергетична світність Сонця 700 

Вт/м2, що відовідає температурі Т=333К(600С). Опроміненню 

підлягали такі середовища: зовнішнє повітря в тіні-температура 

Тв=(-10С (272К )); повітря під променями Сонця - температура 

Тв=320С (305К ); подзеркалена поверхня - температура Тв=240С 

(297К ); почорнена поверхня- температура Тв=(430С (316К ). 

Коефіцієнти поглинання цих середовищ Кп=(Тв/Т)4: морозного 

повітря - 0.445; нагрітого повітря - 0.704;”дзеркала” - 0.633 з 

коефіцієнтом відбивання -0.367; почорненої поверхні -0.811 з 

коефіцієнтом відбивання   0.189  

2)При освітленості Е=50000лк енергетична світність Сонця 500 

Вт/м2, що відовідає температурі Т=306К(330С). Опроміненню 

підлягали такі середовища: зовнішнє повітря в тіні - температура 

Тв=(00С (273К )); повітря під променями Сонця - температура 

Тв=100С (283К ); повітря над снігом під променями Сонця 

Тв=40С(277К) при температурі снігу 00С. 

Коефіцієнти поглинання цих середовищ Кп=(Тв/Т)4: морозного 

повітря - 0.634; нагрітого повітря - 0.732; повітря над снігом - 

0.671; снігу - 0.634 .       

Висновки: 

1)морозне повітря поглинає менше енергії, ніж нагріте повітря; 

2)сніг більше поглинає енергії, ніж відбиває; 

3)при підвищенні температури повітря коефіцієнт поглинання 

збільшується 
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ЙОД ТА ПРОБЛЕМА ЙОДОДЕФІЦИТУ 

 

Морміль О.Ю., Ялова К.В. 

Конотопська ЗОШ №3 

 

Наше уявлення про здоровий спосіб життя нерозривно 

пов'язане з правильним харчуванням і, зокрема, з достатнім 

вживанням вітамінів і мікроелементів. Організм сучасної людини 

сильно ослаблений внаслідок невеликої різноманітності 

вживання харчових продуктів та їх некорисності. Сучасне життя 

ставить перед нами не мало проблем, пов'язаних зі здоров'ям 

людини. Одна з них  захворювання щитовидної залози.  

Йод відноситься до життєвоважливих мікроелементів, які 

мають високу біологічну активність, і часто надходить в організм 

в недостатній кількості. Його сполуки відіграють важливу роль в 

процесах обміну речовин в організмі людини. У цій своїй функції 

йод не може бути замінений ніяким іншим хімічним елементом. 

За різними літературними джерелами від 70 до 80% йоду в 

організм людини надходить з їжею. В останнє десятиліття на 

прилавках магазинів стали з'являтися різні йодовані продукти, а 

на прилавках аптек  біологічно активні добавки, що містять 

сполуки йоду і покликані збільшити надходження йоду в 

організм людини, у засобах масової інформації широко 

рекламуються йодовмісні препарати, які рекомендуються до 

застосування [1].  

Проблема нестачі йоду в наш час хвилює більшість країн 

світу. У нашій країні більше 65% населення страждає від 

дефіциту йоду, часто не знаючи про це.  

Йододефіцитні захворювання є одними з найбільш 

поширених неінфекційних захворювань людини [2]. На порозі 

третього тисячоліття Всесвітня організація охорони здоров'я 

поставила проблему йододефіцитних захворювань в один ряд зі 

збільшенням серцево-судинної, онкологічної патології, як 

глобальну: у всьому світі ними уражено близько 200 мільйонів 

людей і ще близько мільярда піддаються реальному ризику їх 

розвитку [2]. Важко підібрати таку дієту, яка, будучи навіть 

найкращим чином збалансованою, забезпечила б людину 
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достатньою кількістю вітамінів і мікроелементів. Сучасна їжа не 

містить достатньої кількості вітамінів і мінералів. Саме тому 

«Йод та проблема йододефіциту» є актуальною темою.  

Дослідження вмісту йоду в організмі учнів проходило в два 

етапи. Перший етап ми проводили в квітні 2017 року, другий етап 

– листопад 2017 року. Для визначення йоду в організмі учнів ми 

занурили ватну паличку в спиртовий розчин йоду і намалювали 

три лінії. Якщо йодна сітка зникне через три години – організму 

йод просто необхідний, 6-8 годин  – брак йоду не так помітний, 

через добу – йод в організмі в нормі або навіть у надлишку.  

На першому етапі спостерігається зростання числа 

випадків йододефіциту в учнів школи. Всього учнів з ознаками 

йододефіциту – 26 осіб. Це близько 41,9 % від загальної кількості 

учнів, що приймали участь в експерименті. Восени в 

експерименті приймали участь 59 осіб у 45,8%, виявилась 

проблема йододефіциту. В основному, в учнів спостерігається 

середній рівень йоду в організмі, що вказує на необхідність 

профілактики йододефіциту. Інакше він може розвинутися в 

більш важкі форми. 

Для визначення причин цієї проблеми ми дослідили овочі 

та фрукти, вирощені на території Сумської області. Цей досвід 

допоможе зрозуміти, у яких продуктах міститься йод, і які з них 

можна вживати для профілактики йододефіциту. Для 

дослідження ми використовували такі продукти: яблуко, буряк, 

морква, гарбуз, томати, капуста білокачанна. Для підтвердження 

знаходження йоду була використана хлорна вода. 

2NaI + Cl2 = I2 + 2NaCl (рівняння виділення йоду з солей 

продукту) 

Йод можна виявити за допомогою крохмалю, який набуває 

синього забарвлення [3]. Рівняння взаємодії йоду з крохмалем 

має вигляд: 

I2+ (C6Н10О5)n→ I2 (C6Н10О5)n*n 

Для проведення досліду ми подрібнили досліджувані овочі 

та фрукти. Приблизно 30 г продукту додатково потовкли у ступці 

і залили 30 мл дистильованої води. Перелили суміш у колбу 

відповідного об’єму. Протягом 5 хвилин колбу збовтали, для 

виділеня солей в розчин. Дали відстоятися розчину протягом 10 
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хвилин. Помістили по 2 мл кожного розчину в пробірки, та 

додали по 3-4 краплі хлорної води та 1 мл розчину крохмалю. 

Провівши дослідження, ми на практиці визначили 

наявність йоду в певних продуктах. Яскраве забарвлення в 

пробірках з яблуком та буряком свідчить про те, що в цих 

продуктах міститься йод, тому сталася якісна реакція. У 

пробірках з морквою, томатами та капустою фарбування менш 

інтенсивне, отже, вміст йоду в цих продуктах набагато нижчий, 

ніж у попередніх. А в пробірці з гарбузом йод присутній у дуже 

малих кількостях, тому якісна реакція практично не 

спостерігалася. 

На основі цього можна зробити ще один висновок, що в 

грунті міститься недостатня кількість йоду, внаслідок чого в 

рослинній їжі його також мало. Тому вживання таких продуктів 

не збагачує організм йодом. Щоб запобігти проблемі дефіциту 

йоду в організмі, можна користуватися такими рекомендаціями: 

по-перше, слід більшу увагу приділяти своєму раціону (приймати 

біологічні добавки до їжі та частіше вживати морепродукти), по-

друге, застосовувати методи профілактики захворювань 

щитовидної залози, по-третє, використовувати ранню 

діагностику кількості йоду в організмі. 
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ РИТМІВ НА ЗАГАЛЬНУ 

УСПІШНІСТЬ УЧНІВ 

 

Морміль О.Ю., Надточий Р.А. 

