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СЕКЦІЯ ХІМІЇ І ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 
УДК 546.214:547.7/8 

РЕАКЦІЯ ОКИСНЕННЯ ДИБЕНЗОФУРАНУ 
ОЗОНОМ У ОЦТОВІЙ КИСЛОТІ 

Андреєв П.Ю., доц. к.х.н., Погорєлова І.П., доц., к.т.н. 
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 

 
Зазвичай реакції електрофільного заміщення дібензофурану (І) 

перебігають так же як і у фурану, але слід відмітити деякі особливості, 
пов’язані зі стабілізуючим впливом бензольного ядра на фурановий 
цикл [1, 2]. Стабілізуючий вплив бензольних ядер викликано 
електроноакцепторною дією, що стягує електронну густину від 
фуранового циклу. 

При озонуванні дибензофурану (І) у розчині оцтової кислоти при 
290К на першій стадії перебігає електрофільна атака озону по 
подвійним зв’язкам одного з карбоциклів з поглинанням близько 2 
молів озону на моль субстрату та утворенням діозоніду (ІІ), який 
надалі трансформується за двома напрямками відповідно до схеми 1. 

За схемою 1 можливо руйнування карбоциклу, приєднання ще 
одного молю озону з розкриттям гетероциклу та утворенням 
саліцилової кислоти (ІІІ), яка є проміжним продуктом (максимальна 
концентрація у суміші 3,1·10-3 моль/дм3). Далі (ІII) приєднує ще 
близько 3 молів озону з утворенням пероксидних продуктів деструкції. 

За іншим напрямком діозонід (ІI) приєднує ще 2 молі озону та 
трансформується у тетраозонід (IV), який також є нестійким при 
подальшому вичерпному озонуванні руйнується з утворенням 
пероксидних продуктів озонолітичної деструкції, будова яких нами на 
даному етапі не досліджено. У продуктах озонування знайдено близько 
16% фурантетракарбонової кислоти (V), яка може утворюватися при 
деструкції тетраозоніду (IV). 

З максимальної концентрації (ІІІ) у суміші можна зробити 
висновок, що перетворення діозоніду (ІI) за напрямом утворення 
саліцилової кислоти перебігає на 30 - 35%, а з утворенням тетраозоніду 
(IV) на 65%. Сумарний експериментально знайдений стехіометричний 
коефіцієнт озону nекс = 5.63 молів на моль дибензофурану. 

Кінетику реакції гетарену (І) з озоном в середовищі льодяної 
оцтової кислоти при 290 К вивчали, вимірюючи початкові швидкості 
витрачання озону на виході з реактора в газовій фазі [3]. Поточну 
концентрацію озону в рідкій фазі у реакції з (І) визначали на 
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спектрофотометрі "Spektromоm-202" за допомогою безградієнтного по 
газовій фазі реактора типу «каталітична качка». 

 
Схема 1 

пероксидні 
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Визначено, що кінетика витрачання озону у реакціях з 

дибензофураном (І) підпорядковується бімолекулярного закону (рис) і 
має перший порядок по кожному з вихідних реагентів: 

о3о3еф
3 ][O][ArCHk

dτ
]d[О

  (1) 
де kеф - ефективна константа швидкості реакції озону з (І), що 

враховує всі види взаємодії реагентів, дм3/моль·с 
Встановлено що, озон витрачається за неланцюговим механізмом. 

Припинення подачі озону до реакційної маси повністю зупиняє 
окиснення.  
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Таблиця - Стехіометричні характеристики взаємодії озону з 
фураном та його бензологами (І) та (ІІ) у льодяній оцтовій кислоті при 
290 К. [ArН]о = 1,0·10-2 ; [O3]о = 4,0·10-5 моль/дм3 

 

Гетарен 
nекс, 

мольArH
мольО

3  

Концентрація пероксидів,  
моль/дм3 ·102 kеф, 

дм3/моль·с після 1 години 
витримки 

після 24 
годин 

витримки 
фуран [4] 1.91 1.03 1,88 1.2·103 

кумарин [5] 3.73 1.02 1.85 2.1·102 
(І) 5.63 1.92 1.78 0,9 

 
Відповідно до раніше отриманих та експериментальних даних 

(табл.) показано що анелювання в молекулу фурану бензольного ядра 
призводить до зниження реакційної здатності у реакції з озоном та 
зменшенню швидкості реакції у кумарину [4, 5] майже на 1 порядки. 
Конденсація до молекули кумарину ще одного бензольного ядра 
зменшує швидкість взаємодії озону з (І) на 2 порядки у порівнянні з 
кумароном та на 3 порядки у порівнянні з фураном. Ефективна 
константа швидкості реакції закономірно знижується в ряду сполук: 
фуран > кумарон > (І). 
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УДК 541.127: 542.943 
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ РЕАКЦІЇ ОЗОНУ З 

МЕТИЛФЕНІЛКАРБІНОЛОМ У РОЗЧИНІ ОЦТОВОЇ КИСЛОТІ 
Бондар О.Ю., Галстян Г.А., проф., д.х.н. 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
Метилфенілкарбінол є проміжним продуктом реакції окиснення 

етилбензену озоноповітряною сумішшю в розчині оцтової кислоти. В 
зв’язку з цим дослідження кінетики окиснення метилфенілкарбінолу 
озоном має важливе теоретичне значення. 

Дослідження проводили в безградієнтному по газовій фазі 
реакторі типу «каталітична качка» при його вструшуванні. Константу 
швидкості реакції озону з метилфенілкарбінолом визначали по 
методиці, за якою субстрат розчиняли в кислоті і точний об’єм розчину 
вводили в реактор, що містив певний об’єм крижаної оцтової кислоти. 
Кінетику реакції вивчали, вимірюючи концентрацію озону в газовій 
фазі на виході і вході з реактора спектрофотометричним методом. 
Розрахунки вели за формулою 

 
   
   

,
ArHОα

ООω(
m
0

n
к3

к303
еф


К  

 
де Кеф – ефективна константа швидкості; 

ω – питома швидкість озоноповітряної суміші, с-1; 
[О]0 – початкова концентрація озону в газовій суміші, моль/л; 
[О]к – кінцева концентрація озону в газовій суміші, моль/л; 
α – коефіцієнт Генрі; 
[АrH]0 – початкова концентрація метилфенілкарбінолу, 

моль/л; 
n, m – порядки реакції. 

 
Для входження в кінетичну область реакції досліджували 

реакцію озону з метилфенілкарбінолу при різний частоті струшування 
реактора. Показано, що кінетична область досягається при 
струшуванні його зі швидкістю не менше 9 коливань за секунду. 

Реакція озону з метилфенілкарбінолом при температурі 5 0С має 
перший порядок за реагентами: 

r = Кеф[О3]0[ArH]0, 
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Розрахована за даними досліджень ефективна константа 

швидкості при температурі 5 0С Кеф = 0,8 л·(моль·с)-1. 
При температурах вищих за 5 0С знайдена кінетична 

закономірність порушується і встановлюється нова лінійна залежність 
Кеф від ([О3]0/[ArH]0)0,5 

 

,/[ArH]]([ОККК 003
///

еф   
де К/ і К// – експериментальні параметри, залежні від 

температури. 
За цих умов 

rО3  = К/[О3]0[ArH]0 + К//[О3]0
1,5

 [ArH]0
0,5, 

де перша частина рівняння характеризує неланцюгове витрачання 
озону,  

 
а друга частина – ланцюгову витрату озону, яка пов’язана з реакцією з 
продуктами руйнування ароматичного кільця, в першу чергу, з 
аліфатичними альдегідами. 

 
УДК 678.46 

УТИЛИЗАЦИЯ РЕЗИНОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
Вдовиченко А.В., Часнык О.Ф., доц., к.х.н. 

ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное) 
 
Одним из направлений утилизации резиносодержащих отходов, 

в частности изношенных шин, является получение регенерата — 
пластичного материала, способного вулканизоваться при добавлении в 
него вулканизующих агентов и частично заменить каучук в составе 
резиновых смесей. Регенерация резины — физико-химический 
процесс, в результате которого резина превращается в пластичный 
продукт регенерат. Существуют различные способы получения 
регенерата, отличающиеся характером и интенсивностью воздействия 
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на резину, а также природой и количеством участвующих в 
регенерации резины веществ. В процессе регенерации резины 
происходят следующие процессы:  деструкция углеводородных цепей; 
структурирование вновь образовавшихся молекулярных цепей; 
уменьшение содержания свободной серы, использованной для 
вулканизации резины;деструкция серных, полисульфидных связей; 
модификация молекулярных цепей каучука; изменение углеродных 
цепей, образованных сажей, содержащейся в резине. 

При получении регенерата применяются различные химические 
вещества: мягчители, активаторы, модификаторы, эмульгаторы и др. 
Начальная стадия получения регенерата любым из существующих 
способов — измельчение резиновых отходов. Размер частиц, которые 
необходимо получить при измельчении, определяется способом 
последующей регенерации, а также свойствами резины, подвергаемой 
регенерации, и требованиями к регенерату. Чем меньше размеры 
частиц резины, тем более быстро и равномерно они набухают в 
мягчителях, в результате чего повышается производительность 
оборудования и улучшается качество регенерата. Однако уменьшение 
размеров резиновой крошки связано с увеличением затрат на ее 
получение, поэтому размеры частиц всегда больше 0,5 мм. При 
получении регенерата водонейтральным способом девулканизация 
резины происходит в водной кислой среде в автоклаве при 
перемешивании массы. Для этого используется резиновая крошка 
размером 2,5— .1,5 мм, содержание текстильного корда не должно 
превышать 10 % (по массе). Количество мягчителя, добавляемого в 
смесь, достигает при регенерации некоторых резин 40 массовых частей 
па 100 массовых частей резины. Разрушение остатков кордного 
волокна происходит за счет воздействия кислой среды, создаваемой 
мягчителями. Процесс девулканизации осуществляется в две стадии: 
на первой стадии резина, набухает в мягчителях в течение 1  - 1,5 ч при 
80 - 100 °С, на второй — температура поднимается до 180±5 °С , 
создается давление 1,1±0,1 МПа, и процесс девулканизации 
продолжается в течение 4-5 ч для резиновых отходов, не содержащих 
текстиль, и 5-8 ч - для отходов, содержащих кордное волокно. 
Термомеханический способ получения регенерата более 
предпочтителен вследствие непрерывности процесса, полной его 
механизации и автоматизации, а также непродолжительности цикла. 
При этом способе не образуются сточные воды, что также весьма 
существенно снижает стоимость продукта. Однако эта технология 
предъявляет более высокие требования к культуре производства, в 
частности, необходимо четкое соблюдение параметров 
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технологического процесса. При получении регенерата 
термомеханическим способом используется крошка размером не более 
0,8 мм при содержании текстильных волокон не более 5 % (по массе). 
По этой технологии резиновая крошка непрерывно подается в двух 
червячный смеситель, охлаждаемый водой. Под влиянием 
механических воздействий и температуры в смесителе в тонком зазоре 
между шнеком и корпусом происходит девулканизация резины за счет 
тепла, выделяющегося при деформации резины, и воздействия 
кислорода и мягчителя. Средняя длительность пребывания: резины в 
шнековом смесителе не превышает 7 мин, осевое усилие, развиваемое 
шнеком, составляет 1000 кН. Температура продукта, выходящего из 
головки шнека, не должна превышать 190 °С, для чего корпус шнека 
охлаждается водой. При дальнейшем прохождении через червячный 
девулканизатор продукт охлаждается до 70—80 'С и в таком виде 
поступает на рафинировочные вальцы, где ему придается товарный 
вид (пленка, свернутая в рулон наподобие рулона толя или рубероида). 
При этом происходит гомогенизация регенерата, окончательное его 
обезвоживание, очищение от посторонних включений и недостаточно 
деструктированных частиц резины. Рафинировочные вальцы имеют 
фрикцию 1:2,5. Толщина полотна, сходящего со вторых вальцов, не 
должна превышать 0,17 мм. Полотно закатывается в рулон массой до 
15 кг. Отечественная промышленность выпускает шесть марок 
регенерата, свойства которых зависят от используемого сырья и 
технологии производства (табл. 1). 

Таблица 1 - Характеристика марок регенерата, в зависимости от 
используемого сырья и технологии производства 

Регенерат является ценным вторичным сырьем и используется 
при изготовлении резино-технических изделий, подошвенных резин и 
шин. Потребление регенерата в шинной промышленности составляет 

Наименование  показателя Марка регенерата 
РШТ РСТ РЩ РКЕ РС 

Содержание летучих, % (по 
массе), при: 
110°С 

≤0,6 ≤0,65 - - - 

150 °С — — ≤2,5 ≤1,6 ≤2,75 
Содержание золы, %(по массе) 5,0 ≤8,0 ≤7,5 ≤7,0 ≤8,0 
Мягкость, мм 2,5-3,5 2,0-4,0 2,0-3,3 2,5-3,5 2,0-3,5 
Эластическое восстановление, 
мм 1,15±0,45 0,5-2,0 1,2±0,55 1,2±0,55 0,5-2,0 

Прочность при растяжении, 
МПа (не менее) ≥5,39 ≥3,92 ≥5,39 ≥6,86 ≥3,92 

Относительное удлинение, % 400±50 ≥300 ≥420 ≥450 ≥300 
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около 2 % от каучука, при производстве РТИ — 13 % и обуви — 10 %. 
В резинотехнической промышленности регенерат применяют в составе 
резиновых смесей при изготовлении рукавных изделий, прокладок, 
ремней и другой продукции. Некоторые изделия, такие как пластины, 
коврики бытового назначения, изготавливают почти без добавления 
каучука в резиновую смесь. При изготовлении некоторых резин 
содержание регенерата может достигать 50 % от содержания каучука, а 
при изготовлении формованных каблуков — 100 % от содержания 
каучука. Низкосортный регенерат марок РС и РСТ используют при 
изготовлении плит для покрытия полов животноводческих ферм, 
спортивных площадок, а также для изготовления строительных 
материалов типа шифера.  

Следует отметить, что в последние годы в связи с повышением 
требований к РТИ и шинам, а также увеличением применения 
покрышек с металлокордом объемы производства и потребления 
регенерата несколько сократились, но до сих пор основная масса 
резиносодержащих отходов утилизируется путем переработки в 
регенерат. 
 

Литература: 
1 Еколого-економічні основи технології утилізації і рекуперації 

промислових та побутових відходів. Управління та поводження з 
відходами: [Навчальний посібник для студентів висш.навч. закл. ]./ 
[Є.В. Попов, Л.Д. Комач, В.І. Швець]. – Хмельницький : ПП «Авіст», 
2011. - 95 с. 

2 Производство регенерата [Електронний ресурс] / ztbo.ru. 
Режим доступу: http://ztbo.ru/o-tbo/lit/pererabotka-promishlennix-
otxodov/proizvodstvo-regenerata 
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РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ ПОЛІКОНДЕНСАЦІЇ 
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ ЗА КРИТЕРІЄМ 

АКТИВНОСТІ 
Галига І.Г.,Степика О.Б., Маслош О.В., к.х.н. 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 

Фенолоформальдегідні смоли – олігомерні продукти 
поліконденсації фенолів з формальдегідом в присутності каталізатору. 
в залежності від співвідношення між фенолу з формальдегідом, 
каталізатору (кислотний, луговий) та умов реакції смолоутворення 
отримують смоли двох типів – новолачні та резольні. В 
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поліконденсаційних олігомерах наявність реакційно-здатних груп, їх 
кількість та структура відіграють важливу роль.  

Задачею наших дослідників було вивчення впливу активних 
груп на структуру та властивості олігомерів, застосування критерію 
активності для розрахунку процесу поліконденсації. В лакофарбовій 
промисловості фенолоформальдегідні смоли знайшли застосування як 
самостійні плівкоутворні речовини, а також у вигляді композицій з 
масляними плівкоутворювачами та алкідами. Крім того вони служать 
модифікуючими добавками для інших плівкоутворюючих речовин. З 
фенолоформальдегідного полімеру шляхом додавання різних 
наповнювачів отримують фенолоформальдегідні пластмаси, так звані 
фенопласти. їх застосування дуже широке. Будь який процес 
поліконденсації може бути представлений такою схемою:  

xAx yBy xAzBy xy    
Кожний з мономерів приймає участь в утворенні в 

макромолекулі зв’язків AzB , або зв’язків  Ax  або By . зазначивши 
кількість мономера xAx , що бере участь в утворенні зв’язку AzB , як 

1xA x , а кількість мономера xAx , що бере участь в утворенні зв’язку 
Ax , як 2xA x  та прийнявши загальну кількість мономеру за умовну 
одиницю, отримаємо рівняння: 1xA x  = 1 – 2(xAx xA x) . Поділивши 
отримане рівняння на моль мономера  yBy  отримуємо: 

1 2хА х хАх хА х1 ( )
уВу уВу уВу

    

Перший член рівняння 
1хА х

уВу
 виражає кількість зв’язків AzB  на 

моль мономера та являється величиною, пропорційною ступені 

полімеризації n. Другий член рівняння  хА х
уВу

 виражає мольне 

співвідношення мономерів, які ми об означили як константу 

поліконденсації Кп. Співвідношення 
2хА х

уВу
 характеризує мольну 

концентрацію реакційно-здатних груп в олігомерів, яку ми зазначили 
як критерій активності Ка. Підставивши прийняті значення в рівняння 
та отримуємо: 

п а

1n
1 (К К )


 

 

Отримана формула доволі проста та зручна у використанні. 
константа поліконденсації – мольне співвідношення компонентів 
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поліконденсації, завжди задається умовами синтезу. Для визначення 
критерію активності олігомерів необхідно знати концентрацію 
реакційно-здатних груп в олігомерів.  