Конотопська ЗОШ №3 

 

Проводиться багато досліджень з метою виявлення природи і 

механізму біоритмів. В деяких країнах світу роботодавці при 

прийомі на роботу тестують кандидатів, щоб узгодити відповідний 

графік. А в армії Ізраїлю один з пунктів особової справи 

призовника описує його біоритми. Добові ритми відіграють 

особливу роль в часовій організації живих систем. Відомо, що всі 

клітини, тканини, органи та їх системи характеризуються своїми 

власними біологічними ритмами, які названі робочими ритмами. У 

2017 році вчені зі США Джеффрі Холл, Майкл Росбаш та Майкл 

Янг отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за 

дослідження біоритмів людей, тварин і рослин.  

Науковці виділили і дослідили ген, який контролює біологічні 

ритми, і довели, що існує тісний зв’язок між добовим ритмом 

організму і здоров’ям людини. Вони дослідили молекулярні 

механізми, які контролюють добові біоритми людей, тварин та 

рослин. Вченим вдалося з’ясувати, яким чином рослини, тварини 

та люди адаптують свої біологічні ритми, щоб вони 

синхронізувалися з обертанням Землі [1]. 

Абсолютно зрозумілим є те, що життя узгоджене або ж не 

узгоджене з власним біоритмом впливає не лише на здоров’я, 

психологічний та емоційний стан людини, але й, загалом, на якість 

життя. Відповідно, хронологічний тип має вплив і на активність 

людини зранку. 

Навчання в Конотопській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 

№3 починається о 8 годині, але два рази на семестр 8-11 класи 

чергують і тому учням необхідно бути в школі о 7.30, ранок для 

них в такий період починається раніше. Для дітей з різними 

біологічними ритмами це може відобразитися на навчанні. 

Для дослідження біоритмів учнів були використані 2 види 

тестів. В анкеті Остберга [2] «Ви жайворонок, сова чи голуб?» 

учні обирали одну із запропонованих відповідей, що найбільш 
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точно характеризували їх стан. Тест містить 8 питань, які 

відповідно оцінювались різною кількістю балів. 

Для перевірки отриманих даних ми використали тест 

заснований на кількісному співвідношенні частоти пульсу до 

дихання – індексі Хільделбрандта [3]. Для цього перед початком 

першого уроку, після п’ятнадцятихвилинного відпочинку учні 

вимірювали показники пульсу та частоти дихання. 

Всіх учнів ми просили повторити тест у домашніх умовах. 

Вимірювання показників потрібно було проводити відразу після 

пробудження і визначати їх співвідношення. Учні робили це у 

вихідний день. Щоб не спровокувати посилене серцебиття учні 

прокидались самостійно, у зручний для них час, а не під різкий 

звук будильника. 

Згідно з однією з численних теорій, біологічні ритми 

запускаються в організмі людини в момент народження і тільки 

у виняткових випадках зазнають змін. Для перевірки цієї теорії у 

бланк окремо вносився час народження. 

Рівень навчальних досягнень учнів аналізувався шляхом 

обрахунку середнього балу за тиждень чергування та звичайний 

навчальний тиждень. Під час чергування учні повинні бути у 

школі на 30 хвилин раніше, що зумовлює їх ранній підйом. 

Період дослідження становив від 18 вересня до 17 листопада.  

У дослідженні приймали участь 100 учнів восьмих та дев’ятих 

класів, вік 14-16 років. 

Серед досліджуваних учнів виявилось, що 31 учень, це 

складає 33%, відноситься до хронологічного типу «жайворонки», 

42 (45%) – «сови», 21 (22%) – «голуби»; за розрахунками індексу 

Хільделбрандта.  

Відповідність між часом народження та біоритмом співпала 

лише у 37% дітей, що дає підстави для сумнівів у об’єктивності 

даної теорії. 

У кожному класі, окрім 9-В, спостерігалось незначне 

зниження середнього балу під час тижня з більш раннім 

підйомом. 

В середньому «жайворонки» протягом тижня чергування 

підвищили рівень оцінок від 7,5 до 7,7; «сови» знизили від 7,1 до 

6,7; у «голубів» середній бал не змінився і становив – 7,5 для обох 
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тижнів. Це підтверджує те, що учням з різними хронотипами 

необхідно будувати індивідуальний графік активності, зокрема, і 

розумової. 
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 ВИЯВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАМП 

 

Ющенко А.В., учень 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

 Загроза зміни клімату й поступове зменшення запасів 

нафти й газу вимагають термінової зміни відношення до 

споживання енергії. Насправді є просте рішення. Економити 

ресурси за рахунок ефективнішого використання енергії. Зараз 

приблизно 20% загального запасу енергії нашої планети 

витрачається на освітлення. І проблема заощадження 

електроенергії виявляється однією з основних проблем, що 

робить вплив як на політику, так і на навколишнє середовище.  

Виробництво достатньої кількості якісного світла, його 

ефективного використання є одним із необхідних елементів 

забезпечення сучасних умов життя та ефективної виробничої 

діяльності. Жодна галузь не може функціонувати без 

електричного освітлення. Важливість створення ефективних 

джерел світла й покращення систем освітлення в наш час 

обумовлені сучасними вимогами енергоефективності та 

енергозбереження [1]. Ефективною варто вважати таку систему 

освітлення, яка створює високоякісне освітлення та зберігає свої 

характеристики протягом тривалої роботи при найменших 
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капітальних та експлуатаційних затратах, у тому числі при 

мінімальному енергоспоживанні. Одним з шляхів підвищення 

енергоефективності та енергозбереження в мережах  освітлення є 

використання енергозберігаючих ламп. На сьогоднішній день 

найбільш престижним напрямом енергозбереження у сфері 

освітлювання є значне збільшення обсягів люмінесцентного та 

світлодіодного освітлення [4]. 

Розглянувши основні характеристики ламп ми бачимо, що 

в порівнянні з лампою розжарювання енергозберігаючі лампи 

мають багато переваг: велика світловіддача, великий термін 

служби, мала температура нагрівання корпусу, низьке 

споживання електроенергії. 

Сучасні високоефективні компактні люмінесцентні лампи 

використовують до 80% електроенергії менше, ніж лампи 

розжарювання. Економія електроенергії досягається завдяки 

більшій ефективності та більші тривалості використання. 

Звичайні лампи продукують 12 - 15 люменів (одиниця виміру 

світлового потоку) на Ват спожитої електроенергії, тоді як 

компактні люмінесцентні лампи – 50 - 80[3]. 

Енергозберігаючі лампи слугують набагато більше за 

звичайні. Час роботи енергозберігаючої лампи досягає 8000 - 

10000 годин, тоді як звичайної лампи розжарювання – близько 

750 - 1 000 годин.  

Проаналізувавши дані встановлено, що ефективність 

енергозберігаючої лампи в 5 - 6 разів вища, ніж у лампи 

розжарювання. Для здобуття звичного рівня освітленості 

потрібно електроенергії на 80% менше. В той же час термін 

служби енергозберігаючої лампи у 8 разів перевищує час роботи 

звичайних ламп розжарювання. 

В роботі розраховано, що використання енергозберігаючих 

ламп замість звичайних ламп розжарювання дозволяє не тільки 

економити електроенергію, а також значно заощаджувати гроші. 

З впровадженням нових енергоефективних технологій, 

конфігурація яких спирається на використання економічних 

джерел світла, енергозберігаючих ламп, можна досягти значної 

економії коштів, що йдуть на оплату за електроенергію. Цей 

підхід дозволить істотно знизити ефект тепла, що виділяється від 
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застосування звичайних ламп освітлення, відповідно, 

знижуються і витрати на кондиціонування приміщення. 

Скорочується кількість джерел світла, так як енергозберігаюче 

освітлення більш ефективно. Створюється більш якісний, новий 

рівень освітлення[2]. 

 Як ми побачили в цій роботі, що ефективність 

енергозберігаючої лампи в багато разів перевищує ефективність 

лампи розжарювання. Для здобуття звичного рівня освітленості 

буде потрібно електроенергії на 80% менше. Енергозберігаючі 

лампи мають набагато більший термін служби ніж лампи 

розжарювання. Купуючи енергозберігаючу лампу ми можемо 

обирати відтінки світла. Можна обрати затишно-теплий, 

нейтральний денний або яскраво прохолодний відтінок світла. До 

всіх цих переваг приєднується головна перевага – це економія 

коштів при використанні енергозберігаючих ламп. 

Розглянувши основні характеристики люмінесцентних та 

світлодіодних ламп встановлено, що цоколь цих ламп такий як і 

в ламп розжарювання, вони можуть мати різну колірну 

температуру, яка визначає колір горіння лампи. 

Порівнявши кількість споживання електричної енергії для 

освітлення лампами розжарювання та енергозберігаючими 

лампами отримано, що економія становить 640 кВт за 8000 годин 

горіння. 

На основі аналізу даних споживання електричної енергії 

для освітлення школи встановлено економію на 1415 кВт год., що 

дає можливість заощадити 1415 грн. за чотири місяці. 
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ЛЕСИ ТА ЛЕСОВИДНІ СУГЛИНКИ ОКОЛИЦЬ МІСТА 

КОНОТОП (ПОШИРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ) 

 

Крамаренко І., Горшеніна С.П. 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Актуальність теми. Знайомство з геологією має важливе 

виховне та світоглядне значення, томущо це наука про, яка 

вивчає історію розвитку живої природи, розвиток її органічного 

світу та неживу природу, до якої належить перелік питань про 

закономірності прояву катастроф минулого. Це наука, яка вивчає 

історію природи в цілому. 

Геологічне краєзнавство передбачає знайомство з 

об'єктами живої та неживої природи, розуміння необхідності її 

охорони, одержання інших цікавих відомостей. Але геологічне 

краєзнавство поки що не отримало в країні належного розвитку, 

хоча для цього є достатньо великі можливості. Тому вивчення 

даного питання є актуальним і своєчасним. 

Мета дослідження: вивчити та систематизувати 

інформацію про леси та лесовидні суглинки околиць міста 

Конотоп, їх походження та використання. 

Завдання: 

- опрацювати наукову літературу з теми дослідження; 

- ознайомитися з геологічною будовою Сумської області; 

- з'ясувати історію геологічного розвитку та тектоніку 

території дослідженя; 

- визначити походження лесових відкладів у кар'єрі на 

околиці м. Конотоп. 

Об'єкт дослідження: кар'єр на околиці міста Конотоп. 

Предмет дослідження: леси та лесовидні суглинки кар'єру  

на околиці міста Конотоп 

Методи дослідження: польових досліджень, описовий, 

порівняльного аналізу, логічного узагальнення, картографічний, 

тобто загально наукові та конкретно наукові. 

Наукова новизна роботи: проаналізовано інформацію про 

геологічну будову Сумської області, досліджено кар'єр на 



95 

 

околиці міста Конотоп, визначено походженя лесів та лесовидних 

суглинків території дослідженя. 

Особистий внесок автора: опрацьовано джерела з теми 

дослідження, систематизовано теоретичний матеріал, зроблено 

відповідні висновки; зібрано колекцію мінералів, які складають 

об'єкт дослідження, підготовлено фотоархів.  

Практичне значення: матеріали роботи будуть 

корисними для учнів, які цікавяться геологією та географією 

рідного краю, вчителів географії, екології, викладачів 

позашкільних навчальних закладів, краєзнавців, працівників 

туристичної сфери. 

 

У ході проведення наукового дослідження «Леси та 

лесовидні суглинки околиць міста Конотоп (поширення та 

використання)» автором опрацьовано відповідну наукову 

літературу з теми, вивчено геологічну будову Сумської області 

та безпосередньо території дослідження. 

У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що 

геологічна будова Сумської області має свої особливості, які 

визначаються розміщенням більшої частини території області в 

межах Дніпровсько-Донецької западини та на західних відрогах 

Воронезького кристалічного масиву, які являються 

структурними одиницями докембрійської Східноєвропейської 

платформи, в межах якої кристалічний фундамент перекритий 

потужним осадовим чохлом. 

Формування осадових порід на Сумщині відбувалося в 

умовах платформенного режиму на фоні чітко виражених 

висхідних та нисхідних тектонічних рухів. Між північними та 

південними ділянками Сумської області є відмінності у повноті 

геологічних розрізів і їх потужності. Розрізи у південній частині 

області є більш повними й потужними. А для північних районів 

типовим є випадання із розрізів цілого ряду товщ та горизонтів 

за різкого скорочення потужностей усіх стратиграфічних 

підрозділів. 

Значне поширення порід осадового чохла платформами, 

майже повна відсутність у його складі магматичних утворень та 
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глибоке залягання порід фундаменту - все це визначило склад 

корисних копалин, які поширені на території Сумщини. 

У геологічній будові Сумської області беруть участь 

породи докембрійського, палеозойського, мезозойського та 

кайнозойського віку. На поверхню виходять породи верхніх 

горизонтів, що відповідають у віковому відношенні крейді, 

палеогену та неогену. Більш давні відклади перекриті потужним 

осадовим чохлом порід більш молодого віку. В результаті 

соляного тектогенезу поблизу м. Ромни на поверхню виведені 

породи верхнього девону, які представлені гіпсами, ангідритами, 

кам’яною сіллю, глинистими сланцями та діабазами. 

У кар'єрі на околиці міста Конотоп, що досліджували, 

відслонюється масова товща, яку використовували для 

виготовлення цегли. Виготовлена з лесів цегла має дуже низьку 

якість і не відповідає вимогам до будівельної цегли. Бо леей — 

це полімінеральна гірська порода і практично не містить 

глинистих мінералів. Може містити в обмеженій кількості такі 

глинисті мінерали, як каолін і нонтроніт . Вони утворюються при 

хімічному вивітрюванні польових щпатів і піроксенів, що 

містяться в польових щпатах граніту і базальтах відповідно. Цей 

моренний матеріал руйнується і переноситься на далеку відстань 

в процесі танення льодовика. Сортування утворених глинистих 

мінералів не відбувається, оскільки відсутні спокійні морські 

умови для накопичення глинистої товщі. Континентального 

походження глиняна товща також не спостерігається, оскільки 

моренний матеріал не лежить на місці тривалий час та і 

температура не сприяє утворенню глинистих мінералів каоліну, 

ментморімоніту, бентоніту та ін. Для утворення каоліну в 

континентальних умовах потрібні позитивні температури 

повітря протягом року. 

Дослідження кар’єру показало, що ми маємо справу з 

відкладами дніпровського льодовика, а саме досить потужними 

лесами. З’ясували, що леей не є сировиною для виробництва 

цегли. Щоб впевнитися в цьому, ми опрацювали геологічну 

будову області та вивчили можливість утворення глинистих 

порід в межах околиць міста Конотоп. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Мартинова А.О., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Актуальність теми. Серед екологічних проблем, які 

мають місце в області, особливо гостро стоїть проблема 

видалення та утилізації відходів. Відходи накопичуються на 
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територіях підприємств, у підвалах, шламонакопичувачах, 

різного роду звалищах. Ситуація ускладнюється тим, що 

зберігається значний розрив між обсягами накопичення відходів 

і обсягами їх знешкодження та використання.  

Об’єктом дослідження є ТПВ, їх вплив на навколишнє 

середовище та зміну географії продуктивних земель. 

Предметом дослідження є суспільно-географічний 

аналіз проблеми поводження з ТПВ в Україні, зокрема на 

прикладі Сумської області. 

Метою наукової роботи є дослідження проблеми 

поводження з ТПВ на прикладі конкретного регіону України, а 

саме Сумської області.  