В ході дослідної роботи були синтезовані фенолоформальдегідні 
олігомери двох типів: новолак та резол. Дивлячись на отримані дані, 
видно, що розрахунок процесу поліконденсації 
фенолоформальдегідних смол за критерієм активності поліпшує 
визначення розрахункових даних процесу. Таким чином, критерій 
активності дає можливість розраховувати показники смол. 

 
Література: 

1 Парамонкова Т.В. Крашение полимеров / Параманкова Т.В. - 
Л.: Химия, 1980. – 320 с. 

2 Ульрих Пот. Полиэфиры и алкидные смолы / Ульрих Пот. - 
М.: Пэйнт-Медиа, 2009. – 232 с. 

3 Определение строения мочевиноформальдегидных смол 
циклоцепной структуры методом ЯМР13С / [Слоним И.Я., Алексеева 
С.Г., Урман Я.Г., Аршава Б.М., Аксельрод Б.Я., Смирнова Л.Н.] // 
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ОТРИМАННЯ СТРУКТУРНО-ЗАБАРВЛЕНИХ 
ПОЛІАКРИЛОВИХ СМОЛ 

Голосова Т.В., Яценко К.В., Маслош В.З., проф., д.т.н. 
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 

 
Структурне фарбування полімерів має ряд переваг в порівнянні з 

традиційними способами їх фарбування. В даному випадку молекула 
барвника хімічно зв'язується з молекулою полімеру, забезпечуючи 
особливі властивості забарвленому полімеру. Такі полімери 
характеризуються більш високою світлостійкістю в порівнянні з 
вихідними барвниками і відсутністю можливості міграції барвника на 
поверхню. 

Полімеризаційні структурно-забарвлені смоли отримують 
полімеризацією мономерів в присутності барвників, що містять 
олефінових групи. В роботі досліджено процес отримання досить 
широкої кольорової гами комономер-барвників, що містять вінілову 
групу, і поліакрилових смол на їх основі. Для досліджень були обрані 
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прямі і кислотні барвники, що містять аміно- та гідроксигрупи. Вибір 
обумовлений широкою гамою кольорів барвників даних класів, їх 
доступністю і відносною дешевизною. 

У дослідженнях застосовувалася схема отримання 
комономером-барвників шляхом введення вінильної групи в структуру 
вихідного барвника по реакції взаємодії аміно- і гідроксигруп з 
хлорангідридом метакрилової кислоти. 

Кількість хлорангідриду кислоти брали в еквімолекулярном 
співвідношенні до кількості функціональних груп у вихідному 
барвнику. У загальному вигляді реакція отримання комономер-
барвників виглядає наступним чином: 

 

 
де Кр - молекула вихідного барвника. 
Хлорангідрид метакрилової кислоти отримали за такою 

методикою. У круглодонній колбі, забезпеченій зворотнім 
холодильником і крапельною воронкою, розчиняли 5 г гидрохінону в 
69 мл перегнанного при н.у. хлористого тионілу. У розчин по краплях 
вводили 67,6 мл метакрилової кислоти. 

 Після цього реакційну суміш витримували при температурі 70-
80°С протягом години. Хлорангідрид метакрилової кислоти переганяли 
при атмосферному тиску, збирали фракцію з температурою кипіння 96-
98°С.  

Реакцію отримання комономер-барвників проводили в 
середовищі бензолу при температурі 80°С протягом 3,5 - 4 годин. 
Ступінь завершеності реакції контролювали методом кислотно-
основного титрування. Вивчали спектри поглинання у видимій області 
для вихідних барвників і комономер-барвників на їх основі на 
спектрофотометрі ULAB 102. Отримані дані представлені в таблиці 1. 

Як видно з отриманих даних, при утворенні -COO- групи в 
електронному спектрі спостерігається зрушення смуги в довгохвильову 
область, відбувається поглиблення кольору (батохромний зсув). 
Утворення  -NH2- групи призводить до зрушення смуги поглинання в 
короткохвильову область спектра, тобто, підвищенню забарвлення 
(гипсохромне зрушення).  

Для підтвердження можливості подальшої кополімеризації 
отриманих комономером-барвників з акриловими мономерами була 
проведена полімеризація акрилової кислоти з комономер-барвниками. 
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Таблиця 1 - Довжина хвилі поглинання світла для вихідних 
барвників і комономером-барвників на їх основі 

Найменування барвника та його структурна 
формула 

max
 

вихідного 
барвника, 
нм 

max ко
мономер-
барвника, 
нм 

Прямий червоний 23 

 

525 530 

Кислотний зелений 20 

 

600 595 

Прямий блакитний 

 

610 600 

Прямий коричневий 1 

 

480 445 

Полімеризацію проводили за класичною схемою емульсійної 
полімеризації, середа - вода, ініціатор реакції - персульфат калію, 
перекис водню. Акрилові мономери завантажували в кількості 30% 
мас., комономер-барвники - 3-8% від маси мономера, ініціатор - 0,2% 
від маси мономера. Реакцію контролювали шляхом визначення 
бромного числа. Кінцевий продукт аналізували на спектрофотометрі 
ULAB 102, визначаючи спектри поглинання у видимій області спектру, 
також виконували хромотографію на папері. Отримані результати 
дозволяють судити про те, що представлені комономер-барвники 
можуть бути використані для реакції полімеризації вінілових 
мономерів.  

У проведених дослідженнях було вивчено метод отримання 
комономер-барвників широкої колірної гами, що містять вінілову 
групу, та поліакрилових смол на їх основі. Для підтвердження 
структури отриманих продуктів були проведені наступні аналізи: 

max спектрів поглинання в видимій області на спектрофотометрі 
ULAB 102, хроматографія на папері, визначені бромні та йодні числа. 
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УДК 541.127 

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ 3,5-ДИНІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ 
Григоров Д.В., Козюберда С.В., Галстян Т.М., доц., к.х.н. 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
Ароматичні карбонові кислоти та їхні похідні широко 

використовують як проміжні сполуки для подальшого органічного 
синтезу. Крім того, вони діють на рослинні клітини сильніше за 
аліфатичні кислоти, тому застосовуються як фунгіциди, гербіциди та 
регулятори росту рослин. Ці властивості ароматичних кислот значно 
підвищуються при наявності в структурі ароматичного кільця атомів 
галогену, нітро- або гідроксигруп. 

Динітрозаміщені ароматичні карбонові кислоти (ДНБК) досить 
поширені у використанні і для їх отримання запропоновано ряд 
методів. Перші роботи відомі ще з кінця ХІХ сторіччя, але вони не 
мають практичного значення. 

Одним з промислових методів, який є достатньо економічним, 
вважається пряме нітрування бензойної кислоти, або її 
мононітропохідних [1, 2]. Нітрування проводять при 353-378 К 
нітруючою сумішшю з виходом 3,5-ДНБК 70-90 %. Для отримання 
інших ізомерних ДНБК запропоновано методи окиснення відповідних 
альдегідів перманганатом калію (вихід 65 %) розбавленою нітратною 
кислотою (вихід 48 %), дихроматами лужних металів в розчині 
сульфатної кислоти (вихід 78 %). Втім, останній метод має суттєві 
недоліки: високу вибухонебезпечність вже за температури 353 К та 
утворення значної кількості важкоутилізуємих токсичних відходів 
виробництва. Вибухонебезпечність не сприяє широкому застосуванню 
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більш економічного метода каталітичного окиснення динітротолуолів 
до відповідних ДНБК молекулярним киснем [3]. 

Як екологічно чистий метод отримання ДНБК було 
запропоновано каталітичне окиснення відповідних толуол заміщених 
озоном [4]. Порівняно з наведеними методами отримання ДНБК при 
використанні озону дає можливість проводити процес в м’яких умовах 
з виходом ізомерних ДНБК до 93%. Головним недоліком методу є його 
велика енергоємність. 

Серед промислових методів отримання 3,5-ДНБК досить 
поширеним є метод постадійного нітрування бензойної кислоти 
нітратною кислотою у середовищі олеуму. На першій стадії 
утворюється суміш м- та о-нітробензойних кислот у співвідношенні 
85:15. На другій стадії нітрування о-ізомер у присутності олеума 
перетворюється в 2,3- та 2,5-ДНБК, а м-нітробензойна кислота – в 3,5-
ДНБК з сумарним виходом 61 %. Загальна схема має вигляд: 

 
СООН

HNO3

NO2 O2N

H2SO4, SO3

СООН
HNO3

NO2

СООН

 
 
Втім цей метод має свої недоліки: вибухонебезпечність, значна 

кількість відпрацьованої кислоти, що потребує утилізації. 
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CERAMIC SUPPORTED PHOTOCATALYSTS ENVIRONMENT 

PROTECTION 
V.A. Zazhigalov1, O.V. Sanzhak1, D.V. Brazhnyk1,V.V. Goncharov2 

1Institute for Sorption and Problems of Endoecology,National Academy of 
Sciences of Ukraine, 2Institute of Chemical Technologies (Rubizhne) of the 

V. Dal’ East-Ukrainian National University 
 

It is known that the industrial water contain some organic compounds 
such as alcohols, aromatic and other hydrocarbons etc. One of useful 
method for their removal can be the photocatalytic decomposition (or 
oxidation) process. The drawbacks of the known bulk photocatalysts 
connected with their external surface participation in reaction only and low 
mechanical stability of porous bulk compounds. This determines the 
creation of supported catalysts (today the most used support is glass) and 
active components deposition methods with strong layer preparation.  

In this communication the properties of titanium containing 
nanolayers deposited on the plate Zr-Ti-O ceramic by low temperature 
implantation method will be reported.  

The study as received prepared samples by the XRD of thin surface 
films method shows that any crystalline compounds exist on support 
surface. The cross-section of the samples (SEM) demonstrates the presence 
on the surface support of the supported layer with its thickness from 100 up 
to 150 nm. The XPS data show the presence of titanium, nitrogen and 
oxygen on surface of prepared samples. It was established that the ratio 
between these elements determines by deposition dose of titanium.  

The additional treatment of the supported samples in air at different 
temperatures from 200 up to 600 ºC was realized. It was shown (XPS) that 
this treatment changes the x/y ratio in surface composition TiOyNx but does 
not lead to formation of crystalline compounds. Surface morphology of the 
samples was studied by AFM method. It was shown that titanium 
implantation led to formation of the peaks like structures with high and 
width in nanodimension diapason. The samples post annealing treatment 
accompanied by an increase of the surface roughness.  

The photocatalytic activity of the samples was studied in the 
oxidation (decomposition) reactions of methanol, phenol and benzene in 
their water solution (emulsion).  

It was shown that catalytic activity of the samples strong 
dependences from x/y ratio on surface TiOyNx layer with determines by 
their temperature post-treatment.  
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MECHANOCHEMISTRY IN ORGANIC SYNHESIS CATALYTIC 
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Sciences of Ukraine, 2Institute of Chemical Technology and Inorganic 
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Mechanochemistry as alternative method of the catalysts preparation 

can be used by three pathways: i) mechanochemical activation of the 
catalysts prepared by traditional methods (MChA), ii) mechanochemical 
treatment of initial compounds and their use in traditional synthesis 
(MChT), iii) direct mechanochemical synthesis of the catalysts from initial 
compounds (MChS). In this communication our results obtained at all three 
ways use for different catalysts preparation and their application in 
hydrocarbons selective oxidation present. 

MChA. It was shown that the V2O5 activation permits to obtain the 
catalyst of benzene oxidation to maleic anhydride more effective that 
industrial promoted VMoO catalyst. Treatment of MoO3 allows to 
preparation of the catalyst for direct gas phase benzene oxidation to phenol 
by air. Activation of industrial VPO catalyst permits to increase its activity 
and selectivity in n-butane oxidation to maleic anhydride. Treatment of 
VPZrO catalyst leads to an increase its selectivity in propane oxidative 
dehydrogenation to propylene.  

MChT. Activation of V2O5 and its use in VPO/SiO2 and VPO/TiO2 
catalysts traditional preparation permits to increase their selectivity in ethane 
oxidative dehydration to ethylene. These catalysts demonstrate high 
selectivity in maleic anhydride production in reaction mixture with excess n-
butane. The use of activated V2O5 in VPO-Me catalysts synthesis 
accompanied by an increase their selectivity by phthalic anhydride in n-
pentane oxidation. 

MChS. Treatment of V2O5 and TiO2 oxides mixture permits to 
obtain the catalyst for o-xylene oxidation to phthalic anhydride more 
effective than industrial catalyst of this process with low temperature of 
operation. On the base of V2O5-ZrO2 composition treatment in water the low 
temperature catalyst for formaldehyde production by methane oxidation was 
prepared. As result of VPO precursor and BiPO4 mixture treatment the 
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effective catalyst of n-butane oxidation to maleic anhydride was obtained. It 
was shown that nanodispersed BaTiO3 prepared from BaO and TiO2 mixture 
demonstrates high activity in photocatalytic dyes decomposition in water.  

The physical-chemical properties of the catalysts after treatment were 
studied by XRD, BET, XPS, SEM, TEM, AFM methods. The obtained 
results were used for the changes in the catalytic activity and selectivity of 
the prepared catalysts explained. 

 
УДК 547.7/.8:615.011 

РЕАКЦИИ N-АЛКИЛИРОВАНИЯ В РЯДУ 
ЗАМЕЩЕННЫХ БЕНЗО[с,d]ИНДОЛИН-2(1Н)-ОНА 

Исак А.Д., доц., к.х.н. 
ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное) 

 
Среди органических красителей важное место занимают 

соединения, молекулы которых обладают излучательными переходами, 
проявляющимися в ближнем ИК диапазоне. Это обусловлено как 
спецификой оптических свойств в указанном спектральном диапазоне, 
так и широкими возможностями применения оптических систем с 
использованием такого излучения в лазерной технике, 
регистрирующих слоях оптических дисков, инфракрасной фотографии, 
биологических системах и т.д. 

Применяемые в настоящее время в практической медицине 
фотосенсибилизаторы имеют весьма существенный недостаток, 
связанный с тем, что проникновение света в биологические ткани в 
области поглощения пигментов и глубина повреждения опухоли после 
фотовоздействия на них все еще незначительны; кроме того, 
повреждаются окружающие здоровые ткани. В связи с этим 
перспективным является изучение фотоники биоактивных соединений, 
имеющих интенсивное поглощение в спектральной области 
прозрачности биологических тканей, а именно в ближнем ИК 
диапазоне. Существенный интерес в этом плане представляют 
полиметиновые красители [1,2], полученные на основе N-
алкилзамещенных нафтостирила формулы: 

N+
Cl N

Bu Bu
I
-

 
Наибольшую практическую ценность представляют красители с 

максимум поглощения за 1000 нм. Для синтеза такого красителя был 
получен 1-Бутил-2-метилбензо[сd]индолиний иодид. Если радикал 
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бутил в нафтостириле заменить на радикал бензил, то полученный 
полиметиновый краситель имеет максимум поглощения уже 1028 нм.  

Как показано [3, 4], алкилирование нафтостирила в отсутствии 
щелочного агента в препаративном отношении интереса не 
представляет. В присутствии слабых оснований (бикарбонат натрия, 
углекислый кальций) нафтостирил не метилируется 
диметилсульфатом, и поэтому получать N-алкилнафтостирилы 
необходимо в присутствии сильного щелочного агента, 
способствующего образованию промежуточного металлического 
производного нафтостирила. 

Для получения металлических солей лактамов широко 
применяют щелочные металлы, их амиды и гидриды, хотя и работать с 
ними сложно из-за их взрывоопасности. 

Показано, что натриевые соли нафтостирила и его замещенных 
можно получать в растворителях различной природы с помощью едкой 
щелочи (твердой или в виде концентрированного водного раствора) и 
алкилировать их без выделения из реакционной массы. 

Поскольку в диполярных апротонных растворителях соль 
нафтостирила представляет собой амбидентный ион и алкилируется в 
мягких условиях, при которых влияние побочных реакций 
расщепления лактамной связи нафтостирила, гидролиз алкилирующего 
агента, взаимодействие образующихся N-алкилнафтостирилов с 
диалкилсульфатами или метилбензолсульфонатом сведено к 
минимуму, можно ожидать, что эти растворители будут наиболее 
подходящей средой для N-алкилирования нафтостирила. Показано, что 
в N-метилпирролидоне, диметилсульфоксиде и в метилформамиде 
выход продукта близок к количественному, в спиртах – 1,5-2 раза 
ниже, а в ароматических углеводах – в 10 раз ниже [5]. 

NH

OEt2NO2S

О

SO2NEt2

N
H9C4 O

SO2NEt2

---
--

-------N

+
Na

C4H9J

 
Соль нафтостирила 

Обнаружено, что при переходе от первичных галоидных 
алкилов ко вторичным, соль нафтостирила проявляет двойственную 
реакционную способность и взаимодействие ее с йодистым втор-
бутилом в среде N-метилпирролидона (500C, 1 час) приводит к 
образованию смеси N-алкил- и О-алкилпроизводных нафтостирила с 
выходом соответственно 88% и 7%. 
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Согласно правилу Корнблюма при взаимодействии 

амбидентного аниона с электрофильными реагентами увеличение SN1-
характера переходного состояния (наблюдаемое в ряду СН3Х < С2Н5Х 
< н-С3Н7Х < і-С3Н7Х) увеличивает склонность к реакции по наиболее 
электроотрицательному атому то есть по атому, обладающему 
наибольшей электронной плотностью. Показано, что при 
бензилировании соли нафтостирила в стандартных условиях (900С, 1 
час), природа растворителя существенно влияет на выход N-
бензилнафтостирила. 