Завдання: 

• проаналізувати вітчизняні та зарубіжні наукові 

джерела з проблем ТПВ;  

• дати аналіз основним видам ТПВ, способам 

поводження з ними;  

•  проаналізувати нормативно-правову базу у сфері 

поводження з ТПВ в Україні;  

• дослідити сучасний стан способів поводження з 

ТПВ на прикладі Сумської області;  

• вивчити досвід інших країн у вирішенні проблеми 

поводження з ТПВ;  

Основні питання, які виникають при вирішенні проблеми 

відходів - це їх збирання, складування, знешкодження та 

утилізація з урахуванням безпеки для здоров'я людини та 

навколишнього середовища [1]. 

 Основними джерелами утворення відходів є 

підприємства хімічної, машинобудівної, паливно-енергетичної, 

будівельної галузей, агропромислового комплексу та сфери 

комунально-побутового обслуговування [2].  

На даний момент принципова технологічна схема 

сортування така: відходи подаються в приймальний бункер, а 

далі в сепаратор, який розділяє відходи на компоненти: скло, 

пластик, папір після первинного відділення відходи подаються на 

конвеєр, де працівники вручну перебирають сміття на 

компоненти. Ефективність вилучення вторинної сировини такого 
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сортування, залежно від застосовуваного обладнання, становить 

11-20%. Сміття, що залишилося, так звані «хвости», 

відправляють на полігон ТПВ. Відсортовані за видами відходи, 

пресуються в блок-брикети розмірами, зручними для 

транспортування будь-яким видом вантажного автотранспорту. 

Брикетування ТПВ здійснюють на спеціальних пресах. 

Брикетована вторсировина тимчасово накопичується на території 

сортувальної станції на спеціально відведеному майданчику, а 

потім передається за договором поставки організаціям, що мають 

ліцензію на переробку вторсировини. 

З метою покращення ситуації у сфері збирання, 

видалення та утилізації побутових відходів розроблений типовий 

проект «Майданчик для складування твердих побутових відходів 

в невеликих населених пунктах», але облаштування сільських 

полігонів відповідно до цього проекту не здійснюється через 

відсутність коштів у сільських рад. Тверді побутові відходи в 

сільській місцевості видаляються в основному в ярах і балках без 

будь-якої проектної документації, дотримання технології 

складування цих відходів та обліку.  

Неприпустимо використання для селективного збору 

відходів відкритих контейнерів, так як вони будуть швидко 

наповнюватися звичайним сміттям. Контейнер виконується 

повністю закритим. Збір вторсировини проводиться через щілини 

або віконця, розміри яких дозволяють складувати вторсировину, 

але не пакети зі змішаним сміттям. 

Особливу категорію небезпечних відходів становлять 

непридатні та заборонені до використання пестициди та 

агрохімікати.  

На безгосподарних складах НЗП області трапляються 

випадки грубого порушення вимог природоохоронного 

законодавства: викрадення пестицидів, розрізання металевих 

ємностей, в яких зберігаються НЗП. Для вирішення зазначеної 

проблеми необхідно на законодавчому рівні прийняти порядок 

визначення власників НЗП при банкрутстві сільгосппідприємств 

та передбачити адміністративну відповідальність за його 

порушення [3]. 
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Деякі відходи зовсім не утилізуються – фосфогіпс, 

нафтошлами, тверді побутові відходи. 

 Необхідно вирішити питання утилізації небезпечних 

відходів, що утворюються населенням: відпрацьованих 

акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації 

приватного автотранспорту, відпрацьованих люмінесцентних 

ламп від освітлення житлових приміщень та ін. В населених 

пунктах області необхідно відкрити пункти прийому 

небезпечних відходів від населення з метою запобігання 

потрапляння їх на полігони побутових відходів та довкілля.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСУХОСТІЙКОСТІ НА РАННІХ 

ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 

 

Нестеренко О.С., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Актуальність теми. Вода є одним головним ресурсом 

для існування всіх живих організмів. У водному середовищі 

протікають всі біохімічні реакції рослинного організму. Крім 

того, вода необхідна для підтримання тургору рослинних клітин 

і нормального їх функціонування. Вода складає 70–95% сирої 

маси тіла рослини. На території України недостатнє зволоження 

та посухи притаманні майже 60% орних земель. Тому, 

актуальним питанням є вивчення чутливості овочевих культур до 

нестачі вологи. 
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Мета дослідження: дослідити чутливість чотирьох 

сортів помідорів та чотирьох сортів огірків до нестачі вологи  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:  

- проаналізувати наукову літературу щодо посухостійкості 

як одного з видів стійкості рослин; 

- дати агрономічну характеристику об’єктів дослідження; 

- дослідити вплив розчинів сахарози різної концентрації на 

енергію проростання насіння помідорів та огірків; 

- дослідити вплив розчинів сахарози різної концентрації на 

схожість насіння помідорів та огірків; 

- на основі отриманих результатів оцінити посухостійкість 

помідорів та огірків. 

Об’єкт дослідження: огірки сортів Конкурент і Льоша F1 

(фірми «Елітсорт»), Левадний (фірми «Еліт») ,Джерело 

(фірми «Яскрава»), помідори сортів Нота, Рома і Маруся 

(фірми «Елітсорт»), Ріо гранде  (фірми «Наша грядка»).. 

Предмет дослідження: посухостійкість вище вказаних 

сортів огірків і помідорів на ранніх етапах розвитку.  

         Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 

застосовували спеціальні методи досліджень: літературний, 

математично- статистичні, розрахунково-порівняльні, 

лабораторні методи для визначення енергії проростання та 

схожості насіння в умовах нестачі вологи (у розчинах з 

підвищеним осмотичним тиском). 

Наукова новизна роботи в тому, що такі експерименти 

по дослідженню посухостійкості овочевих культур не 

проводилися на території району досліджень. 

Практичне значення роботи. Матеріали досліджень 

можуть бути використані на уроках біології, хімії, екології тощо. 

Особистий внесок автора полягає в самостійному аналізі 

та обробці літературних джерел; експериментальному 

дослідженні посухостійкості овочевих культур ; узагальненні та 

систематизації отриманих результатів. 
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ЯКІСНОЮ 

ПИТНОЮ ВОДОЮ 

 

Павлик А.В., студентка, Соловйова А.В., студентка, 

Самусь Г.І., к.е.н., викладач 

Конотопський інституту СумДУ 

 

На сучасному етапі питання забезпечення населення 

високоякісною питною водою є дуже важливим і актуальним для 

будь якої країни, у тому числі і нашої.  

Важливість цього питання поставлена і на міжнародному 

рівні, тому що задача «забезпечення безпечності питної води» 

віднесена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до 

найважливіших проблем, котрі потребують негайного вирішення 

в найближчі роки, що і несе важливість дослідження в даному 

напрямку. 

Значний вклад у вивчення проблеми питного 

водопостачання на державному рівні зробили такі вчені як А.В. 

Яцик, А.М. Тугай, В.Й. Мельник, А.К. Запольський та інші. 

Проблеми забезпечення питною водою окремих регіонів 

досліджували М.А. Сафонов, В.О. Орлов, А.Ф. Кисельов, В.Д. 

Рудь, Н.В. Янко та інші. 

Головна мета даної роботи полягає у виділенні головних 

наукових підходів до аналізу і оцінки якості води, вивчення її 
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впливу на організм людини та її здоров’я, а також створення 

нових та удосконалення існуючих заходів, які були створені для 

покращення водозабезпечення населення. 

Міжнародна організація охорони здоров’я при визначенні 

якісної оцінки життя людей поставили на перше місце «чинники 

води», зазначивши, що на 80% існуючі захворювання в світі, 

безпосередньо, пов’язані з незадовільною якістю води і не 

дотриманням нормативних вимог про забезпечення людства 

водним ресурсом. 

Загальновідомо, що шкідливі речовини, які містяться в 

воді чинять негативний вплив на здоров’я людей [1,5]. Якість 

води характеризується такими чинниками як: особливості 

ґрунтових порід та мінералів, природою джерела, ступенем 

антропогенного навантаження, ефективністю методів 

знезараження тощо [4]. 

За станом хімічного і бактеріального забруднення якість 

води більшості водних ресурсів поділяється на забруднену і 

брудну (IV-V клас якості). Зокрема, вода річки Дніпро, яка є 

головним джерелом питного водопостачання майже для 30 млн. 

осіб нашої країни, за гідрохімічними показниками розподіляється 

за шістьма класами якості: від чистої на окремих малочисельних 

ділянках (І клас) до надзвичайно брудної (ІV клас). На жаль, 

басейни майже всіх річок України забруднені переважно 

сполуками азоту, важкими металами, нафтопродуктами, 

фенолами тощо [6]. 

Статистичні дані про якість артезіанської води на 

сучасних водозаборах дають усі підстави стверджувати про її 

постійне погіршення. Вміст у таких водах заліза, марганцю, 

азотовмісних сполук, показники жорсткості та загальної 

мінералізації у первних випадках перевищують допустимі рівні 

більше, ніж у 10 разів [7]. 

Не висока якість води, в першу чергу поверхневих 

водойм, потребує від підприємств питного водопостачання 

використання для аналізування таких технологічних схем і 

споруд, які б забезпечували потрібний рівень очищення 

природної води для подальшого споживання.  
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Тому і розробка нових або удосконалення існуючих 

заходів, після аналізу та оцінки існуючого стану джерел питного 

водопостачання, якості питної води, яка надходить до 

споживачів, потребує негайного вирішення. Для її розв’язання 

спрямована і загальнодержавна програма «Питна вода України на 

2006-2020 роки» [2]. Нині централізованим водопостачанням в 

Україні забезпечено 457 міст (99,3%), 761 селище міського типу 

(86%), а також 6225 сільських населених пунктів (21,9%) [4]. 

Вчені зробили дослідження та встановили, що більшість 

проб питної води в Україні не відповідає певним встановленим 

стандартам. Проби питної води з наднормативною загальною 

мінералізацією становлять 23-28%, із перевищенням ГДК 

хімічних речовин – 10-16%, а з надлишковим вмістом нітратів – 

4-7%. Хочеться сказати, що такі цифри якості питної води несуть 

загрозу для суспільства та національної безпеки України. 

Підприємства, що забезпечують населення питною водою 

повинні дуже якісно її перевіряти. Вода, що надходить до 

централізованих систем водопостачання повинна пройти певну 

обробку і відповідати встановленим стандартам і нормативам 

якості. 

Ще дуже важливим питанням в наш час є питання 

надійного знезараження води. У даний час раціональною є 

використання та розробка фільтруючих матеріалів, і також нових 

методів підготовки питної води, які є економічно вигідні та 

екологічно раціональними [7]. Деякі з цих методів почали 

використовувати в нашій країні, але дуже повільно. 

Отже, екологічне забезпечення нашої країни питною 

водою є однією з глобальних проблем, вирішення цієї проблеми 

збереже життя всьому суспільству. Для цього потрібно більш 

уважніше і прискіпливіше приділяти увагу перевірці води, з 

метою її відповідності всім стандартам і нормативам якості. 

Також, потрібно використовувати нові технології та методи для 

очищення води, більше переоснащувати водопройоми країни 

новим обладнанням, яке відповідає за контроль та якість питної 

води. 
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РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

Сикал Т.С., викладач, Сикал С.А., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Постановка проблеми 

Одним зі шляхів забезпечення підвищення ефективності 

роботи Укрзалізниці є впровадження нових вимірювальних та 

інформаційних технологій, а також нових методів обробляння 

http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/10_2016.pdf
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результатів вимірювань, зберігання та використання 

одержаних результатів. Одною з передумов впровадження 

перерахованих передових технологій є створення Системи 

координатно-часового та навігаційного забезпечення 

роботи Укрзалізниці [1], призначеної для збирання, 

збереження, обробляння та комплексного використання 

службами та підрозділами Укрзалізниці всієї інформації, яка 

так чи інакше зв’язана з просторовими координатами об’єктів 

Укрзалізниці та їх зміною у часі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, які 

стосуються даної проблеми 

Аналіз діючих нормативних документів Укрзалізниці 

[7, 8, 9] свідчить про те, що залізничники не вирішували 

питання щодо впровадження нових методів вимірювань та 

визначення геометричних параметрів колії залізниць і 

місцеположення інших об’єктів. Про впровадження нових 

систем координат, які б багато десятиліть забезпечували 

впровадження досягнень технічного прогресу, в Укрзалізниці 

відповідно до [11], не було й мови. Хоча деякі автори [13] 

звертали увагу на важливість впорядкування систем 

координат.  

Що стосується нормативно-методичних документів 

Укрзалізниці [9], то в них сказано, що координати точок 

планового обґрунтування обчислюють, як правило, в 

станційній (умовній) системі координат. Усе розраховано на 

примітивний локальний підхід у локальних або місцевих 

системах координат, застосування яких розуміється само 

собою. А наслідком цього є робота всіх структурних 

підрозділів (ПЧ, КМС, ЕЧ та інших) Укрзалізниці в своїх 

(умовних) системах координат, на підставі чого можна 

зробити висновок про відсутність єдиної системи координат 

для забезпечення всіх робіт на залізницях України.  

Мета роботи: удосконалення визначення геометричних 

параметрів залізничних колій, їх місцеположення та 

місцеположення інших об’єктів інфраструктури через 

впровадження нових методів вимірювань та методів 

оброблення їхніх результатів на базі нових систем координат.  
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Постановка завдання: розглянути математичну основу 

умовної системи координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ. 

Основний зміст роботи 

Колійні машини та колієвимірювальні вагони, які 

курсують на залізницях України, при виконанні ремонтних 

робіт не мають у своєму складі високоточних ГНСС-

приймачів. Тому вони не здійснюють прив’язки в 

кінематичному режимі вимірювань, виконуваних ними робіт 

до пунктів геодезичної реперної мережі у вигляді 

перманентних (постійно діючих) ГНСС-приймачів, мережа 

яких (ще недостатньо щільна) існує в Україні. Ми пропонуємо 

наступне. 

Встановленим на колієвимірювальному візку ГНСС-

приймачем вимірюються просторові координати в 

Міжнародній земній референсній системі відліку ITRF20ХХ 

(реалізація ITRS на епоху ХХ), які самим приймачем 

перераховуються в геодезичну систему координат і 

одержуються геодезичні широта iB , довгота iL  та висота 

iH  на загально земному еліпсоїді, наприклад, GRS-80 в 

геодезичній системі WGS-84. За виміряними значеннями 

міжрейкової відстані та підвищення однієї рейки над іншою і 

ще деякими даними, результати вимірювань ГНСС-

приймачем приводяться до фактичної осі колії. Такі 

вимірювання доцільно проводити з кроком 1…3 м вздовж осі 

колії. Таким чином, фактична вісь колії, через похибки 

вимірювань і деформації колії, буде являти собою деяку 

ламану в плані і профілі лінію. 

Перш ніж перейти до викладення послідовності 

обчислень, наведемо відомі формули [2, 6] для обчислення 

радіуса меридіана та першого вертикала в точці на поверхні 

еліпсоїду з геодезичними координатами – широтою B  і 

довготою L : 
2/322 )sin1()1(  BeeaM ;  

                
2/12 )sin1(  BeaN ,  (1) 

де a  – велика піввісь еліпсоїда; 
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22 2  e  – квадрат першого ексцентриситету; 

  – стиснення еліпсоїду. 