Легче всего реакция проходит в диполярных апротонных 
растворителях, поскольку в их среде активность анионов повышена из-
за отсутствия специфической сольватации и растворимость соли 
нафтостирила велика. В спиртах растворимость соли значительно ниже 
и ее реакционная способность снижается из-за образования 
водородных связей с растворителем. В среде ароматических 
углеводородов растворимость соли крайне мала, реакция протекает 
гетерогенно и для увеличения выхода продукта требуются длительные 
выдержки при высоких температурах.  
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УДК 767.6 
ВИРОБНИЦТВО СТРУКТУРНО-ЗАБАРВЛЕНИХ 

ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ  
Калюжний О.М., Степика О.Б., Маслош В.З., проф., д.т.н. 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
Полімерні матеріали знаходять все більше застосування в 

народному господарстві. Особливу цікавість представляють собою 
отримання структурно-зафарбованих поліконденсаційних смол. 

Фарбування полімерів здійснюється трьома способами: 
фарбування полімерного матеріалу в масі, фарбування поверхні 
напиленням та структурне фарбування полімеру. Значний інтерес являє 
собою отримання структурно-забарвлених поліконденсаційних смол. 
При структурному фарбування фарбник входить в склад 
макромолекули, що забезпечує максимально можливі можливості 
матеріалу при мінімальних затратах на фарбування.  

Найбільш типові і багаторазово повторювані - приєднання 
формальдегіду до фенолу, з утворенням фенолоспирти, а також 
конденсація фенолоспиртів з фенолами, олігомерами або між собою. 
Структурне фарбування є більш вигідним за рахунок об’єднання 
мінімальних затрат та максимально можливої якості пофарбованого 
матеріалу. Широкий промисловий асортимент фарбників дозволяє 
отримувати структурно-зафарбовані полімери методом полімеризації, 
поліконденсації та методом полімер аналогічних перетворювань та 
забезпечує широку гаму кольорів та відтінків. В літературі описані 
різні структурно-зафарбовані смоли – епоксидні поліуретанові, 
поліефірні, поліамідні. 

Дана робота присвячена вивченню отримання структурно-
зафарбованих фенолоформальдегідних смол. Нами були проведені 
експерименти з отримання новолачної та ре зольної структурно-
зафарбованої фенолофрмальдегідної смоли. 

При поліконденсації фенолу з формальдегідом відбуваються 
послідовні і паралельні реакції. Як і приєднання, так і конденсація 
протікають за участю активних атомів водню фенольного ядра, що 
знаходяться в орто- і пара-положенні стосовно фенольного гідроксилу. 

Завданням наших досліджень було отримання структурно-
зафарбованої новолачної та резольної фенолоформальдегідних смоли. 
Поставлена мета досягається тим, що поліконденсації фенолу та 
формаліну проводять у присутності барвників, що мають реакційно 
здатні аміно- та гідрокси- групи. Резольну смолу отримували при 
мольному співвідношенні фенол: формальдегід - 0,09 : 0,3 моль, у 
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присутності каталізатора (аміак 25%) при температурі 900С протягом 4 
годин. Отриману смолу відділяли від над смольної води та висушували 
на водяній бані. Далі до отриманого олігомери додавали 1 моль 
фарбнику та проводили реакцію протягом 1 години при 900С. 
Новолачну смолу отримували при мольному співвідношенні фенол: 
формальдегід - 0,4 : 0,3 моль в присутності каталізатора (соляної 
кислоти густиною 1,19), при температурі 90-1000С на протязі 2 годин. 
Далі отриманий продукт відділяємо від над смольної води та 
висушували на водяній бані. Після цього до отриманого олігомери 
додавали 1 моль фарбнику та проводили реакцію протягом 1 години 
при 90°С. В якості барвників нами були обрані такі, які здатні 
реагувати своїми аміно і гірдокси групами по метилольних групам і 
при взаємодії з формальдегідом у фенолоформальдегідних смолах. Для 
структурного фарбування було обрано такі барвники: 

1. Барвник кислотний чорний 234 - фірма Реатекс 
2 Барвник прямий чорний 22 - фірма Реатекс 
3. Барвник кислотний синьо-чорний - фірма Крата 
4 Барвник прямий чисто-блакитний - фірма Крата 
5 Барвник прямий синій светопрочний КУ - фірма Крата 
6 Барвник прямий чорний 22 - фірма Крата 
Для підтвердження отриманого продукту були проведені аналізи 

на визначення вільного фенолу, вільного формальдегіду в смолі і 
надсмольній воді, визначення вмісту метилольних груп у готовому 
продукті, проведена хроматографія на папері, вимивання фарбника з 
готового продукту. 
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УДК 541.127: 542.943 
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ОЗОНУ З 

МЕТИЛФЕНІЛКАРБІНОЛОМ В ОЦТОВІЙ КИСЛОТІ 
Костенко А.Ю., Сєдих Г.О., доц., к.х.н. 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
При окисленні етилбензену озоноповітряною сумішшю за 

етильною групою як проміжний продукт утворюється 
метилфенілкарбінол. В зв’язку з цим для порозуміння механізму 
окиснення етилбензену є доцільним вивчення кінетики окиснення 
метилфенілкарбінолу за умов, в яких окиснюється етилбензен. 

Проведенні дослідження показали, що метилфенілкарбінол при 
температурі 5 0С за 60 хвилин вичерпано окиснюється до ацетофенону з 
виходом 98,00 % (рис. 1, кр. 1, 1/). 

 

 
Рисунок 1 – Вплив температури на кінетику окиснення 

метилфенілкарбінолу озоноповітряною сумішшю в оцтовій кислоті: 
витрата метилфенілкарбінолу (а); накопичення ацетофенону (б) та 
залежність log r – 1/T·103 (в).  

 
[O3]o = 5,2 · 10-4, [МФК]о = 0,4 моль·л-1, ω = 30 л·год-1, Vp. = 10 мл. 
Температура: 288 (1), 293 (2), 303 (3), 313 К (4). 
Продуктів озонолітичної деструкції карбінолу в досліджуваній 

суміші та СО2 в відходящих газах було індефіковано в «слідовій» 
кількості. На окиснення 1 моль спирту витрачається 1,3 моль озону. 

Швидкість окиснення метилфенілкарбінолу та накопичення 
ацетофенону залежить від температури, втім температура впливає на 
кінетику окиснення спирту в більшій мірі ніж на кінетику накопичення 
ацетофенону.  

Як видно з рис. 1, при температурах 5-10 0С метилфенілкарбінол 
цілком перетворюється в ацетофенон, і лише при більш високих 
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температурах стає помітним зниження селективності по ацетофенону, 
що, вочевидь, пов’язано з подальшим окисненням ацетофенону. Про це 
свідчить і підвищення кількості витраченого озону з 1,3 моль при 50С 
до 1,4 моль при 300С. Результати досліджень показали, що 
метилфенілкарбінол за бічним ланцюгом окиснюється за схемою, 

 

 

 

 

 

 

 

 

яка передбачає радикальне неланцюгове окиснення, в якому 
лімітуючою стадією є реакція метилфенілкарбінолу з озоном. 

 
УДК 841.64:547.1  

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДОВ 
Коротенко Д.С., Головненко Н.П. 

ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное) 
 
Карбамид и формальдегид являются многотоннажными 

продуктами основного органического синтеза и находят широкое 
применение в качестве исходного сырья для получения различных 
продуктов, прежде всего для получения карбамидоформальдегидных 
смол. Закономерности взаимодействия карбамида и формальдегида 
хорошо изучены и описаны в ряде монографий [1,2].  

В последнее время большое внимание уделяется изучению 
свойств промежуточного продукта синтеза 
карбамидоформальдегидных смол – диметилолкарбамиду (ДМК) и 
продукту конденсации карбамида и формальдегида - 
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полиметиленкарбамиду. В литературе описаны реакции ДМК и 
полиметиленкарбамида с красителями, фенолами [3]. В тоже время в 
специальной литературе практически отсутствует информация о 
реакциях этих продуктов с сульфидами. Задачей нашей работы было 
изучение кинетики взаимодействия ДМК и полисульфидов натрия. 
ДММ получали по известной методике [4]. Полисульфиды натрия 
получали растворением соответствующего количества серы в растворе 
гидроокиси натрия при температуре 98-100оС и последующей 
очистной фильтрацией [3]. Полученный раствор непосредственно 
использовали для изучения кинетики.  

Реакцию ДМК и полисульфидов проводили в водной среде при 
эквимолекулярном соотношении компонентов при температуре 
60 2оС. Реакцию контролировали по убыли концентрации реагентов. 
Соответствующую среду создавали и поддерживали добавлением 
разбавленной серной кислоты. Кинетику взаимодействия ДМК и 
полисульфидов изучали при рН 5,0-8,0 с интервалом 0,5. В качестве 
полисульфидов использовали Na2S5, Na2S7 и Na2S8.  

На рис. 1 приведена зависимость изменения концентрации 
полисульфидов от времени 

.  
Рисунок 1 - Изменение концентрации реагентов от времени при 

переменном рН для: 1- Na2S5;  2- Na2S7; 3- Na2S8. 
Экспериментальные данные зависимости констант скоростей 

реакции от рН для разных полисульфидов приведены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 -  Зависимость константы скорости взаимодействия 

диметилолкарбамида и полисульфидов от рН: 1 – Na2S5;  2 - Na2S7; 3 - 
Na2S8. 

Как видно из приведенных данных, переход от щелочной до 
кислой среды вызывает заметное увеличение константы скорости 
реакции. Так для реакции дисульфида и ДМК константа скорости при 
рН=8 составляет  1,4·10-2 л/моль·с , а при рН=5,0 составляет 5,7·10-2 
л/моль·с. Аналогично для пентасульфида и ДМК константа составит 
1,3·10-2 л/моль·с и 3,9·10-2 л/моль·с. Из экспериментальных данных 
также следует, что по мере увеличения степени полисульфидности при 
всех рН скорость взаимодействия полисульфидов и ДМК 
увеличивается. Увеличение скорости взаимодействия полисульфидов и 
ДМК в кислой среде объясняется легкостью образования С-S связи. 

В работе была изучена кинетика взаимодействия 
диметилолкарбамида и полисульфидов натрия в щелочной и кислой 
среде. Показано, что скорость реакции увеличивается при переходе от 
щелочной среды до кислой. 
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УДК 547.525.1 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

АРОМАТИЧЕКИХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ С СОЛЯМИ 
ГМДРОКСИЛАМИНА В ПРИСУТСТВИИ МЕТАЛЛОВ 

ПЕРЕМЕННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ 
Кулыгина З.П., Шипидченко М.В., Исак А.Д., доц, к.х.н. 

ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное) 
 
Ароматические амины – один из важнейших классов 

органических соединений, находящих широкое применение в 
химической промышленности, в первую очередь в качестве 
полупродуктов при производстве фармацевтических препаратов и 
красителей. Традиционный путь синтеза первичных ароматических 
аминов включает две основные технологические стадии – нитрование 
PhH или ArH и последующее восстановление соответствующих 
нитросоединений.  

HNO3

H2SO4

NO2
[H]

NH2

 
На каждой стадии образуется значительное количество сложно 

утилизируемых токсичных отходов, а в случае применения метода 
каталитического гидрирования или получения полинитросоединений 
приходится решать вопрос обеспечения взрывобезопасности 
производства. Поэтому, несмотря на отлаженность промышленных 
методов синтеза нитро- и аминосоединений, даже с учётом 
возможностей, предоставляемых электрохимическими вариантами, 
востребованным является поиск альтернативных методов получения 
ароматических аминов. В связи с этим определённый интерес 
представляют процессы прямого аминирования ароматических 
субстратов. К настоящему времени известен целый ряд методов 
химического аминирования. Классическим примером замещения атома 
водорода на аминогруппу является реакция Чичибабина: 

N N NH2

NaNH2

 
Данная реакция (как и её модификация по Ван дер Пласу), 

протекающая по механизму нуклеофильного замещения, используется 
для введения аминогруппы в гетероароматические соединения, но для 
функционализации бензола и его производных она непригодна. 

Некоторые перспективы просматриваются у процессов 
электрофильного аминирования, проводимых в относительно мягких 
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условиях. Их реализация основана на генерировании тем или иным 
образом ионов нитрения (+NH2) или аминокатион-радикалов (•+NH3) и 
последующего их взаимодействия с ароматическими субстратами. 

Впервые катионные процессы аминирования были обнаружены 
при взаимодействии ароматических углеводородов с солями 
гидроксиламина в присутствии галогенидов алюминия. Механизм их 
аналогичен механизму реакции Фриделя – Крафтса:  

NH2OH + AlCl3 → +NH2[AlCl3OH]- 

+NH2[AlCl3OH]- + ArH → Ar-NH2 + H+[AlCl3OH]- 

При использовании как гидроксиламина, так и гидроксиламин-
О-сульфокислоты выходы по реагенту в них редко достигают 
приемлемых величин. Применение вместо хлорида алюминия 
полифосфорной или трифторуксусной кислоты несколько повышает 
эффективность замещения, но она всё-таки остаётся недостаточно 
высокой. К тому же требуемое для выполнения этих реакций 
количество кислоты обычно соответствует количеству ароматического 
субстрата (или превышает его), а её регенерация затруднительна или 
невозможна. Достаточно эффективной заменой NH2OH в 
рассматриваемом типе реакций являются азидоводородная кислота и её 
соли. В присутствии 12 кислот Льюиса и/или Бренстеда происходит 
трансформация азидогруппы с отщеплением молекулы азота и 
образованием электрофильного аминирующего реагента: 

NaN3 + AlCl3 → AlCl2N3 + NaCl 
AlCl2N3 + 2HCl → NH2N2

+[AlCl4]- 

NH2N2
+[AlCl4]- → NH2

+[AlCl4]- + N2 

NH2
+[AlCl4]- + ArH → ArNH2 + H+[AlCl4]- 

Модификации этого метода позволяют получать достаточно 
большое число продуктов с относительно высокими выходами по 
аминирующему реагенту. Однако токсичность, взрывоопасность и 
дороговизна производных азотистоводородной кислоты уменьшают 
привлекательность этого метода для организации даже пилотного 
производства. Более привлекательными для исследований, на наш 
взгляд, являются процессы с участием аминокатион-радикалов, на 
рассмотрении которых и остановимся подробнее. 

В присутствии одноэлектронных восстановителей, ионов 
переходных  металлов  (Mn+),  соединения типа  R2NX, где R = H, Alk; 
X = Hal, OH, OSO3H, способны восстанавливаться с образованием 
аминильных радикалов (•NH2). В кислых средах эти частицы, 
обладающие основным характером, протонируются и приобретают 
выраженные электрофильные свойства. Если к системе Mn+ - R2NX 
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добавить подходящий ароматический субстрат, генерируемые в ней 
аминокатион-радикалы будут атаковать ароматическое кольцо: 

Mn+ +NH2OH → M(n+1) + 2HN  + OH- 

Mn+ +NH3OH → M(n+1) + NH3
  + OH- 

NH2
  + H+  ↔ NH3

  
NH3

  + ArH → [H3NArH]+ 

При взаимодействии бензойной кислоты или изомерных 
бензолдикарбоновых кислот в среде концентрированной серной 
кислоты с гидроксиламином в присутствии каталитическиx количеств 
пентаоксида ванадия реакция протекает следующим образом: 

CH3

NH2

NH2

COOH

COOH

+

+

COOH

COOH

NH2

COOH

R

H2SO4, V2O5

115
-
120

0
C

H2SO4, V2O5

115-1200C
NH2

HOOC COOH

COOH

COOH

NH2

COOH

NH2

NH2OH

NH2OH

NH 2O
H

NH
2 OH

 
Для определения конца реакции аминирования и константы 

скорости реакции использовали титриметрические методы анализа. Из 
реакционной массы отбирали пробу и взвешивали. Пробу разбавляли 
водой и диазотировали. Количество соли диазония определяли 
сочетанием с титрованным раствором азотола ПА. 

NaNO2, H
+

+

COOH

COOH

NH2

COOH

COOH

N
+

N OH
-OH

O

NH
Ar

-

OH

O

NH

N
N

HOOC COOH

Ar
-
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УДК 541.64:543.422 
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ КФС 

Мотильова Ю.С., Котова В.В., доц., к.т.н. 
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 

 
Концентрація вільного формальдегіду в складі карбамідо-

формальдегідної смоли (КФС) багато в чому залежить від будови та 
функціонального складу олігомеру і процесів, що протікають під час 
його формування. Незалежно від умов проведення синтезу, в основі 
отримання КФС лежать реакції, які незмінно призводять до утворення 
структурних фрагментів, що складаються з моно-, ди- і тризаміщених 
похідних карбаміду, які містять метилольні групи, метиленові і 
метиленефірні зв'язки [1].  

Переважання тих чи інших груп і зв'язків в структурі 
полімерних ланок олігомерів і справляють істотний вплив на їх 
властивості, будову і вміст вільного формальдегіду.  

Синтез КФС здійснюють як в умовах лужної конденсації 
формальдегіду і карбаміду, так і при змінному значенні рН в 
присутності кислот і лугів в декілька стадій.  
Велике значення на будову та функціональний склад олігомеру має 
мольне співвідношення карбаміду до формальдегіду по стадіях, час 
витримки та значення рН середовища у якому проводиться синтез 
КФС. 