Послідовність обчислень в Умовній системі 

координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ в пласких 

прямокутних координатах 

1. У базу даних Системи (БД) скидаються файли з 

виміряними за допомогою ГНСС-приймачів геодезичними 

координатами точок на осі колії – геодезичними широтою iB  

і довготою iL , виражених у радіанах, і геодезичною висотою 

над еліпсоїдом iH , а також іншими геометричними 

параметрами колії, що вимірюються колієвимірювальним 

візком. 

2. Для кожної колії обирається початок колійної системи 

координат і за допомогою ГНСС-приймача визначаються його 

геодезичні широта 0B  і довгота 0L . Їхні широта та довгота 

виражені в радіанах і заносяться в БД. 

3. При обробленні вибирається невелика ділянка колії 

(така, щоб лінійні викривлення при проектуванні на площину 

були незначні), яка об’єднує декілька структурних елементів 

колії (прямих, перехідних і кругових кривих). За 

геодезичними координатами розраховуються пласкі 

прямокутні координати в прямокутній конформній системі 

координат Гауса-Крюгера всіх точок, які належать до цих 

структурних елементів за наведеними нижче формулами з [2–

6]. 

Відстані за меридіаном від екватора до точок з широтою 

0B  і iВ  обчислюються за формулами: 

0
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 де 0a , 2a , 4a , 6a , 8a  – деякі коефіцієнти, які 
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залежать від геометричних параметрів конкретного еліпсоїда, 

що перераховані після формули (1). 

Пласкі прямокутні координати в прямокутній 

конформній системі координат Гауса-Крюгера обчислюються 

за спрощеними формулами: 

iiiiiii BNlBNLLy coscos)( 0  ;  

           
0sin

2
XB

l
yXx i

i
iii  .                   (3) 

      

Більш компактними формулами для обчислення 

координати ix , але такими, якими рекомендовано 

користуватись тільки в межах України, є формули: 

0BBB ii  ;  2/)( 0BBB im  ;  

 (4) 

33
22

2cos2cos
8

)1(
imimimimi BBBMBB

eea
BMX 


  ; 

 (5) 

ii XXx  0 .     

 (6) 

Координати ix , iy  є координатами в Умовній системі 

координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ. 

4. Виконується апроксимація цих координат прямими, 

клотоїдами та колами, відповідно, на прямих ділянках колії, 

перехідних та кругових кривих. За результатами обчислень 

визначаються координати характерних точок колії і інші 

необхідні геометричні параметри: 

- для прямих – координати початку і кінця прямої, а за 

ними їхні довжина і азимут, а між прямими кути повороту 

траси; 

- для кругових кривих – їхні радіус, координати центра 

кола, а також їхні довжина та координати початку і кінця 

кривої; 
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- для перехідних кривих – зміщення між прямою і 

кривою, їх довжина, координати початку і кінця перехідних 

кривих. 

Розрахунки перерахованих вище координат і 

геометричних параметрів в процесі апроксимації, а також 

розрахунки їхньої точності, є темою окремого розгляду. 

Наведемо тільки деякі розрахунки для розуміння процесу 

формування колійних координат: 

2
1

2
11 )()(   iiiiii yyxxSp ;

 
2

1
2

11 )()( iiiiii yyxxSp   ;                 

(7) 

1

1
1











ii

ii
ii

xx

yy
arctg ; 

ii

ii
ii

xx

yy
arctg











1

1
1 ;   

 (8) 

iiiii 11    ;     
iii RkSk  , 

 (9) 

де 0x , 0y ; 1x , 1y … ix , iy  – координати початків і 

кінців прямих, одержані з апроксимації; 

iiSp 1
, 

1iiSp , … – довжини прямих в проекції на 

площину; 

ii 1 , 1ii , … – дирекційні кути прямих на площині, 

виражені в радіанах; 

i  – кут повороту колії в горизонтальній площині, 

виражений у радіанах; 

iRk  – радіус кола колії в горизонтальній площині, 

одержаний з апроксимації;  

iSk  – довжина горизонтальної кривої. 

5. Вибирається наступна ділянка колії, і перераховані 

вище обчислення повторюються. 

Висновки: 
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Використання запропонованих систем координат 

УСКУ-20ХХ та КСКУ-20ХХ на залізницях України 

дозволить: 

1. Ефективно застосовувати ГНСС та інші сучасні 

геодезичні технології вимірювань на залізничних коліях 

України; 

2. Використовуючи ГНСС, забезпечити однозначне 

визначення положення рухомого об’єкту на колії або будь-

якого елементу колії чи інфраструктури у режимі реального 

часу; 

3. Забезпечити вимірювання координат колії та іншої 

інфраструктури Укрзалізниці відносно найближчих пунктів 

геодезичної мережі, із СКП не більше 1…3 см в плані і 2-5 см 

по висоті та 10 см в межах країни; 

Перспективи подальших досліджень 

Необхідно більш докладно описати всі стадії 

координування точок від геодезичної мережі України до 

координування точок на рейках та біля них, а також виконати 

апроксимацію координат прямими, перехідними та круговими 

кривими. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ДП 

“КОНОТОПСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП ” В ПЕРІОД 2006 – 

2016 РОКИ 

 

Ткаченко В.О., учень 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Вкрай важливе значення у справі охорони лісів належить 

відтворенню лісів. Відтворення лісів відноситься до одного з 

напрямків охорони лісів і здійснюється 

шляхом  лісовідновлення та догляду за лісами.  

Метою дослідження було проаналізувати показники ДП 

«Конотопського агролісгоспу» та спрогнозувати розвиток стану 

лісів на підконтрольній їм території. 

Робота є самостійним дослідженням, в результаті якого 

було проведено системний аналіз даних, їх узагальнення, 

здійснена статистична обробка та зроблені висновки. 

Без урахування екологічних проблем, структури та 

динаміки зміни складу лісів, а також аналізу природних та 

антропогенних процесів, що відбуваються в лісах, неможливі 

реальні прогнози глобальних змін природного середовища[3]. 

Вирішення екологічних проблем та забезпечення сталого 

розвитку лісового господарства в даний час передбачає: 

• збереження біологічного різноманіття та екологічних 

функцій лісів шляхом виділення лісів природоохоронного 

призначення (захисних лісів) та забезпечення режиму їх 

збереження; 

• розробку системи збереження біорізноманіття в лісах, 

що є об'єктом економічної діяльності, розвиток сертифікації; 

• забезпечення якісного відтворення лісових ресурсів як 

обов'язкового елемента використання лісів, недопущення 

деградації та виснаження грунтових і водних ресурсів при 

використанні лісів; 

• розширення захисного лісорозведення в малолісних 

районах; 

• збереження і раціональне використання генетичного та 

екологічного потенціалу лісів, розширення співробітництва з 
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іншими структурами в цій галузі, розвиток системи особливо 

охоронюваних природних територій; 

• посилення просвітницької діяльності з формування у 

суспільстві розуміння важливої ролі лісів та необхідністю 

дбайливого ставлення до них[4].  

Заходи по відтворенню лісів закріплюються в 

лісогосподарський регламент і в проекті освоєння лісів. 

Ліси виконують ряд важливих функцій, основна з яких 

пов’язана з тим, що вони створюють і захищають природні 

ресурси. За допомогою процесу фотосинтезу ліси поглинають 

діоксид вуглецю з атмосфери та виробляють кисень, чим 

сприяють зменшенню парникового ефекту[2].    

Як природне середовище багатьох видів рослин і тварин, 

ліси сприяють збереженню біологічного та ландшафтного 

різноманіття.  

Ліси покращують якість довкілля, знижують рівень 

шуму, перешкоджають сильним вітрам і поглинають пил і 

гази. Ліси допомагають регулювати водний режим річок і озер, 

оберігають ґрунт від ерозії і регулюють температуру[1].  

Таким чином, підтримання постійної площі територій 

зайнятих лісовою рослинністю є обов’язковою умовою 

збереження природного середовища.  

Сучасні лісові господарства мають зберігати та 

збільшувати кількість лісів. Одним із показників задовільного 

стану лісу є лісовідтворення. Відтворення лісів - система 

лісогосподарських і агротехнічних заходів створення нових 

лісонасаджень[5].  

Ми в ході своєї дослідницької роботи встановили , що за 

період 2006-2016 рік на базі ДП “ Конотопський агролісгосп “ 

було створено 268,9 га лісових культур[6]. Протягом цього 

періоду для створення лісових культур були використані такі 

породи дерев: ялина європейська, дуб звичайний, дуб червоний, 

тополя гібридна липа дрібно листкова, береза повисла, сосна 

звичайна. Аналіз показує, що протягом останніх п’яти років 

підприємство використовує для насаджень із перерахованих 

лише три породи дерев, а саме: сосна звичайна, тополя гібридна і 

дуб звичайний. Обсяги насаджень також суттєво зменшились із 
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53 до 7 га на рік. Хоча природний приріст існує в даному регіоні 

і він має достатні показники, але це не може не викликати 

занепокоєння. 

За результатами дослідження можна зробити висновок, 

що за останні десять років темпи лісовідтворення суттєво 

знизились. Бідніє різноманітність використаного садивного 

матеріалу. Ліс потребує допомоги у догляді за ним. 
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Генна інженерія – це напрям науки, метою якої є створення 

організмів з новими спадковими ознаками, яких немає в природі 

або метод, який займається перебудовою генотипу. Генотип – це 

сукупнісь генів організму, які є спадковою ознакою. Генна 



116 

 

інженерія дозволяє переносити генетичну інформацію в інший 

організм в інший організм. 

Розвиток молекулярної генетики та молекулярної біології  

виник завдяки удосконаленню технологій рекомбінатних ДНК: 

стали доступні для дослідження структура та функції гена, 

з'явилась можливість детального вивчення великих геномів 

вищих органівмів. Геном – це набір генетичної інформації 

організму. Завдяки змінам основних біологічних молекул ДНК 

можливо створювати варіанти живих систем які не виникли 

природною еволюцією.  

Методом генної інженерії є метод одержання рекомбінатних 

плазмід. Плазміди -– це кільцеві дволанцюгові молекули ДНК. 

Цей процес складається з: 

Рестрикція – розрізування ДНК. 

Лигірування – фрагмент з потрібним геном включають у 

плазміди. 

Трансформація – це введення рекомбінатних плазмід у 

бактеріальні клітки, вони здобувають певні властивості, при 

цьому вони розмножуються і утворюють багато тисяч нащадків, 

тобто клонів. 

Скринінг – відбір серед клонів, яку несуть потрібний ген 

людини.  

Весь цей процес називається клонуванням. Також є ще один 

метод генної інженерії – пряме введення гена в геном клітини 

господаря. 

 Ці способи не є досконалими, бо вони не дають повної 

гарантії, що створені організми є безпечними. У біобалістичному 

способі висока ймовірність що можуть з'явитися рослини з 

невідомими властивостями. Агро-бактеріальний спосіб 

небезпечний, адже можуть впроваджуватися Гм-плазміди, які 

поглинають ГМО продукти. 

Близько 50 років тому було експерементально встановлено, 

що носієм спадковості є молекула ДНК. У 1975році опублікована 

стаття англійських вчених Ф.Сенгера і А.Коулсона, в якій 

розповідалося про новий метод аналізу ДНК. Десь через два роки 

було опубліковано результати визначення повної послідовності 

нуклеотидів ДНК. 
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Було розроблено у молекулярній біологіх методи одержання 

гібридних ДНК, забезпечення їхнього самовідтворення, 

виділення генів донорських організмів. 

За допомогою генної інженерії онкологічні віруси у дослідах 

здатні вбивати клітини раку. 

Медики планують здійснити на людях перше випробування 

геної інженерії. Вчені проведуть випробування лікування 

гемофілії – захворювання, яке пов'язане з порушенням згортання 

крові.  

Раніше вже було відомо, що вченим вдалося змінити геном 

людини. Для цього процесу вони використали нежиттєздатні 

зародки, взяті з клінік планування сім'ї. 

З одного боку генна інженерія – це великий прорив , майбутнє 

планети, але часом результати і досліди шокують. Щороку 

вченим вдається створити щось не природнє, неправильне, і не 

відомо, чи приносять взагалі ці досліди якусь користь? 

Пацюк з людським вухом 

У 1997 році Чарльз Ваканти під час експерименту з вченими у 

медичній школі Массачусетського університету транспортував 

пацюку клітини хряща, і таким чином зміг виростити на спині 

тварини людське вухо. Воно досягло потрібного розміру і згодом 

було успішно пересаджене пацієнту. 

Собака зомбі 

У науково-популярному фільмі радянських років 

демонструвався досвід з застосуванням примітивного апапату 

штучного кровообігу. Він забезпечував відділеній від тіла голові 

собаки кров,збагачену киснем, через це вона почала реагувати на 

зовнішні стимули. 

Порося з людським обличчям 

У 2015 році на китайській фермі народилося порося з 

обличчям  людини. Нещодавно вчені за цим прикладом створили 

зародки, де свині поєднуються з людськими клітинами. У 

майбутньому це знадобиться в вирощуванні людських органів на 

тілі тварин. 

Кури без пір'я 

У 2001 році в Ізраїлі генетик створив породу курей, що не 

мають пір'я. Як виявилося вони чудово пристосовуються до 
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жаркого клімату, швидше ростуть, меньш схильні до атакування 

паразитами, і набагато практичніші в застосуванні в їжу, бо їх не 

доведеться скубти. 

Бельгійська блакитна корова 

Ці м'ясні корови були виведені у 19 ст при схрещувананні 

коротконогих Шортгорнських бугаїв з  червоно-строкатими та 

червоно-рябими Фризскими коровами. Велика м'язова маса 

парнокопитних з'явилась через вмісту в Днк гена, білка 

миостатина, що гальмує ріст м'язів при досягненні  певного 

порогу. 

Знищення малярійних комарів 

Вчені почали працювати над переробленням геному цих 

комарів, бо всі знають що вони небезпечні для людини. Скоро 

буде можливо повністю усунути популяції анофелосів, шляхом 

розведення стерильних самців і їх випуску. 

Прозорі жаби 

У 2007 році китайський професор Хіросіми Масаюкі Суміда 

вивів породу прозорих жаб. Це дозволить розглядати хвороби 

земноводних без препарування. 

Стерильний рожевий коробкових хробак бавовнику 

В Сша знайшли спосіб боротися з такими хробаками, бо вони 

атакують бавовняні поля. Там на фермах вирощують з хробаків 

метеликів і годують їх червоним барвников, щоб мати змогу 

відрізнити їх від звичайних. Далі агрономи стерилізують їх, 

повністю опромінюючи, а потім за допомогою безпілотника 

розкидають  над бавовними полями. 

 Отже, зважаючи на перелічені вище дослідження  ми можемо 

стверджувати, генна інженерія дає людству безліч можливостей 

для вдосконалення лікарських препаратів, винайдення живих 

організмів з новими властивостями, покращення ситуації з 

екологією, тощо. Генна Інженерія – це справжній прорив у 

молекулярній біології генетиці, біотехнології та в інших науках. 