Синтез КФС в лужному середовищі проводять в одну або кілька 
стадій, в присутності надлишку карбаміду або формальдегіду. 
Наприклад, отримання олігомерів при молярному співвідношенні 
карбаміду (К) до формальдегіду (Ф), яке дорівнює 1:1,2, температурі 
980С призводить до вмісту вільного формальдегіду в готовому 
олігомері на рівні 2,8 мас%.  

При проведенні синтезу в присутності надлишку карбаміду при 
температурі 450С і молярному співвідношенні К:Ф = 1,2-2:1 отримують 
олігомери з вмістом вільного формальдегіду 0,5-2,0 мас% [2].  

Таким чином, присутність в реакційній масі надлишкової 
кількості карбаміду, призводить до зниження вмісту вільного 
формальдегіду в готовому олігомері.  

При двоступеневої конденсації карбаміду і формальдегіду при їх 
молярних співвідношеннях, наведених в таблиці 1, змінному значенні 
рН, температурі понад 900С і при тиску 0,002-20 МПа, з подальшою 
вакуум-відгонкою або без неї, отримують КФС з вмістом вільного 
формальдегіду 0,6-0,4мас% [3]. 
 



 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

47

Таблиця 1 

Синтез КФС шляхом триступеневої конденсації при змінному 
значенні рН згідно зі схемою: лужне середовище - кисле - лужне в 
присутності каталітичної добавки та молярних співвідношеннях 
карбаміду і формальдегіду приведених в таблиці 2, призводить до 
зниження вмісту вільного формальдегіду в олігомері 0,5-0,1%. 

Таблиця 2 

Синтез КФС з вмістом вільного формальдегіду 0,10-0,15% також 
отримують з використанням карбамідо-формальдегідного концентрату 
(54-80%), який змішують з розчином карбаміду при рН 6,7-7,0 та 
температурі 97-102˚С. Потім встановлюють значення рН 8,5 і при 900С 
завантажують карбамід і буру, перемішують протягом 30хв і 
охолоджують. Молярне співвідношення К:Ф за стадіями становить 1: 2 
- 1,9 → 1: 1,1 [4]. Зниження вмісту вільного формальдегіду до значення 
0,09-0,07% в складі КФС досягають триступеневою конденсацією при 
змінному значенні рН з використанням форконденсату, отриманого 
при співвідношенні К:Ф = 1:2-1,2 або змішуванням (мас.%): карбаміду 
15-21, монометилолкарбаміду 24-33, діметилолкарбаміду 4-10, 
формальдегіду 1,9-2,4, вода - решта.  

Молярне співвідношення К:Ф = 1:1,75-2,1 при значенні рН 6,0-
8,5 - на першій стадії, при значенні рН 4,5-4,7 і температурі 82 - 980С з 
подальшим випаровуванням - на другій стадії, при 7,5-8,5 та 
довантаженням карбаміду до співвідношення К:Ф = 1:1,2-1,15 і 
температурі 55-650С – на третій стадії [5].  

У даних умовах на вміст вільного формальдегіду в готовому 
олигомері помітний вплив робить вихідне молярне співвідношення 
К:Ф (таблиця 3).  

Молярне співвідношення 
карбамід:формальдегід по стадіях 

Вміст вільного 
формальдегіду, % 

1:2,2 – 1,5→1:1,85 – 1:1,3 
1:3,2 – 2,0→1:1,80 – 1:0,8 
1:2,2 – 1,8→1:1,85 – 1:1,1 

0,60 
0,50 
0,45 

Молярне співвідношення 
карбамід:формальдегід по стадіях 

Вміст вільного 
формальдегіду, % 

1:2,1 → 1:1,60 
1:2,1 → 1:1,55 
1:1,90 → 1:1,40 
1:2,0 → 1:1,35 
1:2,0 → 1:1,20 
1:1,9 → 1:1,20 

0,50 
0,45 
0,27 
0,21 
0,13 
0,10 
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Таблиця 3 

Для подальшого зниження вмісту вільного формальдегіду нами 
пропонується два шляхи отримання КФС, які полягають в отриманні 
смол шляхом проведення реакції поліконденсації карбаміду і 
формальдегіду при їх змінному молярної співвідношенні за стадіями 
рівному 1:4 - 1:1,45 - 1:1,33 зі значенням рН від 2,5 до 9,5 (таблиця 4) з 
порційним і дрібно-порційним завантаженням карбаміду [6]. 

Таблиця 4 

Результати дослідів показали, що проведення синтезу КФС при 
обраних умовах призводить до утворення олігомерів з найменшим 
вмістом вільного формальдегіду. 
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Молярне співвідношення 
карбамід:формальдегід по стадіях 

Вміст вільного 
формальдегіду, % 

1:2,0 →   1:1,20 
1:1,75 → 1:1,15 
1:2,1 →   1:1,20 

0,09 
0,08 
0,07 

Молярне 
співвідношення 
карбамід:формальдегід 
по стадіях 

Значення 
рН 
по стадіях 

Час 
витримки 
по стадіях, 
хв 

Вміст вільного 
формальдегіду, 
% 

1:4 → 1:1,45 →1:1,33 
1:4 → 1:1,45 →1:1,33 

1:4 → 1:1,45 →1:1,33 

9,5-4,5-9,5 
9,5-2,5-9,5 
9,5-4,5-
120 

60-30-120 
60-30-120 
90-60-120 

0,03 
0,01 
0,00 
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УДК 841.64:547.1  

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДОВ 
Пересунько О.С., Головненко Н.П. 
ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное) 

 
В состав вулканизирующих систем входят сшивающие 

вещества, ускорители и активаторы, обуславливающие переход 
каучука из пластического состояния в высокоэластическое с 
образованием вулканизационных структур. В процессе вулканизации 
вулканизирующие вещества способствуют сшиванию молекулярных 
цепей в пространственные структуры за счет поперечных химических 
связей. Образование таких структур сопровождается резким ростом 
прочностных показателей и эластичности. Основным 
вулканизирующим веществом для каучуков общего назначения 
является элементарная сера. Ее наличие в резиновых смесях 
обуславливает создание вулканизационных структур с недостаточной 
стойкостью к термоокислительной деструкции. Поэтому применение 
для вулканизации каучуков полисульфидов, позволяющих либо 
значительно уменьшить содержание серы в резиновой смеси, либо 
полностью исключить ее из состава вулканизирующей группы, 
является одним из путей получения резин с высокой стойкостью к 
термическим и термоокислительным воздействиям.  

В литературе имеются данные о применении органических 
сульфидов, содержащих различное число атомов серы, в качестве 
вулканизирующих агентов. Однако отсутствует информация о влиянии 
степени полисульфидности на динамику сшивания молекулярных 
цепей каучука, структуру образующихся вулканизационных сеток и 
свойства вулканизатов. Активирующее действие оксида цинка на 
органические ускорители известно давно. Это достаточно дорогой 
продукт, поэтому разработка способа синтеза полисульфидов из 
доступного сырья, который сочетал бы в себе свойства активатора и 
вулканизирующего агента, является актуальной. 
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Структурные исследования показывают, что высокой 
эластичностью обладают вещества, молекулы которых представляют 
собой длинные цепи с более или менее выраженной способностью к 
внутреннему вращению. Исходным компонентом для получения 
многосернистых водородов Н2Sх является водный раствор 
полисульфидов натрия. Полисульфид натрия разлагают 
концентрированной соляной кислотой, приливая к охлажденной 
кислоте раствор Na2Sх. Н2Sх образуется в виде оседающего на дно 
желтого маслообразного вещества.  

Дисероводород Н2S2 и трисероводород Н2S3 образуются при 
крекировании многосернистого водорода. Крекирование ведут в 
специальной установке, обработанной горячей концентрированной 
кислотой, поскольку даже следы щелочи вызывают бурное разложение 
этих соединений. Н2S2 и Н2S3 представляют собой жидкости желтого 
цвета с удушливым запахом, растворимые в сероуглероде, бензоле, 
хлороформе. Тетрасероводород Н2S4 получают перегонкой 
многосернистого водорода. Разнообразие свойств серы обусловлено 
большой реакционной способностью. Кроме того, наличие даже 
небольших количеств примесей может существенно изменять физико-
химические свойства серы. Поэтому при оценке продукта следует 
учитывать возможное влияние содержащихся в ней примесей.  

Объектом исследования являются полисульфиды металлов, 
используемые как вулканизирующие агенты в резинотехнической 
промышленности.  Цель работы – разработка методов синтеза и 
анализа серосодержащих неорганических полимеров. 

В процессе работы проводились исследования по получению 
полисульфидов щелочных металлов с различной степенью 
полисульфидности. Полисульфиды щелочных металлов получают 
путем взаимодействия элементарной серы с водным раствором 
гидроксида или сульфида щелочного металла при повышенной 
температуре. В качестве катализатора процесса можно использовать 
аминосоединение (диметилендиамин, метилпирамидон и др.) в 
количестве 0,5-5%. 

Реакция серы с гидроксидом натрия протекает быстрее в смесях 
метанола и ацетона, а образующийся полисульфидный раствор 
содержит меньше тиосульфата и больше активной серы. Для 
определения сульфидной, тиосульфатной и полисульфидной серы в 
полисульфидах щелочных металлов испытуемый раствор делят на три 
аликвотные части. Первую титруют йодометрически, вторую – 
бромометрически, третью кипятят с карбонатом кадмия и титруют 
йодометрически.  
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РЕАКЦІЯ АЦЕТАТУ Mn(III) З АЛКІЛБЕНЗЕНАМИ В 
ОЦТОВІЙ КИСЛОТІ В ПРИСУТНОСТІ СИЛЬНИХ КИСЛОТ 

Потапенко Е.В., доц. д.х.н. 
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 
 

В попередніх роботах було показано [1–3], що ацетат Mn(II) 
проявляє високу ефективність при каталітичному окисненні 
алкілбензенів озоном лише в системі «оцтова кислота – сильна 
кислота». Проведені дослідження продемонстрували, що в оцтовій 
кислоті ацетат Mn(IІІ) достатньо інертний по відношенню до 
алкілбензенів. Окиснення зупиняється вже при ступені перетворення 
вуглеводню який не перевищує 5 % (табл. 1).  

 
Рисунок 1 - Кінетика витрачання Mn(ІІІ) в реакції з толуеном в 

оцтовій кислоті при різних концентраціях сульфатної кислоти (моль/л). 
[ArCH3] = 0,35 моль/л; температура 20 °С: 1 – 0; 2 – 0,4; 3 – 0,8; 4 – 1,2; 

5 – 2,0; 6 – 2,0 (за відсутністю толуену) 
Додавання в реакційну суміш сильних кислот сприяє збільшенню 

ступеню перетворення субстрату, але значення цього показника, в 
значній мірі, залежить від природи кислоти. Так, в присутності 
трихлороцтової кислоти та H3PO4 не вдається суттєво вплинути на 
ступінь перетворення алкілбензену при 20 °С (табл. 1). При цьому, як і 
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у випадку окиснення в оцтовій кислоті (рис. 1, кр.1), спостерігається 
гальмування реакції, яке зумовлене накопиченням в системі 
відновленої форми мангану. 

 
Таблиця 1 - Продукти реакції взаємодії Mn(III) з алкілбензенами 

в оцтовій кислоті при 20°С [ArCНR2] = 0,1 моль/л, [Mn(ІІІ)] = 0,25 
моль/л 
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Толуен 

– – N2 240 1,6 86,7 3,1 3,8 – 
– – О2 240 2,1 1,2 41,8 46,4 6,3 

Н3РО4  1,5 N2 150 23,4 84,6 5,4 6,5 – 
CCl3COOH 2,0 N2 150 14,2 87,2 4,6 3,3 – 

НClО4  1,0 N2 120 57,3 85,4 3,2 6,3 – 
Н2SO4  1,2 N2 90 71,2 87,5 2,3 7,8 – 
Н2SO4  1,2 О2 90 73,8 0,8 36,7 52,3 7,1 
Н2SO4  1,0 N2 90 66,4 86,2 4,6 6,8 – 

 
3-Нітро-
толуен 

–  N2 300 1,2 87,5 3,3 7,1 – 
–  О2 300 1,7 – 45,2 47,8 2,7 

Н3РО4  1,5 N2 180 22,6 83,4 6,1 6,9 – 
Н2SO4  1,2 N2 120 61,4 87,3 2,6 8,6 – 
Н2SO4  1,2 О2 120 62,5 – 42,3 45,8 9,5 

 
1,4-

Диметил-
бензенен 

– – N2 240 3,8 84,2 6,5 7,4 – 
– – О2 240 4,1 – 28,2 58,3 13,1 

CCl3COOH 2,0 N2 140 18,4 86,4 5,1 3,6 – 
Н2SO4  1,2 N2 90 83,5 81,6 5,8 10,2 – 
Н2SO4  1,2 О2 90 82,2 – 23,7 59,3 14,2 

 
Етилбензен 

– – N2 240 3,7 89,4 4,1 4,5 – 
– – О2 240 4,5 – 42,3 54,7 – 

Н3РО4  1,5 N2 130 31,2 85,8 6,8 5,4 – 
Н2SO4  1,0 N2 90 85,7 88,3 4,6 5,4 – 
Н2SO4  1,0 О2 90 88,2 1,2 40,8 52,2 4,1 

Кумен Н3РО4  1,5 N2 130 28,6 84,6 7,1 6,3 – 
Н2SO4  1,0 О2 90 83,5 – 28,6 49,7 4,8 

*Примітка. І – ацетат спирту, ІІ – спирт, ІІІ – альдегід або кетон, IV 
– кислота. 
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Кінетика витрачання ацетату Mn(IІІ) лінійно залежить від 
концентрації тривалентного мангану та алкілбензену і обернено 
пропорційна Mn(IІ) (рівняння 1).  
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33
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(1) 

 
При використанні сульфатної кислоти реакція протікає 

практично до повного витрачання субстрату і при цьому відсутній 
ефект гальмування окиснення відновленою формою мангану (рис. 1). 
Швидкість реакції описується кінетичним рівнянням другого порядку:  
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В процесі досліджень було з’ясовано, що на оксидаційні 

властивості ацетату Mn(ІІІ) сильно впливає концентрація сульфатної 
кислоти (рис. 1) і при достатньо високих її концентраціях 
конкуруючим процесом окисненню алкілбензену стає реакція ацетату 
Mn(ІІІ) з  розчинником (рис. 1, кр 6).  

Основними продуктами реакції в атмосфері N2 є ацетати 
ароматичних спиртів, а в атмосфері О2 реакція супроводжується 
переважним утворенням спиртів та карбонільних сполук (табл. 1). 

В оцтовій кислоті ацетати перехідних металів проявляють 
здатність до сильного комплексоутворення і, як наслідок, окисно-
відновний потенціал та оксидаційна спроможність ацетату Mn(ІІІ) 
різко знижені, що і пояснює його низьку активність в цих умовах.  
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UDK 544.463 
MECHANOCHEMICAL MODIFICATION OF ZnO-MoO3 (1:1) 

COMPOSITION AS ALTERNATIVE SYSTEM OF 
ENVIRONMENTAL PHOTOCATALYSIS 

Sachuk O.V., Zazhigalov V.A. 
Institute for Sorption and Problems of Endoecology of NAS of Ukraine,  

Kyiv 
 

Photocatalytic processes with participation of inorganic metal oxides 
have good perspectives for solution such problems as transformation and 
storage of sun energy, removing of the toxic waste and other important 
technical and technological problems. It is known that properties of 
traditional photocatalysts such as titanium and zinc oxides can be enhanced 
by different additive introduction. One of the alternative perspective system 
can be oxide zinc-molybdenum composition, which common the properties 
of ZnO as a photocatalyst and molybdenum oxide as a promoting additive. 
The published data related with traditional methods of preparation 
(precipitation, solid state reaction, hydrothermal synthesis etc) show an 
increase of photocatalytic and luminescence properties in this composition. 
In this study the alternative method of synthesis based on mechanochemical 
treatment of ZnO-MoO3 mixture was used.. 

Mechanochemical activation (MChT) of this system with molar ratio 
ZnO:MoO3=1:1 was carried out in air during 2, 4 and 8 hours.  X-ray data 
show that MChT during 2 hours leads to a decrease of initial compounds 
particles dimensions (from 81 up to 13 nm) and formation of hydrated phase 
of MoO3·0,5H2O. An increase of treatment time (4 h) accompanied by 
formation of new phase β-ZnMoO4 monoclinic modification, while the 
intensity of the reflex of the plane (-111) is dominant. IR data confirm the 
formation of new phases MoO3·0.5H2O and β-ZnMoO4, to which 
correspond the absorption bands Mo-OH and Zn-Mo-O bonds at 955 cm-1 

and 600-656 cm-1 respectively. It was shown that after 8 h treatment the β-
ZnMoO4 phase forms only. SEM and TEM studies demonstrate that this 
compound has the habitus of nanorods with length 100-300 nm and cross-
section 20-50 nm. According to the results obtained by BET, it was found 
that MChT leads to an increase of the specific surface area from 2 m2/g to 9 
m2/g.and from non-porous initial oxides new phase with presence of micro- 
and meso-pores forms.  
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УДК 678.5.06:661.68 
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПІНОМАТЕРІАЛІВ НА 

ОСНОВІ СИЛІКАТУ НАТРІЮ 
Сіренко М.Г., Шолух Н.Є., к.х.н. 
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 

 
В останні роки відбувається зростаючий інтерес дослідників до 

газонаповнених пластмас або піноматеріалів. Широко 
використовуються піноматеріали на основі неорганічних полімерів.  
Серед неорганічних поризуємих матеріалів найбільший інтерес має 
силікат натрію. Ця сировина є доступною і дешевою, що обумовлює її 
широке застосування. Поєднуючи всі основні переваги мінеральних 
утеплювачів (негорючість, термостійкість, екологічна безпека) з 
кращими, в порівнянні з чарунковими пінобетонами, 
теплоізоляційними властивостями, піноматеріали на основі силікату 
натрію стали цілком конкурентоспроможними [1]. 

Метою роботи була розробка композиції на основі силікату 
натрію густиною 1,44 – 1,47 г/см3 та силікатним модулем 2,7 – 3,0 для 
отримання піноматеріалу методом холодного спінювання та 
дослідження його структури. Для підвищення водо- і паростійкості в 
композицію ми вводили алюмінієвий порошок. Також в композицію 
вводили отверджувач та поверхнево-активну речовину (ПАР). Ці 
речовини додаються до композиції щоб не допустити зниження 
кратності спінювання в період додаткового структурування піни і її 
стабілізації. Однією з найважливіших функцій ПАР при отриманні 
піноматеріалів є стабілізація піни до досягнення системою необхідної 
в’язкості. В якості ПАР ми застосовували каучуковий латекс. При 
введенні латексу має місце зниження крихкості матеріалу, зростання 
міцності і кратності спінювання. До складу композиції також входять 
наповнювачі: діабаз, молотий мармур, крейда, бентонітові глини.  

Зразки піноматеріалу виготовляли наступним чином: в змішувач 
додають всі сухі компоненти композиції і перемішують. Окремо в 
натрієвому рідкому склі розчиняють ПАР і їдкий натр. Потім змішують 
всі компоненти в лабораторних циліндричних формах, у яких 
відбувається отвердження композиції. Через 7 – 14 діб в залежності від 
температури навколишнього середовища піноматеріал набуває 
максимальної міцності.  

В роботі були отримані зразки піноматеріалу з різною кількістю 
ПАР та вивчалась залежність структури піноматеріалу від її кількості. 

У роботі використано стандартні методики дослідження 
структури піноматеріалів [2]. 
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Середній розмір чарунок в піноматеріалі визначали за наступної 
методикою. Підраховували кількість чарунків на певній геометричній 
поверхні зрізу піноматеріалу. Шляхом подальшого розрахунку 
середньої площі, займаної однією чарункою, визначаються її лінійні 
розміри. Поперечний діаметр чарунок - розрахункова величина, що 
характеризує поперечний розмір таких усереднених чарунок 
еліпсоїдальної або кульової форми, з яких складався б ідеально 
однорідний за структурою пористий матеріал, який найближче 
відповідає реальному піноматеріалу за своєю структурою і щільністю. 

Коефіцієнт форми чарунок - параметр, що відображає ступінь 
витягнутости чарунок і визначається як відношення поздовжнього 
розміру усередненої чарунки до її поперечного розміру. Ступінь 
неоднорідності структури - відносна зміна поперечного діаметра 
чарунків в різних місцях блоку. Для проведення випробування 
використовується масштабна сітка і мікроскоп із загальним 
збільшенням до (15 ÷ 20)x. Найбільш зручним для цієї мети є 
стереомікроскоп МБС-2, що дозволяє швидку зміну ступеня 
збільшення. 

Масштабна сітка служить для вибору і вимірювання площі, на 
якій проводиться підрахунок чарунок і являє собою прозору пластину з 
оргскла або фотоплівки з нанесеними на ній квадратами площею 1см2. 
Центральні квадрати розбиваються на більш дрібні частини. 

Для визначення поперечного діаметра чарунків зріз робиться в 
напрямку, перпендикулярному напрямку спінювання. При 
необхідності оцінки витягнутості чарунків робиться додатковий зріз в 
напрямку, паралельному спенюванню. На підготовлену поверхню зріза 
розміщують масштабну сітку і на обраній площі (S) підраховують 
кількість чарунок (n). 

Поперечний діаметр чарунок, D (см), визначають за формулою 

2 1SD
n d



     

 , 

де S - площа зріза, см2; n - кількість чарунок на площі S; 
d – густина зв’язуючого, г/см3; γ – уявно щільність 

піноматеріалу, кг/м3, визначається за формулою 
310m

V
   , 

де m – маса зразка, г; V – геометричний об’єм зразка, см3. 
Коефіцієнт форми чарунок, а, визначається за формулою 
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1
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де S1 - площа зріза паралельного спінювання, см2; 
n1 - кількість чарунок на площі S1; 
S - площа зріза перпендикулярного спінювання, см2; 
n - кількість чарунок на площі S; 
Ступінь неоднорідності структури піноматеріалу, К, (%),  

визначається за формулою  
 

100cep

cep

D
K

D


  , 

де ΔD = Di - Dcep; ΔDсер – усереднене значення ΔDі; 
ΔDі – індивідуальне значення D в різних місцях блоку. 
За результатами проведених випробувань були отримані 

наступні висновки.  
Піноматеріали, які досліджувались мають замкнені пори і 

параметри структури, які наведені в таблиці 1.  
 

Таблиця 1 - Параметри структури пор отриманого піноматеріалу 
Найменування показника Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 
Кількість пор на 1 см2 в 
перпендикулярному зрізі, шт 

120 230 235 240 

Кількість пор на 1 см2 в 
паралельному зрізі, шт 

123 250 255 255 

Діаметр чарунок, мкм 110 75 73 70 
Коефіцієнт форми чарунок 0,89 0,92 0,92 0,94 
Ступінь неоднорідності 
структури, % 

90 97 98 98 

Зразок 1 –  без вмісту ПАР; зразок 2, 3 і 4 –  з вмістом 1, 1,5 і 2% мас. 
ПАР відповідно; 
 

На підставі проведених випробувань було показано, що 
введення ПАР призводить до зменшення розміру пор і покращення 
однорідності структури піноматеріалу. 

 
Література: 

 
1 Опєкунов В. В. Конструкційно – теплоізоляційні будівельні 

матеріали на основі активованих сировинних компонентів. – Київ: 
Видавничий дім “Академперіодика”, 2001. – 216 с. 

2 Сборник методов физико-механических испытаний 
пеноматериалов. /Под ред. Ю.Н. Полякова. - ВНИИСС, 1967. – 123 с. 
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УДК 541.127: 542.943  
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ 4-НІТРОЕТИЛБЕНЗЕНУ З ОЗОНОМ 

У РІДКІЙ ФАЗІ 
Соломатін Д.А., Бушуєв А.С., доц., к.т.н., Галстян А.Г. проф., д.х.н.  

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 

Дослідження реакції 4-нітроетилбензену з озоном у рідкій фазі 
має важливе практичне значення для створення екологічно чистих 
низькотемпературних методів синтезу 4-нітрофенилметилкарбінолу та 
4-нітроацетофенону [1]. Відомо, що дані продукти окиснення 4-
нітроетилбензену застосовуються у промисловості основного 
органічного синтезу, у виробництві лікарських препаратів, запашних 
речовин та парфумерії. На сьогоднішній день 4-
нітрофенилметилкарбінол отримують, переважно, відновленням 4-
нітроацетофенону коштовними відновниками. 4-Нітроацетофенон 
синтезують окисненням алкілбензенів киснем повітря при 
надлишковому тиску та підвищених температурах. Дані методи мають 
ряд недоліків, котрі можна значною мірою запобігти, використовуючи 
як окисник озон. Окиснення 4-нітроетилбензену озоноповітряною 
сумішшю сприяє переходу реакції в низькотемпературний режим, 
спрощує технологію та підвищує якість 4-нітроацетофенону. 

Проведені дослідження показали, що при температурі 20 ºС і 
атмосферному тиску окиснення 4-нітроетилбензену киснем повітря у 
розчині крижаної оцтової кислоти не відбувається. В присутності озону 
реакція розвивається швидко, проте вичерпне окиснення (озонування) 
4-нітроетилбензену, (0,4 моль·л-1) за умов досліджень при концентрації 
озону 5·10-4 моль·л-1 закінчується за 11 годин.   

При збільшенні концентрації озону до 1· 10-3 моль·л-1 реакція 
значно прискорюється. При температурі реакції 20 ºС вичерпне 
окиснення 4-нітроетилбензену завершується за 6 години. Подальше 
збільшення температури впливає не тільки на швидкість витрачання 
вихідного субстрату, але і на селективність окиснення за бічним 
ланцюгом. Максимальна селективність окиснення 4-нітроетилбензену 
до 4-нітроацетофенону при температурі 50 ºС становить 82%. При 
подальшому підвищенні температури швидкість витрачання вихідного 
субстрату продовжує підвищуватись, в той час як вихід за 4-
нітроацетофеноном пропорційно зменшується, що вірогідно пов’язано 
з його подальшим окисненням.  

На початкових стадіях реакції паралельно з кетоном 
накопичується 4-нітрофенилметилкарбінол. Він є проміжним 
продуктом окиснення 4-нітроетилбензену. Максимальний вміст спирту 
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серед продуктів досягає 12 %, після цього його концентрація 
поступово знижується за рахунок окиснення до відповідного кетону. 

Окрім реакції за бічним ланцюгом з утворенням окисенвмісних 
похідних 4-нітроетилбензену, паралельно відбувається процес 
озонолізу ароматичного кільця з утворенням озонідів та подальшим їх 
перетворенням у аліфатичні пероксидні продукти. Витрати вихідного 
субстрату за цим напрямком становлять 15 %. α-4-
Нітрофенілетилгідропероксиди за умов досліджень і застосованих 
аналітичних методик не ідентифікуються. Це пояснюється тим, що 
утворені за бічним ланцюгом пероксиди при низьких температурах 
скоріше рекомбінують, ніж приймають участь у реакціях продовження 
ланцюгів. За результатами проведених досліджень, та складом 
отриманих продуктів реакції, пропонується наступна схема окиснення 
4-нітроетилбензену, котра свідчить про наявність двох напрямів 
озонування: за етильною групою і бензеновим кільцем (озоноліз), який 
відбувається за схемою Кріге [2]. 

 
 

Література: 
1. Галстян Г. А. Жидкофазное каталитическое окисление 

ароматических соединений озоном / Г.А. Галстян, Н.Ф. Тюпало, А.Г. 
Галстян – Луганск: Изд–во ВНУ им. В. Даля, 2009. – 415 с. 

2. Criegee R. Nenes aus der chemie der oxonide / R. Criegee // 
Chimia. – 1968. – Vol. 22, № 10. – S. 392. 
 
УДК 678.674 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОЛИГОМЕРОВ 
ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА 

Суслина А..И., Логунова Н.С., Бушуева Н.К., доц., к.т.н. 
ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное) 

 
Полимеры чувствительны к воздействию тепла, поэтому 

вопросы их термостойкости и поиски путей ее повышения всегда 
остаются актуальными. 
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Термический анализ образцов модифицированных 
глицидиловым эфиром пентабромфенола (ГЭПБФ) 
олигодиэтиленфталатмалеинатов (ОДФМГ) и 
олигодиэтиленадипинатов (ОДАГ) [1] проводили на 
фоторегистрирующем дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдеи в 
среде воздуха в интервале температур 298-1173 К при линейной 
скорости нагрева  10 К/мин, чувствительности по каналам ТГА 200, 
ДТГ 1/10, ДТА 1/10. Эталонным образцом служила окись алюминия. 

ОДФМГ и ОДАГ синтезировали в расплаве в токе сухого, 
свободного от кислорода, азота при температуре 433-453 К и 
содержании ГЭПБФ в смеси исходных мономеров 3,22-41,67 %. Для 
получения ОДАГ с концевыми гидроксильными группами в исходной 
реакционной смеси создавали за счет избытка диэтиленгликоля (ДЭГ) 
неэквимолекулярное мольное соотношение карбоксилсодержащего 
компонента и смеси (ДЭГ+ГЭПБФ+триметилолпропан) – 15:16. При 
синтезе ОДМФГ было выбрано следующее мольное соотношение 
реагирующих компонентов: (ДЭГ + ГЭПБФ) : малеиновый ангидрид 
(МА): фталевый ангидрид (ФА) = 1,00 : 0,67 : 0,33. Из анализа 
дериватограмм олигоэфиров (таблица) следует, что с введением в 
макромолекулу олигоэфира ГЭПБФ процесс термоокислительной 
деструкции упрощается – сокращается количество этапов деструкции. 
Последнее зависит от концентрации антипирирующего модификатора. 

Таблица - Результаты дериватграфического исследования 
ОДФМГ и ОДАГ (на воздухе, 298-873 К)  

Олигоэфир 
Содержание ГЭПБФ,  
% мол. от исходной 
смеси мономеров 

Содержание  
брома в 
олигоэфире, 
% масс. 

Стадия 
деструкции 

1 2 3 4 

1. ОДА - - 
І 
ІІ 
ІІІ 

2. ОДАГ 3,22 10,50 І 
II 

З. ОДАГ 6,45 18,44 І 
4. ОДАГ 9,68 25,00 І 
5.ОДАГ 12,90 30,30 І 

6. ОДМФ - - І 
ІІ 

7. ОДМФГ 8,33 23,38 І 
ІІ 

8. ОДМФГ 16,67 36,85 І 
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Продолжение таблицы  
 Температура, К 

Потеря 
массы 
образца, 
% масс. 

Общая 
потеря 
массы 
образца  
при 873 
К,% масс. 

Олигоэфир 

начал
а  
разло
жения 

интервал 
максимальной 
скорости 
разложения 

1 5 6 7 8 9 

1. ОДА 
591 
- 
- 

591-693 
693-743 
743-844 

678 
698 

- 

76 
18 
5 

99 

2. ОДАГ 523 523-648 
648-798 

598 
726 

65 
7 73 

З. ОДАГ 523 523-641 593 66 75 
4. ОЭАГ 533 533-658 598 67 75 
5. ОЭАГ 523 523-638 598 67 73 

 
6 ОДМФ 

553 
- 

553-723 
723-843 

683 
835 

86 
8 96 

7ОДМФГ 538 
- 

538-673 
673-803 

583 
753 

62 
7 73 

8ОДМФГ 516 516-613 563 59 72 
 
Потеря массы на определяющей (первой) стадии деструкции 

бромсодержащих олигоэфиров по сравнению с олигоэфирами (ОДФМ, 
ОДА), полученными в отсутствие ГЭПБФ, снижается на 9-27%, а 
температурные параметры сдвигаются в низкотемпературную область: 
температура начала разложения (потеря массы 5% масс.) на 15-68 К; 
температура максимальной скорости разложения на 80--120 К; 
температура завершения стадии на 35-110 К. 

Изменение концентрации ГЭПБФ в пределах 3,22 - 12,90% мол. 
от исходной смеси мономеров синтеза ОДАГ не оказывает влияния на 
температуру начала разложения, температуру максимальной скорости 
разложения и температурный интервал определяющей стадии, глубину 
разложения. С увеличением молярной доли ГЭПБФ от 8,33% до 
16,67% в ОДФМГ наблюдается понижение названных температурных 
параметров и сужение температурного интервала стадии.  

Полученные данные свидетельствуют, что снижение 
концентрации неустойчивых сложноэфирных групп за счет появления 
или увеличения в олигоэфирной цепи устойчивых ароматических 
группировок с большой молекулярной массой (ГЭПБФ) не привело к 
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увеличению термостойкости олигоэфиров, вероятно, из-за образования 
эффективного ингибитора горения (НВr) и выделения его в газовую 
фазу, чему способствует низкая энергия активации связи С-Вr. 
Несмотря на зафиксированное уменьшение термостойкости, обращает 
на себя внимание неожиданный факт: стабильность эфирных связей в 
макромолекулах бромсодержащих олигоэфиров повышается – потеря 
массы за счет разрушения эфирных связей уменьшается в 1,4 – 1,9 раза 
(Т=873 К). В этих же условиях эфирные связи ОДФМ и ОДА 
практически полностью разрушаются (потеря массы 96 – 99%).  
 

Литература: 
1 Маслош В.З., Бушуева Н.К. Синтез бромсодержащих 

олигоэфиров и их применение для получения трудногорючих 
пенополиуретанов. – Изв. Вузов. СССР. Химия и хим. технология, 
1982, т. 25, № 8, с. 9 – 11. 
 
УДК 547.587.1 

РОЗРОБКА МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ПРОПИЛОВОГО 
ЕСТЕРУ 4-ГІДРОКСИБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ 

Тихомирова Т.О., Шапкін В.П., доц., к.х.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Ціль дослідницької роботи – розробити методику отримання 

пропилового естеру 4-гідроксибензойної кислоти (пропилпарабену). 
Пропилпарабен використовується багато років як харчова 

добавка групи консервантів. Парабени – скорочена назва складних 
(аліфатичних) естерів 4-гідроксибензойної кислоти. Найбільш відомі 
метилпарабен, етилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен, 
ізобутилпарабен, ізопропилпарабен, бензилпарабен та їх натрієві солі. 

Самі парабени були відкриті на початку XX століття. З 1925 року 
застосовуються для консервації продуктів.  

Пропилпарабен застосовується як харчова добавка Е-216 є 
антисептиком і антигрибковим агентом, тобто використовується проти 
грампозитивних бактерій і, рідше, проти пліснявих і грамнегативних 
бактерій. Використовується як консервант різної продукції: в 
продуктах харчування, лікарських препаратах і косметиці.  