Її завдання це розроблення та вдосконалення методів перебудови 

геномів, видалення або введення окремих генів або цілих груп 

генів. Усі сучасні біотехнологічні процеси в основному 

базуються на ціх методах. За допомогою генної інженерії 

можливе вирощення багатьох важливих органів для донорства, 
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отже це великий прорив у медицині також. Отже генна інженерія 

– це наш крок до світлого майбутнього. Але, поряд з цим, 

втручання в генетичний код може обернутися 

непередбачуваними негативними наслідками, про що, 

насамперед,  слід памятати. 
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Сучасні тенденції розвитку провідних  машинобудівних 

компаній направлені на поліпшення якості продукції для того, 

щоб бути конкурентними на ринку. Підприємства докладають 

багато зусиль, щоб покращити систему керування якістю, але це 

не можливо без застосування провідних технологій, як для 

виробництва продукції, так і для проектування технологічних 

процесів. 

Підприємства все частіше застосовують провідне 

обладнання, технологічне оснащення та інструмент. 

Технологічне оснащення – засоби технологічного 

спорядження, які доповнюють технологічне устаткування під час 

виконання певної частини технологічного процесу. За 

допомогою технологічного оснащення оброблювану деталь 

встановлюють та закріплюють відносно інструмента і робочих 

органів верстата, встановлюють та закріплюють обробний 

інструмент, обробляють, виконують складальні операції, 

транспортують об'єкти обробки чи інструменти у  зону обробки.  

Останнім словом у технологічному оснащенні підприємст є 

застосування вакуумних та електромагнітних приводів. 

Вакуумні приводи пристосувань застосовують для 

безпосередньої передачі атмосферного тиску на місце 

закріплення заготовки. У пристроях з вакуумним приводом між 

базовою поверхнею заготовки та порожниною пристосування 

створюється розрідження – вакуум і оброблювана заготівка 

притискається до опорних поверхонь пристосування 

надлишковим атмосферним тиском. Пристосування з вакуумним 

закріпленням застосовують для чистової обробки заготовок 

нежорстких деталей, які можуть деформуватися при прикладанні 
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зусиль затиску на невеликих поверхнях. Управління вакуумним 

пристроєм проводиться за допомогою чотириходових або 

триходових кранів, які підключають вакуумне пристосування до 

пневмоциліндру або до насоса, що з'єднує вакуумну порожнину 

пристосування з атмосферою. Сила затиску заготовки в 

вакуумному пристосуванні контролюється ртутним манометром. 

Вакуумні пристосування застосовують для закріплення заготівок 

тонких пластинчастих деталей при чистовій обробці. 

У верстатних пристосуваннях з електромагнітним приводом 

робочий магнітний потік, створюваний електромагнітними 

котушками або постійними магнітами, утворює силу, яка 

спричиняє закріплення заготівки на площині магнітного 

пристосування. 

Електромагнітні приводи вбудовують в плити, патрони, на 

верхній площині яких обробленою поверхнею встановлюють 

деталі. Живлення електромагнітних плит відбувається за 

допомогою постійного струму від мотогенераторів або селенових 

випрямлячів. 

Сила затиску заготовки на електромагнітної плиті залежить 

від питомої ваги плити, габаритних розмірів деталі, її розміщення 

на столі; вона зростає до певної величини зі збільшенням 

товщини і площі поперечного перерізу заготівки. Зі збільшенням 

шорсткості базової поверхні заготівки сила затиску зменшується.  

Головний недолік електромагнітних приводів пристосувань 

– отримання меншої сили затиску деталей в порівнянні з 

механізованими приводами; а також, слід пам’ятати, що на них 

не можна кріпити заготовки з немагнітних матеріалів. 

Електромагнітні плити і патрони застосовують для 

установки і закріплення заготовок, що обробляються 

шліфуванням, чистовим фрезеруванням та точінням. 

Таким, чином, застосування вакуумних та електромагнітних 

приводів пристосувань дозволяє модернізувати цехове 

обладнання, а отже скоротити час на закріплення заготовок, 

зменшити допоміжний час, що дозволить швидше вирішувати 

поставлені технологічним процесом задачі, а невеликі габарити  

даних приводів дозволяють їх використання на будь-якому 

верстатному обладнанні без виключень. 
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Методи, які забезпечують знімання матеріалу, що 

обробляється в результаті фізико-хімічних процесів відносять до 

фізико-хімічних методів обробки матеріалів (ФХО). Фізико-

хімічні процеси обробки розділяють за механізмом руйнування і 

знімання матеріалу на три групи, а саме: 

Перша група. Електрофізичні методи обробки (ЕФО). В 

основу цих методів обробки покладено принцип впливу 

теплового потоку на матеріали. Тобто, в процесі  обробці 

використовуються теплові ефекти, що супроводжують 

протікання електричного струму, із створенням у зоні обробки 

високих щільностей теплової потужності.  

Основні види ЕФО: 

- лазерна обробка (впливає на матеріал заготівки 

сфокусованим поліхроматичним випромінюванням, яке викликає 

нагрівання, плавлення та (або) випарування матеріалу, який 

обробляється). Лазерну обробку використовують для таких 

операцій: вирізання заготівок, нанесення маркування, локальне 

легування, пайка тощо [1; 2]. 

- плазмова обробка (при якій відбуваються фізичні 

процеси, завдяки яким під впливом низькотемпературної плазми 

виникають зміни складу, структури або фізичного стану 

матеріалу, який обробляється, що в свою чергу призводить до 

зміни форми чи геометричних розмірів заготівки). Плазмову 

обробку застосовують для наступних операцій: закалювання, 

карбідізація, випал та модифікація поверхні матеріалу, плазмове 

напилення та наплавлення, глазурування тощо. 

Друга група. Електрохімічні методи обробки (ЕХО). Це 

сучасні методи виготовлення деталей із металів та сплавів з 

заданими формою, розмірами і якістю поверхні.  
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Основні види ЕХО: 

- анодна ЕХО (відбувається в результаті анодного 

розчинення металу та застосовується для важко оброблювальних 

механічними методами матеріалів). Цей процес відбувається за 

від сутністю контакту між заготовкою та інструментом, що 

робить його придатним і для обробки тонкостінних деталей, які 

легко деформуються при механічній обробці.  

Переваги анодної ЕХО: практично відсутній знос 

інструменту, поліпшення якості поверхні деталі, підвищена 

точність обробки. 

Недоліки методу: висока електропровідність розчинів 

електролітів призводить до низької локалізації процесу знімання 

металу і розчинення металу не тільки в призначеній зоні, а й у 

прилеглих до неї дільницях поверхні деталі [3]. 

- катодна ЕХО (процес протікання електричного струму у 

електрохімічній системі, при цьому іони металу із розчину 

виділяються на катоді (катодом є форма). Після утворення на 

формі шару металу необхідної товщини копію відділяють від 

форми і отримують деталь.  

Переваги катодної ЕХО: висока точність відтворення 

геометричної форми моделі, дозволяє знизити трудомісткість 

виготовлення деталей в порівнянні з традиційними механічними 

методами обробки, скоротити чисельність робітників. 

Недоліки методу: при проведенні процесу у стаціонарних 

гальванічних ваннах цей процес є вельми тривалим, до того ж за 

таких умов великою є можливість виникнення шорсткостей.  

Третя група. Комбіновані методи обробки. 

Методи ФХО більш енергомісткі і менш продуктивні в 

порівнянні з механічними методами обробки незважаючи на їх 

унікальні технологічні можливості. До того ж установки для 

ФХО більш дорогі і складні, вони потребують наявності великих 

виробничих площ. Таким чином використання ФХО доцільно 

тільки в наступних випадках: 

- для обробки конструкційних матеріалів, що мають низьку 

оброблюваність лезовими та абразивними; 

- для обробки деталей складної геометричної форми із 

важкооброблюваних матеріалів; 
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- для обробки мініатюрних тонкостінних нежорстких 

деталей і деталей складної форми з пазами та отворами [1]. 

Ефективність застосування методів ФХО проявляється тим 

більше, чим складнішою є форма деталі, яка обробляється і 

вищими є фізикомеханічні властивості матеріалу. 
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