Дія на організм пропилпарабену в цілому безпечна. Лише при 
контакті надвеликих доз його добавки зі шкірою можуть 
спостерігатися алергічні реакції у вигляді свербежу і почервоніння [1-
3].  
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Реакція етерифікації, як і багато інших реакцій заміщення, у 
тригонального атома вуглецю найчастіше протікає по механізму 
тетраедра, тобто з отриманням проміжного тетраедричного 
інтермедіату [4]. Усі стадії реакції етерифікації оборотні; зворотна 
реакція є каталізованим кислотою гідролізом естерів.  

У нашому випадку при естерифікації 4-гідроксибензойної 
кислоти пропанолом реакція протікає у надлишку спирту та з 
використанням надлишку каталізатора – концентрованої сульфатної 
кислота, яка поглинає виділену у результаті реакції воду.  

На рівновагу реакції бензойних кислот впливає кислотність, яка 
залежить від роду заступників та місця їх у кольці. Замісники I роду 
зменшують кислотність, а замісники II роду – збільшують. 

Найбільш прийнятним способом отримання пропилового естеру 
4-гідроксибензойної кислоти являється метод естерифікації 4-
гідроксибензойної кислоти в пропиловому спирті в присутності 
каталізатора – сульфатної кислоти. 

Цей метод включає наступні стадії: стадія естерифікації 4-
гідроксибензойної кислоти в пропанолі (t=95-100оС); фільтрація та 
промивка водою реакційної маси (t=5-10оС); перекристалізація із води 
(t=90-95оС); фільтрація та промивка водою пропилпарабену (t=5-10оС); 
сушка пропилпарабену (t=80-85оС). За даними літературних джерел 
вихід пропилпарабену складає до 84 %  

Спочатку визначено похибку експерименту. Експеримент 
проводили в мольному співвідношенні кислота:спирт (1:5,4), кислота: 
сульфатна кислота (1:0,62) при температурі 95-100 оС Похибка 
експерименту у відсотках складає 1,5 %, що свідчить на добру 
збіжність експериментальних даних.  

Для вивчення кінетики проведено досліди отримання 
пропилпарабену з визначенням виходу пропилпарабену в залежності 
від часу витримки реакції естерифікації.  

За перші 2 годин відрізок на кривій (рис. 1) майже прямий, що 
свідчить про відсутність індукційного періоду на початку реакції 
етерифікації. 

Масову долю метилпарабену визначали потенціометричним 
титруванням розчину пропилпарабену в 75 % водному розчині 
диметилсульфоксиду 0,1 н розчином натрію гідроксиду.  

Оптимізацію методу отримання пропилового естеру 4-гідрокси-
бензойної кислоти планується проводити за повним факторним 
експериментом 22. 
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Рисунок 1 – Залежність концентрації пропилпарабену при 

естерифікації 4-гідроксибензойної кислоти пропанолом від часу реакції 
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УДК 541.64 

ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ КФС ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ 
СКЛАДІВ НА ЇХ ОСНОВІ 

Хмєлєвська І.В., Котова В.В., доц., к.т.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Карбамідоформальдегідні смоли (КФС) знаходять широке 

практичне застосування в багатьох галузях хімічної промисловості, i 
перш за все для виготовлення деревинностружкових плит (ДСП) та 
фанери. Але у них є один суттєвий недолік – це вміст вільного 
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формальдегіду. Зниженню вмісту вільного формальдегіду у КФС 
присвячено досить багато робіт, та усі способи зниження вільного 
формальдегіду у складі КФС можна поділити на два основних підходи: 
1) за рахунок оптимізації умов синтезу та створення раціональної 
технології с урахуванням таких технологічних факторів як молярне 
співвідношення карбамиіду та формальдегіду, час витримки, рН 
середовища, температура, тиск та тощо; 2) за рахунок введення 
модифікуючих добавок, які добавляють або під час процесу 
виготовлення КФС, або додають у склад готового олігомеру. 

Ми використовували аміди дифталевої та дималеінової кислот, 
які були нами отримані в результаті реакції карбаміду з фталевим та 
малеїновим ангідридами при їх молярному співвідношенні 1:2 [1], як 
добавки до КФС, що знижують їх токсичність. Отримані нами диаміди 
кислот (дималеінаткарбаміду та дифталаткарбаміду) являють собой 
сполуки: 

 

HOOC C    NH   C    NH    C                    

O O O

COOH

   

HOOC    CH    CH   C   NH    C     NH   C   CH   CH   COOH    

O O O   

Результати досліджень показали, що синтезовані нами диаміди 
- дифталати і дималеінати карбаміду здатні протягом 30-40 хв при 
кімнатній температурі знижувати вміст вільного формальдегіду в смолі 
до нуля (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Згідно отриманим результатам досліджень введення амідів 
дифталевої та дималеінової кислот до складу КФС, із розрахунку на 

№ 
п/п Вміст 

формальдегіду 
у КФС, % 

Акцептори формальдегіду, 
г на 100 г смоли 

Вміст 
формальдегіду 
в смолі, після 

введення 
диамідів, % 

диамід 
дифталевої 

кислоти 

диамід 
дималеінової 

кислоти 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 

0,041 
0,067 

- 
- 

0,032 
0,040 

- 
- 

- 
- 

0,150 
0,180 

- 
- 

0,067 
0,080 

0,00-0,03 
0,00 

0,00-0,02 
0,00 

0,00-0,01 
0,00 

0,00-0,01 
0,00 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

66

вільний формальдегід, стабілізує олігомер, знижуючи токсичність і 
зберігаючи його життєздатність в межах норми. При цьому аміди 
кислот реагують з формальдегідом не тільки відповідно до 
передбачуваних реакцій [2,3], згідно з якими приєднання 
формальдегіду може відбуватися по іміногрупам дифталата- та 
дималеінаткарбаміду. Отримані результати досліджень підтверджують 
можливість приєднання формальдегіду і до карбоксильних груп 
синтезованих амідів.  

Так, значення кислотного числа амідів в розчині 
формальдегіду знижується з 224 до 1,5-2 мг/г - у випадку з 
використанням дифталаткарбаміду і з 312 до 3-4 мг/г - у випадку з 
дималеінаткарбамідом. 

Згідно з відомими реакціями отримані диаміди можуть 
приєднувати формальдегід по активним атомам водню при імінних 
групах, карбоксильних групах та в мета-положенні в бензольному 
кільці щодо карбоксильних і ацильних груп - у випадку аміду 
дифталевої кислоти. Таким чином, отримані диаміди кислот 
теоретично можуть приєднувати від 2 до 8 моль формальдегіду на 1 
моль аміду. Однак можливості диамідів на цьому не припиняються. 
Експериментально встановлено, що їх здатність знижувати 
формальдегід відповідає 36-43 моль формальдегіду на 1 моль 
дифталаткарбаміду, та 12-23 моль формальдегіду на 1 моль 
дималеінаткарбаміду [1].  

Отримані результати досліджень перевищують очікувані та 
доводять здатність амідів знижувати вміст вільного формальдегіду в 
смолі в значно більшій кількості, що ймовірно пояснюється 
каталітичним впливом амідів на реакцію полімеризації формальдегіду: 

 
HOOC C    N   C    N    C   

O O O

COOH

(CH O)nCH OH2 2

(CH O)nCH OH2 2

 
HOOC    CH    CH   C   N    C     N   C   CH   CH   COOH    

O O O

2 2

2 2

(CH O)nCH OH
(CH O)nCH OH

 
Отримані результати досліджень свідчать про те, що, поряд з 

реакціями приєднання диамідами формальдегіду, відбувається і 
реакція полімеризації формальдегіду. Ефективним є використання 
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синтезованих диамідів у композиціях ДСП. Зразки ДСП, отримані на 
основі промислового олігомера з додаванням у його склад диамідів, 
мають меншу токсичність, порівняно з контрольними зразками у 2-2,3 
рази (що відповідає класу токсичності Е-1, Е-0). Одержані зразки ДСП 
мають фізико-механичні показники, якi вiдповiдають вимогам дiючих 
стандартів. Результати апробації одержаних КФС у композиціях ДСП 
підтвердили доцільність використання цих добавок у виробництві 
ДСП. 
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ОКИСНЕННЯ МЕТИЛБЕНЗЕНІВ ОЗОНОМ У РІДКІЙ ФАЗІ 
Шарпай А.Ю., Галстян А.Г., проф., д.х.н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 
Сучасні методи окиснення метилбененів озоном в оцтовій 

кислоті в присутності солей перехідних металів характеризуються 
високою селективністю окиснення по метильній групі, м'яким 
температурним режимом і простотою апаратурного оформлення 
процесу, проте, в основному, призначені для отримання відповідних 
бензойних кислот. Виділити в цих умовах в якості цільових продуктів 
ароматичні спирти і альдегіди не вдається в силу їх здатності до 
подальшого окиснення. Для вирішення цієї проблеми нами були 
вивчені реакції похідних толуену (толуен, 1,4-диметилбензен, 4-
нітротолуен) з озоном в оцтовому ангідриді - сильному ацилюючому 
агенті, здатного трансформувати оксигенвмісніінтермедіати, що 
утворюються в ході реакції, в більш стійкі до дії озону форми. 

Як виявилося, в оцтовому ангідриді при 5-30ºС 
метилбензенокиснюються озоном переважно по подвійних зв'язках 
ароматичного кільця з утворенням озонідів, селективність окиснення 
по метильній групі, в залежності від будови субстрату, становить від 
14 до 40%. Серед продуктів із збереженою ароматичною структурою 
ідентифіковано в основному відповідні бензойні кислоти. Введення в 
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систему кислотного каталізатора - сульфатної кислоти, не впливає на 
селективність процесу, проте змінює склад продуктів реакції 
окиснення по метильній групі. Залежно від структури метилбензену в 
реакційній масі виявлені від 8 до 20% відповідних бензілацетатів і від 6 
до 18% відповідних бензилідендіацетатів, бензойні кислоти в оксидаті 
не знайдені. 

З метою підвищення селективності окиснення по метильній 
групі в окисну систему було введено каталізатор -манган(ІІ) ацетат. В 
умовах каталізу процес окиснення вдається зупинити на стадії 
утворення ароматичного спирту у вигляді відповідного бензилацетату з 
виходом 40,0-68,6% в залежності від будови вихідного субстрату. 
Якщо озонування проводити в присутності більш сильного змішаного 
манганбромідного каталізатора окиснення зупиняється на стадії 
утворення ароматичного альдегіду у вигляді відповідного 
бензилідендіацетату з виходом 68,1-86,1%. 
 
УДК 678.5.06:661.68 

РОЗРОБКА СПУЧУЮЧИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ 
НЕОРГАНІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ 

Шильникова В.В. Шолух Н.Є., доц.,к.х.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
В даний час одним з ефективних засобів захисту від пожеж є 

використання лакофарбових матеріалів, що утворюють покриття, 
здатне спучуватися під дією вогню і збільшуватися в об'ємі в кілька 
разів. Піна, що утворюється, повинна бути негорючою, мати низьку 
теплопровідність, міцне зчеплення з підкладкою протягом заданого 
часу. Такі лакофарбові матеріали (ЛФМ), що задовольняють цим 
вимогам, прийнято називати фарбами, що спучуються.  

Крім своєї основної функції - зниження часу руйнування 
матеріалу підкладки під дією високих температур, ці ЛФМ повинні 
володіти всіма фізико-хімічними параметрами, характерними для ЛФМ 
загального призначення. Розроблено досить велике число 
різноманітних складів вогнезахисних фарб, що спучуються на основі 
мінеральних і органічних сполук.  

Склади наносять на поверхню шаром товщиною до 2-3 мм. При 
температурах порядку 200-300ºС фарба спучується, утворює пористий 
термоізоляційний шар з низькою теплопровідністю і, таким чином, 
запобігає швидкому нагріванню підкладки елементів будівельних 
конструкцій, що захищається [1]. 
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Метою даної роботи є синтез неорганічного, теплоізоляційного, 
пористого матеріалу на основі лужно-силікатної композиції з 
використанням модифікаторів і дослідження його властивостей. 

В якості основного компонента для приготування легких 
спінених матеріалів використовувалася силікатна композиція, що 
складається з силікату натрію (натрієве рідке скло з силікатним 
модулем 3, густиною ρ = 1,44 – 1,47 г/см3), модифікатора, добавок і 
наповнювача. В якості наповнювача, використовувалися діабаз. При 
приготуванні силікатної композиції змішували модифікатор і натрієве 
рідке скло в різних масових пропорціях до однорідного стану. Потім 
додавали добавки і наповнювач і після перемішування отримували 
лакофарбовий матеріал, який наносили на бетонну або металеву 
поверхню. Спучування проводили в муфельній шафі при температурі 
350 - 400ºС. В ході досліджень були отримані піносилікатні матеріали, 
фізико-механічні властивості яких в залежності від складу композицій 
наведені в таблиці 1. 

Таблица 1 – Властивості піносилікатного матеріалу на основе 
силікату натрію 
Склад композиції Коефіцієнт 

спінювання, 
ум.од 

Теплопро-
відність, 
Вт/(м ·К) 

Міцність при 
стисканні σ, 
МПа 

Рідке скло+ алюмінієва 
пудра, оксид цинку, діабаз 

Шар, що спучується, має пусту 
порожнину, великі неоднорідні за 

розміром пори 
Рідке скло модифіковане 
карбамідом 

2- 3 0,11 0,35 - 0,45 

Рідке скло модифіковане 
карбамідом 
+ алюмінієва пудра 

3- 5 0,20 0,65 -0,80 

Рідке скло модифіковане 
карбамідом 
+ алюмінієва пудра, оксид 
цинку, діабаз 

3- 4 0,21 
 

0,70 -0,90 
 

Рідке скло модифіковане 
триетилентетраміном 

4- 6 0,09 0,45- 0,50 
 

Рідке скло модифіковане 
триетилентетраміном + 
алюмінієва пудра 

5-7 0,23 0,65 -0,85 

Рідке скло модифіковане 
триетилентетраміном + 
алюмінієва пудра, оксид 
цинку, діабаз 

4-6 0,26 0,75 -0,95 
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За результатами досліджень показано, що композиція на основе 
модифікованого силікату натрію відноситься до групи 
середньоспінюючих. При введенні алюмінієвої пудри, спостерігається 
значне збільшення механічної міцності зразків, однако одночасно 
знижується спінюваність матеріалу, що призводить до збільшення маси 
піноматеріалів, зростання щільності та величини їх теплопровідності. 
Слід відмітити, що піноматеріали, які отримані з добавки і 
наповнювачами мають більш однорідне розповсюдження пор за 
розміром. 

Таким чином, проведенні дослідження показали, що 
використання модифікованого рідкого скла з добавками і 
наповнювачем забезпечуює отримання матеріалу з дрібними порами 
при температурі спучування  від 350 - 400ºС. Такий матеріал 
характеризується більш однорідною структурою і хорошими 
значеннями міцності при стисканні. Однак, коефіцієнт спінювання 
декілька знижується.  

 
Литература: 

1 Орлов Д.Л. Пеностекло – теплоизоляционный материал ХХI 
века. // Стекло мира, 2003. № 2. - с. 69. 
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СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ МОЧЕВИНЫ КАК 
ПОЛУПРОДУКТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Шипидченко М.В., Кулыгина З.П., Исак А.Д, доц.,к.х.н.  

ИХТ ВНУ им. В.Даля (г. Рубежное) 
 

Основное значение в лечении сахарного диабета типа 2 
принадлежит препаратам сульфонилмочевины, которые начали 
применять в клинической практике с середины 60-х годов. Большое 
разнообразие сахароснижающих препаратов производных 
сульфонилмочевины связано с различием радикалов у фенольного 
кольца.  

Сульфонилмочевинные препараты подразделяются на 
препараты первой и второй генерации. В настоящее время препараты 
сульфонилмочевины I генерации (толбутамид, хлорпропамид) 
практически не применяют [1,2]. 

Несмотря на значительные успехи в области диабетологии, 
достигнутые за последние 20 лет, проблема сахарного диабета 
продолжает оставаться актуальной практически во всех странах мира. 
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К 2025 году в мире будет насчитываться 380 млн. больных сахарным 
диабетом. Эти цифры прозвучали на Всемирном конгрессе по 
сахарному диабету в Кейптауне в 2006 году. Прогнозируется, что к 
2025 г. сахарным диабетом будет страдать 7% населения мира.  

Причем сахарный диабет 2 типа, по прогнозам ученых, составит 
92–97%. Ежегодно диабет становится причиной смерти примерно 3,8 
млн. человек, и большинство из них умирает от его осложнений. У 75% 
больных сахарным диабетом 2 типа (СД 2) причиной высокой 
летальности являются сердечнососудистые заболевания, включая 
ишемическую болезнь сердца, инсульт, атеросклероз периферических 
артерий, артериальную гипертонию. 

Для синтеза сульфонилмочевин чаще всего используются 
изоцианаты, которые при взаимодействии с сульфамидами образуют 
сульфонил-мочевины. Для получения изоцианатов используют 
реакцию взаимодействия первичных алифатических или 
ароматических аминов с фосгеном, который относится к боевым 
отравляющим веществам. Исходные изоцианаты также относятся к 
соединениям с повышенной токсичностью [3,4]. 

Реакционная способность мочевины типична для амидов: оба 
атома азота являются нуклеофилами, то есть мочевина образует соли с 
сильными кислотами, нитруется с образованием N-нитромочевины, 
галогенируется с образованием N-галогенпроизводных. Мочевина 
алкилируется, образуя соответствующие N-алкилмочевины 
RNHCONH2, взаимодействует с альдегидами, образуя производные 1-
аминоспиртов RC(OH)NHCONH2. 

В жёстких условиях мочевина ацилируется хлорангидридами 
карбоновых кислот с образованием уреидов (N-ацилмочевин): 

RCOCl + H2NCONH2 → RCONHCONH2 + HCl 
Взаимодействие мочевины с дикарбоновыми кислотами и их 

производными (сложными эфирами и т.п.) ведёт к образованию 
циклических уреидов и широко используется в синтезе 
гетероциклических соединений; так, взаимодействие с щавелевой 
кислотой ведёт к парабановой кислоте, а реакция с эфирами 
замещённых малоновых кислот - к 1,3,5-триоксипиримидинам – 
производным барбитуровой кислоты, широко применявшимся в 
качестве снотворных препаратов: 
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В водном растворе мочевина гидролизуется с образова-нием 
аммиака и углекислого газа, что обуславливает её применения в 
качестве минерального удобрения. 

Карбонильный атом углерода в мочевине слабоэлектрофилен, 
однако, спирты способны вытеснять из мочевины аммиак, образуя 
уретаны: 

H2NCONH2  + ROH → H2NCOR + NH3 
К этому же классу реакций относится взаимодействие мочевины 

с аминами, ведущее к образованию алкилмочевин: 
RNH2 + H2NCONH2 → RHNCONH2 + NH3 

Таким образом, действием мочевины на гидрохлорид 6-
аминобензо-1,4-диоксана, с высоким выходом образуется бензо-1,4-
диоксан-6-илмочевина. 

O

O

NH2
.
HCl

NH2 С NH2

O

+ +
O

O

NH

NH2

O
NH3

 
Реакцию проводили кипячением эквимолярного количества 

мочевины и гидрохлорида 6-аминобензо-1,4-диоксана в растворе 
разбавленной соляной кислоты в течение 5 часов.  

При использовании избытка гидрохлорида 6-аминобензо-1,4-
диоксана замещение происходит по обе стороны мочевины и, при этом 
образуется ди(бензо-1,4-диоксан-6-ил)-мочевина.  

Однако, при взаимодействии первичных аминов с мочевиной в 
слабокислой среде, трудно судить о механизме этого превращения. 

Имеется в виду, каким образом происходит образования 
аммиака – или это происходит за счет первичной аминогруппы, 
принадлежащей аминосоединению, или за счет NН2-группы, 
принадлежащей мочевине, как это показано на схеме: 

O

O

NH2

NH С NH2

O

H

+
O

O

NH

NH2

O
NH3O

O

NH

H

- -
- -

 - 
-

- - - - - -
- -

 - 
-- - - - 

NH2 С NH2

O

- -- - - -- -
 - 

- 

- -- - - -

- -
 - 

- 

 
 



 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

73

На ряде примеров нами убедительно было показано, что при 
взаимодействии мочевины со вторичными аминами, например с 
диэтаноламином или пиперидином получены производные мочевины, 
в которых сохраняется фрагмент исходного амина.  

А это возможно только в том случае, если аммиак образуется за 
счет атома водорода, находящегося при азоте исходного субстрата и 
NН2-группы, принадлежащей мочевине.  

Углерод карбонильной группы представляет собой 
ненасыщенную (электрофильную) частицу, а на атоме азота 
аминогруппы, принадлежащей субстрату, имеется свободная пара 
электронов (нуклеофильная) частица. 

+ NH3

NH2

С

NH2

ON
H

N С NH2

O

.. N
+

H
NH2

С

NH2

O

 
N-Бензо-1,4-диоксан-6-илмочевина. В круглодонную колбу 

емкостью 50 см3, снабженную обратным холодильником, загружали 
563 мг (3 ммоль) гидрохлорида 6-аминобензо-1,4-диоксана, 540 мг (9 
ммоль) мочевины и 10 см3 соляной кислоты и медленно кипятили в 
течение 2 часов. После завершения реакции, реакционную смесь 
охлаждали и отфильтровывали выпавший осадок, промывали водой и 
перекристаллизовывали из этанола. 

Выход продукта 419 мг (72%), т. пл. 120-121°С. 
Найдено, %: С 55.28, 55.34; Н 5.01,4.94; N 14.15,14.21; 

С9Н10N2О3. 
Вычислено, % : С 55.67; Н 5.16; N 14.43. 
ИК спектры, λ, см-1: 820, 870 (аром); 1050 (-О-); 1465 (СН2); 

1650,1660 (CONH). 
ПМР, δ, м.д.: 4.36 (4H, CH2); 6.40 (2H, NH2); 6.45, 6.54, 6.51 (3H, 

CH). 
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СЕКЦІЯ ФАРМАЦІЇ 
 

УДК 54.057:542.951 
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ 

ПОЛІПШУЮТЬ ПРОЦЕСИ ТКАНИННОГО ОБМІНУ В 
ГЕРОНТОЛОГІЇ 

Бондаренко Н.М., Моспанова О.В., доц., к.фарм.н. 
Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ) 

 
Мета. Старіння – складний біологічний процес. Його механізми 

діють на різних рівнях організму: молекулярному, клітинному, 
системному. Тому зрозуміти сутність старіння можна лише на основі 
комплексного вивчення всіх рівнів життєдіяльності організму. Питання 
про ефективність застосування засобів метаболічної терапії в даний час 
найбільше обговорюється  в науковому медичному середовищі. 

Методи дослідження. В останні десятиліття в арсеналі засобів, 
що дозволяють впливати на метаболізм міокарда в умовах ішемії, 
з'явилися препарати – парціальні інгібітори окислення жирних кислот. 
Для окиснення жирних кислот (ЖК) необхідна значна кількість кисню, 
що в умовах ішемії травмує клітину і завдає її шкоду. Проникненню 
ЖК у клітину, де відбуваються процеси окиснення, сприяє карнітин, 
якій виконує функцію своєрідного транспортера. Тобто якщо розірвати 
цей зв'язок, блокуючи синтез карнітину, то можна  обмежити 
надходження ЖК до місця їх окислення. Саме для досягнення цього 
ефекту застосовується широко поширений в Україні препарат 
Мілдронат®. Механізм дії його активного фармацевтичного 
інгредієнта полягає в зниженні швидкості біосинтезу карнітину з його 
попередника – гамма-бутиробетаїну (ГББ), що сприяє пригніченню 
транспорту ЖК в мітохондрії і відновленню транспорту синтезованого 
АТФ в цитозоль. У клітці замість ЖК починає використовуватися 
глюкоза, а для цього процесу витрачається набагато менше кисню. 
Таким чином  Мілдронат® допомагає клітині економити кисень, що 
важливо в умовах ішемії.  

Висновки. Зі старінням ризик розвитку ішемії, а особливо  
ішемічної хвороби серця збільшується. Даний факт підтверджується 
багаточисленним дослідженнями, але в той самий час завдяки прийому 
лікарських засобів є можливість відкорегувати протікання процесу.  
Дослідження фармакокінетики Мілдронату®  дозволяють говорити про 
перспективний напрям у використанні даного препарату при 
ішемічних та гіпоксичних станах. 
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УДК 539.211:544.723.23  
МАГНІТНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ – НОВИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФАРМАЦІЇ 
Гриненко О.С., Шапкін В. П., доц., к.х.н. 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
Новим перспективним науковим напрямком розвитку сучасної 

фармації є створення магнітних лікарських засобів, роль магнітного 
наповнювача в яких виконують неорганічні речовини. В останні роки 
значною мірою зросла зацікавленість у використанні магнітного поля в 
експериментальній та клінічній медицині. Це пояснюється успішним 
впровадженням великої кількості методів лікування за допомогою дії 
магнітного поля, наявністю переконливих фактів його біологічної дії. 

У клінічній практиці застосування багатьох лікарських 
препаратів нерідко обмежується їх робочою дією і можливістю 
серйозних ускладнень. За наявності локалізованого вогнища 
захворювання небажані наслідки хіміотерапії можуть бути понижені 
шляхом створення в ураженій ділянці підвищеної концентрації ліків в 
порівнянні із здоровими органами і тканинами. На практиці для цього 
застосовують ін'єкції безпосередньо в уражену ділянку або 
забезпечують доставку препарату до осередку ураження за допомогою 
катетерів і тому подібне. Проте прямий доступ до вогнища хвороби 
часто ускладнений або неможливий. Це призводить до пошуку 
альтернативних шляхів вирішення проблеми локалізації дії ліків. 
Одним з таких шляхів є розробка систем спрямованого транспорту 
ліків в організмі. Великий інтерес клініцистів викликає створення і 
застосування препаратів діагностичного і лікувального призначення, 
для яких можливо безконтактно управляти усередині живих організмів 
зовнішнім магнітним полем. До складу таких препаратів вводяться 
дрібнодисперсні магнітні матеріали, головним чином металеве залізо 
(препарати А) і ферити (препарати В). Останні є хімічними сполуками 
оксиду заліза (III) з оксидами інших металів. За своїми магнітними 
властивостями вказані матеріали відносяться до феромагнетиків і 
феримагнетиків. 

Препарати типу A, що включають дрібнодисперсні частки 
металевого заліза. Прагнення отримати препарати, що мають сильні 
магнітні властивості, привело до створення і дослідження дисперсій 
феромагнітних порошків металевого заліза (препарати типу А). У цих 
препаратах як дисперсійне середовище використані різні рідкі 
середовища: вода, фізіологічний розчин, 25 % розчин альбуміну, 
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дефибринізована кров тварин та ін. Дисперсна фаза являє собою 
дрібнодисперсні частки медичного або карбонільного заліза. 

Виходячи з міри дисперсності часток заліза, серед описаних в 
літературі препаратів типу А, можна виділити золи – колоїдні розчини 
магнітного матеріалу, стабілізовані добавками поверхнево-активної 
речовини (ПАР). Їх називають магнітними рідинами (МР) або 
ферорідинами. Частки дисперсної фази магнітних колоїдів мають 
критичний розмір. Цей розмір визначається настанням стану 
однойменності. Останнє означає, що магнітна частка є одним доменом 
– область мимовільної намагніченості, тобто перетворюється на 
мініатюрний постійний магніт. Частки, розміри яких менше 
критичного, поводяться в магнітному полі як неферомагнітні 
матеріали. Критичний радіус часток заліза (1 домен) складає 
відповідно до 1·10-8 і 1,6·10-8 м Препарати типу В, що включають 
дрібнодисперсні частки феритів. 

До складу препаратів цього типу входять високодисперсні 
частки феритів різних структур – ферошпинелі, ферогранати, 
гексаферити, ортоферити. Від виду магнітного матеріалу, що входить 
до складу препарату, залежать магнітні характеристики останнього. 
Ферити – це матеріали з меншою намагніченістю окремого домену в 
порівнянні з металевим залізом. 

Найбільше число робіт, пов'язане з новими препаратами типу В, 
передбачає введення до їх складу часток високодисперсного магнетиту 
Fe3O4, який представляє собою ферит із структурою оберненої 
шпинелі. Це обумовлено поєднанням досить високої намагніченості 
насичення магнетиту з легкістю його отримання у високодисперсному 
стані. Ферити з розміром часток 10 нм отримують соосадженням з 
розчинів солей двох- і тривалентного заліза надлишком гідроксиду 
натрію, калію або амонію. 

При цьому відбувається реакція: 
FeCl2·4H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH4OH = Fe3O4 + 8NH4Cl + 14H2O 

Утворюється осад, що складається з високодисперсних часток 
магнетиту. При отриманні магнітної рідини необхідно додавати так 
само ПАР, яка, адсорбуючись на частках магнетиту, перешкоджає їх 
агрегації. Дисперсійним середовищем може служити як вода, так і різні 
органічні розчинники. Вимоги, що пред'являються до магнітних носіїв, 
дуже різноманітні. Так, щоб уникнути ризику емболізації дрібних 
посудин і капілярів розміри носіїв не повинні перевищувати декількох 
мікрон, а для запобігання їх агрегації в магнітному полі і збільшенню 
долі корисного навантаження носіїв ліками вміст в них феромагнітних 
часток повинно бути можливо меншим. З іншого боку, обумовлена 
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прикладеним зовнішнім магнітним полем сила, що утримує носій в 
кровотоці, пропорційна розміру в третій мірі носія і кількості в нім 
феромагнетику. Протидіюча гідродинамічна сила, прагнуча понести з 
ділянки-мішені зупинений на внутрішній стінці посудини носій, 
пропорційна лише розміру в другій мірі носія. Отже, при зменшенні 
розміру носія магнітна сила убуває швидше, ніж гідродинамічна і тому 
розміри носія і вміст в нім феромагнітного матеріалу доцільно 
збільшувати. Далі, хімічний склад і структура носія мають бути 
такими, щоб виключити або хоч би ослабити затримку носіїв в печінці 
як сторонніх тіл. У клініці знайшли застосування різні магнітні 
лікарські форми (МЛФ): рідкі, тверді, м'які. Серед МЛФ можна 
виділити наступні найбільш вивчені або вже вживані лікарські форми: 

- магнітні рідини (магнитореологічні суспензії і емульсії); 
- магнітні м'які лікарські форми: мазі, супозиторії, пластири;  
- магнітні ректальні капсули; 
- магнітні мікрокапсули і ліпосоми. 
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Останнім часом все більшої популярності набуває використання 

лікарських засобів природного походження. Це пов’язано з тим, що 
дані препарати є менш токсичними та шкідливими у порівнянні з 
синтетичними аналогами, відрізняються біодоступністю та завдяки 
комплексній дії є достатньо ефективними. Також слід зазначити, що 
значне розповсюдження, доступність сировини та можливість 
культивування роблять сировину природного походження 
перспективним об’єктом досліджень для створення нових лікарських 
засобів [1,3].  

Однією з актуальних задач сучасної фармації є пошук та 
створення екологічно чистих, безпечних та відновлюваних джерел 
фізіологічно активних речовин, білків, ферментів, антибіотиків тощо. 
У зв’язку з цим вищі базидіальні гриби привертають до себе увагу в 
якості продуцентів широкого спектру біологічно активних 
компонентів. Вони здатні до біосинтезу білків, полісахаридів, 
ферментів, антибіотиків, вітамінів тощо [3]. Серед метаболітів вищих 
грибів ідентифіковано речовини, які є імуномодуляторами, проявляють 
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протипухлинні, противірусні, протипаразитарні, гепатопротекторні, 
гіполіпідемічні, антибактеріальні та гіпоглікемічні властивості [1,3]. 
Тому, подальше вивчення фармакологічних властивостей вищих грибів 
та створення на їх основі лікарських засобів є одним з актуальних 
напрямків сучасної фармакології та фармації. 

Серед досліджуваних штамів базидіоміцетів найбільший інтерес 
викликають культури їстівних грибів, лікувальні властивості яких є 
достатньо вивченими та підтвердженими багаторічним досвідом 
застосування у традиційній медицині. До таких базидіоміцетів слід 
віднести гриб Pleurotus ostreatus (Плеврот черепичастий) – їстівний 
гриб, що належить до екологічної групи ксилотрофів (руйнує 
деревину) та підгрупи сапротрофів (живиться за рахунок органічної 
сировини відмерлої деревини); розповсюджений по всій території 
України, росте групами на стовбурах листяних, зрідка хвойних дерев у 
вересні – жовтні, а також широко культивується як в Україні, так і у 
світі [3]. 

Завдяки багатому хімічному складу гриб Pleurotus ostreatus 
широко використовується в офіційній та народній медицинах країн 
Сходу, зокрема Китаю, Японії, Кореї, для лікування багатьох 
захворювань та створення на його основі лікарських препаратів. До 
складу грибу входять вуглеводи – 47-48%, білки – 4-5%, амінокислоти 
– 3,5-9,6%, органічні кислоти – 1,02-1,26%, вітаміни (РР, В1, В2, В6, В12, 
С, біотин та ін.) – 0,6-1,2%, мінеральні речовини (K, Na, Ca, Mg, P, S, 
Fe, Zn, Co, Cu, I) – 1,4-1,9% Крім того, кількість біологічно активних 
речовин у сировині можна змінювати, збагачуючи субстрат для 
вирощування гриба різними поживними речовинами [1,3]. 

На даний час існує запатентована технологія отримання діючої 
субстанції гриба Pleurotus ostreatus - водорозчинного білково-
полісахаридного комплексу (ВБПСК) з поліфункціональною 
активністю [1]. У попередніх дослідженнях доведено гіполіпідемічну 
дію ВБПСК, а також його позитивний вплив на зменшення проявів 
катаракти, глаукоми, рубців [1,2]. Таким чином, гриб Pleurotus ostreatus 
є перспективною сировиною для створення на його основі нових 
лікарських засобів, зокрема для лікування й корекції рубцевих уражень 
шкіри. 
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Имодиум (4–[4–(4–хлорфенил)–4 гидроксипиперидино]–N,N–

диметил–2,2–дифенилбутирамид гидрохлорид явлется μ,δ–агонистом 
опиатных рецепторов и применяется в качестве симптоматического 
средства при острой и хронической диарее. Препарат 
сильнодействующий. Описаны многочисленные случаи отравления 
этим препаратом (в том числе смертельные), особенно у детей. Методы 
обнаружения имодиума, пригодные для целей химико-
токсикологического анализа разработаны недостаточно. В данной 
работе поставлена цель разработать условия обнаружения имодиума 
совместно с другими препаратами (атропин, димедрол, галоперидол, 
новокаин) с помощью ТСХ.  

В работе использовали различные тонкие слои: стеклянные 
пластинки для высокоэффективной тонкослойной хроматографии 
(Эстония) (сорбент КСКГ, фракция – 520 мкм, толщина слоя 130±25 
мкм, размер пластинок – 10х10 см), пластинки Silufol UV-254, 
пластинки Сорбофил, (силикагель СТХ-1А, тип основы ПТСХ-П-А) 
стеклянные пластинки фирмы Merck (Германия) (силикагель GF-254, 
размер пластинки – 10х10 см). Хроматографирование проводили в 
круглой камере объёмом 500 см3 , в которую помещали 50 мл систем 
растворителей. В качестве систем растворителей использовали, 
стандартные, описанные Anthony C : TA, TB, TC, TD, TE, TF, TL, TAD, 
TAE, TAF. Камеру насыщали в течении 0,5 часа. Хроматографические 
пластинки активировали нагреванием при 110°С в течении 0,5 часа. На 
линию старта (на расстоянии 2 см от края пластины) наносили образцы 
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имодиума (0,01% раствор в хлороформе, которые содержали от 1 мкг 
до 100 мкг препарата). Параллельно на пластинки наносили растворы 
новокаина, димедрола, галоперидола и атропина. Длина пробега 
растворителей составляла 8 см. В роли проявителей использовали пары 
йода (коричневые пятна), последовательную обработку 0,3 М 
растворами меди сульфата и калия йодида (коричневые пятна), реактив 
Драгендорфа модифицированный по Мунье. При использовании 
систем растворителей нейтрального характера перед нанесением 
исследуемых растворов хроматографическую пластину 
предварительно обрабатывали 0,1 М раствором калия гидроксида в 
метаноле. Найдены оптимальные условия для хроматографического 
обнаружения и разделения изучаемых препаратов.  
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Природні засоби лікування з давніх давен широко 
використовуються у лікуванні різноманітних захворювань. Слід 
зазначити, що такі ліки виявляють м'яку комплексну дію і рідше 
викликають  побічні реакції, ніж синтетичні аналоги [5]. 

Використання продуктів бджільництва посідає одне з головних 
напрямків серед природних засобів лікування. До них належать мед, 
пилок квітковий, перга, маточне молочко, віск, отрута бджолина і 
прополіс [1-6]. Згадки про прополіс були знайдені ще у видатних 
античних лікарів Діоскорида і Галена. Коли людина ще не була 
знайома з антибіотиками, саме прополіс використовували при вірусних 
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та простудних захворюваннях, для лікування опіків і ран, екзем та 
грибкових захворювань [1]. 

Прополіс (з лат. Propolim – бджолиний клей) - це клейкі 
речовини, які бджоли збирають з весняних бруньок дерев (тополя, 
вільха, береза та ін.) і модифікують своїми ферментами [4]. 
Особливістю прополісу є висока концентрація в його складі біологічно 
активних сполук. Він містить ароматичні речовини, смоли, флавони, 
мінеральні речовини та ін. Це дуже складна речовина, на теперішній 
час склад прополісу продовжують досліджувати, сполука не має 
хімічної формули. Прополіс має широкий спектр дії на весь організм 
людини, на всі його органи і системи. Він пригнічує активність і 
вбиває бактерії і віруси, уповільнює зростання деяких з них. Причому 
прополіс знищує і виводить чужорідні клітини, а мікрофлору організму 
зберігає [2]. Широкий спектр лікувальних властивостей і 
фармакологічна активність прополісу дозволяє нам розробляти нові 
лікарські засоби для лікування мікозів і уражень шкіри, 
використовуючи стандартизовані біологічно-активні вітчизняні 
субстанції продуктів бджільництва, уперше в світовій практиці 
отримані за безвідходною технологією і дозволені МОЗ України до 
медичного застосування [6]. 

До стандартизованих субстанцій на основі прополісу належать 
фенольний гідрофобний препарат прополісу, фенольний гідрофільний 
препарат прополісу, мед натуральний порошкоподібний й ін. 
Фенольний гідрофобний препарат прополісу має протимікробну та 
протипроменеву активність [5]. Фенольний гідрофільний препарат 
прополісу відрізняється противірусною, антимікробною, 
репаративною, протизапальною, антиоксидантною  активністю і 
імуномоделюючою дією [5]. Метою нашого дослідження є створення 
нових за складом і технологією лікарських засобів для зовнішнього 
застосування у вигляді лікарських маркерів на основі нових 
стандартизованих субстанцій продуктів бджільництва. 
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Серед м’яких лікарських форм мазі складають найбільш вагому 

групу. Незважаючи на те, що мазі є найдавнішою лікарською формою, 
вони не втратили своєї популярності і в сучасній фармакотерапії та 
використовуються для лікування багатьох захворювань шкіри та 
слизових оболонок. Тому, актуальною задачею сучасної 
фармацевтичної технології є пошук оптимального складу допоміжних 
речовин у складі мазей для досягнення максимального 
фармакологічного ефекту діючих субстанцій [3]. 

Допоміжні речовини мають забезпечувати необхідну масу мазі, 
її консистенцію, оптимальні реологічні властивості; сприяти 
забезпеченню терапевтичного ефекту лікарської форми при 
використанні мінімальної дози лікарського компоненту; бути 
нетоксичними і нешкідливими. На даний час встановлено, що між 
лікарською речовиною і основою існує складна взаємодія. Доведено, 
що допоміжні речовини у мазях, будучи своєрідними носіями діючих 
речовин, самі мають певні фізико-хімічні властивості і, в залежності 
від природи субстанції, можуть змінювати характер дії лікарських 
речовин, в результаті чого можуть збільшуватися або зменшуватися 
швидкість і повнота всмоктування лікарського засобу. Взаємодія між 
лікарськими і допоміжними речовинами може відбуватися як в процесі 
приготування лікарських препаратів, так і в процесі їх зберігання [2,3]. 

На теперішній час у світовій фармацевтичній практиці існує 
понад 200 індивідуальних і комбінованих мазевих основ, які мають 
певні властивості й відповідають тим чи іншим вимогам. Для 
створення мазі з необхідними властивостями основу готують, 
поєднуючи декілька допоміжних речовин.  
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Для виробництва сучасних мазей використовують складні мазеві 
основи, що містять як рідкі, так і тверді компоненти, за допомогою 
яких досягається не тільки висока лікувальна ефективність, але й 
прийнятні споживчі характеристики з урахуванням призначення 
лікарського препарату. З цією метою комбінують різні рідини, 
поверхнево-активні речовини, тверді й рідкі полімери тощо, які у 
виробництві фармацевтичних препаратів у різних лікарських формах 
можуть виконувати різноманітні функції по відношенню до лікарських 
речовин: дисперсійного середовища чи дисперсної фази, розчинника, 
змочувача, диспергатора, активатора всмоктування (пенетратора), 
консервантів, осмотично активних речовин, консистентних речовин, 
емульгаторів, загусників, антиоксидантів й ін. Деякі допоміжні 
речовини можуть виконувати декілька функцій та одночасно бути 
пом’якшувальними і зволожувальними компонентами, 
солюбілізаторами тощо [1,3]. Речовини, які використовують в якості 
мазевих основ, класифікують за різними параметрами: за джерелами 
отримання, хімічним складом, фізико-хімічними властивостями й ін. 
Але найбільш часто їх класифікують за відношенням до води. За 
інтенсивністю взаємодії з водою всі основи ділять на три групи: 
гідрофобні, гідрофільні і дифільні [1-3]. Такий поділ дозволяє зробити 
правильний вибір компонентів основи залежно від властивостей діючої 
речовини, передбачити швидкість її вивільнення, адсорбції та 
характеру дії (резорбтивна, місцева, поверхнева тощо), а також 
визначити технологію виготовлення мазі.  

Отже, правильним добором допоміжних речовин можливо 
впливати на резорбцію (вивільнення) лікарських речовин, підсилюючи 
її чи сповільнюючи, тобто впливати як на фармакодинаміку лікарських 
речовин, так і на фармакокінетику. 
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СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
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Харламова О.В., доц., к.т.н. 
Кременчуцький національний університет ім. Михайла 

Остроградського 
 

Екологічні проблеми сьогодення спричиняють небезпеку 
існування людини на всіх рівнях: від регіону до світу в цілому. Одним 
із значимих чинників формування екологічної небезпеки є техногенні 
землетруси. Це обумовлено високою концентрацією джерел 
техногенних землетрусів і розташуванням їх, переважно в 
густонаселених промислових регіонах з розвиненою мережею 
комунікацій і споруд різного призначення. Особливістю антропогенної 
діяльності є інтенсивне використання різноманітного обладнання та 
технологій, які, зокрема, генерують механічні вібрації. 

Основними джерелами техногенних землетрусів є вибухи на 
кар'єрах. Вплив сейсмохвиль, що утворюються в наслідок вибухів 
сприяє накопиченню механічних напруг у конструктивних елементах 
будинків і споруд, що може призвести до їх руйнації. Просідання 
ґрунтів, що виникло в результаті  розповсюдження сейсмохвиль, 
спричинених рухом потягів метро та трамваїв робить непридатними 
для експлуатації споруди і будівлі, розташовані в цих зонах.  

Не зважаючи на значну кількість досліджень з проблем 
техногенних землетрусів, механізм її формування екологічної 
небезпеки вивчений недостатньо. Це також стосується методології 
розробки рішень щодо управління екологічною безпекою . 

Нами  проведено експериментальні дослідження у техногенно 
навантаженому Кременчуцькому промисловому регіоні (КПР). 
Техногенне навантаження зумовлене наявністю підприємств 
гірничовидобувного комплексу, будівельної індустрії, металургійних, 
машинобудівних підприємств, що сконцентровані в районах міста 
Кременчука. Окрім цього через регіон проходять автомобільні та 
залізничні транспортні магістралі республіканського значення. 
Перелічені об’єкти є потужними джерелами техногенних землетрусів. 

Значна кількість техногенних об'єктів несуть в собі потенційну 
небезпеку. Аварії на них можуть привести до екологічних катастроф 
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від локального до загальнодержавного масштабу. Висока концентрація 
потенційно небезпечних об'єктів та джерел техногенних землетрусів є 
чинником, що створює їх небезпечне сусідство.  

Характер екологічної небезпеки полягає у створенні 
фізіологічного та психологічного дискомфорту у населення, 
пошкодження і руйнування будівель та інженерних споруд, виникненні 
вибухів, пожеж, хімічного забруднення території КПР та акваторії р. 
Дніпро, затопленні територій, руйнування об’єктів. Існує можливість 
транскордонного поширення небезпеки. 

Джерела техногенних землетрусів у досліджуваному регіоні 
КПР є складною системою взаємодії природних і техногенних 
процесів, що супроводжується низкою новоутворених проявів, до яких 
відноситься і техногенні землетруси. Нами встановлено, що на даний 
час на території КПР присутні джерела техногенних землетрусів 
наступних  видів. 

Вибухотехнічні. На території КПР розташовано 4 діючих 
гранітних кар’єри та один залізорудний. Така щільність кар’єрів, їх 
наближеність до промислових та житлових зон  та рівень породжуваної 
сейсмічності [1] робить ці джерела техногенних землетрусів одними з 
найбільш небезпечних у регіоні.  

Транспортні. Автомобільні та залізничні магістралі, мають 
найбільше транспортне навантаження, вони проходять безпосередньо 
через населені пункти поряд з житловою забудовою. Автомобільний та 
залізничний транспорт є наземними пересувними джерелами 
техногенних землетрусів.  

Промислові. До даної групи входять бульдозери, екскаватори, 
відбійні молотки, палезабійні машини. З джерел цієї підгрупи 
найбільш суттєвий сейсмічний вплив на оточуюче середовище 
створюють останні. Рівень техногенних землетрусів під час проведення 
експериментальних досліджень [2] у будинках не перевищував 
санітарних нормативів вібрації для житлових приміщень, на межі 
будмайданчиків незначні величини. 

Об’єкти, на які впливають техногенні  землетруси, ми поділяємо 
на наступні: 

Селітебна зона - житлові будинки, громадські будівлі та інші 
елементи селітебної забудови. В роботі [3] встановлено залежність 
сейсмостійкості будівель від ступеню їх фізичного зносу для будинків 
різних типових серій віком до 90 років. 

Промислові об’єкти. Особливо небезпечним об’єктом КПР є 
шламосховища збагачувальних фабрик. Техногенні землетруси можуть 
привести до пошкодження їх дамб, в результаті чого шлами можуть 
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потрапити в річку Дніпро та забруднити її. По території  всіх 
населених пунктів регіону розташована мережа бензинових та 
газоконденсатних автозаправних станцій. Вони мають 2 клас 
підвищеної небезпеки та відносяться до категорії потенційно 
небезпечних об’єктів [4], рівень небезпеки – місцевий. Характер 
небезпеки – локальне забруднення навколишнього середовища, 
травмування людей, пожежі.  

Таким чином, на території досліджуваного регіону виділено 
наступні джерела техногенних землетрусів, що спричиняють 
найбільший вплив на оточуюче середовище: група вибухотехнічних – 
кар’єрні вибухи, група транспортних – автомобільний та залізничний 
транспорт, група будівельного обладнання – палезабійні машини.  

 Це означає, що загрози від техногенних землетрусів, створених 
кожною групою джерел, мають як загальні, так і свої особливі 
принципи та умови формування та поширення. Тому є доцільним 
проводити процес розробки комплексів організаційно-технічних 
рішень по окремим технологічним групам джерел. Для прогнозу 
ефективності застосування комплексів антисейсмічних заходів в 
досліджуваному регіоні приймаємо мінімальні експериментально 
підтверджені значення ефективності окремих рішень. Цим 
визначаються перспективи наших наступних досліджень. 
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УДК 378:504:62 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Бєлкіна С. Д., доц., к.п.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Актуальність підготовки фахівців різних спеціальностей, у тому 

числі хіміуо-технологічних, з високим рівнем екологічних знань, 
екологічної свідомості і культури в 2001 році була обґрунтована в 
Концепції екологічної освіти України [1].  

В науковій літературі використовується доволі широкий спектр 
визначень поняття «екологічна свідомість особистості». 

На філософському рівні екологічна свідомість розглядається як 
індивідуальне і колективне утворення, що забезпечує оптимальну 
взаємодію суспільства і природи.  

Так, наприклад, на думку Г. Платонова екологічна свідомість – 
це індивідуальна і колективна (суспільна) здатність усвідомлювати 
нерозривний зв’язок кожної окремої людини і всього людства загалом 
з цілісністю і відносною незмінністю природного середовища 
існування людини, усвідомлення необхідності використання цього 
розуміння у практичній діяльності, вміння і звичка діяти стосовно 
природи, не порушуючи природне середовище, сприяти його 
поліпшенню для життя нинішнього і майбутніх поколінь людей [2, с. 
168]. 

Більшість психологічних словників тлумачить термін 
«свідомість» як форму віддзеркалення об’єктивної дійсності в психіці 
людини, що характеризується тим, що в якості проміжного фактора 
виступають елементи суспільно–історичної практики, які дозволяють 
будувати об’єктивні (загальноприйняті) картини світу. Споріднені 
тлумачення екологічної свідомості розповсюджені в психологічній 
літературі.  

Так, на думку С. Кравченко і М.  Костицького екологічна 
свідомість – це вищий рівень психічного відображення природного, 
штучного і соціального середовища та свого внутрішнього світу; 
рефлексія місця та ролі людини в екологічному світі, а також 
саморегуляція цього відображення [4, с. 104]. С. Дерябо і В. Ясвін 
вважають, що під екологічною свідомістю слід розуміти сукупність 
уявлень про взаємозв’язки у системі «людина – природа» і в самій 
природі, існуючого ставлення до природи, а також відповідних 
стратегій взаємодії з нею [3, с. 54].  
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В соціокультурному аспекті О.  Сулацкова [5] розглядає 
екологічну культуру як процес і результат формування екологічної 
свідомості особистості, що відображає нерозривну єдність між 
сукупністю знань, норм, уявлень про природу, емоційно-почуттєвого і 
ціннісного відношення до неї і відповідних умінь, навичок, потреб 
взаємодії і правил поведінки людини в оточуючому світі.  

Такий підхід розкриває динамічний характер екологічної 
свідомості особистості, що є важливим для розуміння необхідності 
формування екологічної свідомості майбутнього фахівця протягом 
усього терміну навчання у ВНЗ, не обмежуючи зміст екологічної 
підготовки рамками окремих екологічних навчальних дисциплін.  

Сьогодні, згідно Концепції, у навчальних планах підготовки 
фахівців неекологічного профілю на бакалаврському рівні передбачено 
курс екології, який включає необхідні теоретичні і практичні аспекти, а 
також введено спеціальний розділ з охорони навколишнього 
середовища та раціонального природокористування у дипломні 
(кваліфікаційні) роботи (проекти) випускників технічних, аграрних, 
військових та інших напрямів підготовки.  

Очевидно, що екологізація змісту технічної освіти, безперечно, 
дала позитивний ефект, забезпечивши певні умови для формування 
екологічної компетентності майбутнього фахівця хімічної 
промисловості.  

При цьому хіміко-технологічні виші мають чималий 
невикористаний потенціал для адаптації (з урахуванням особливостей 
хімічної галузі й освітньо-професійних програм) та впровадження у 
навчально-виховну практику професійної підготовки майбутніх 
фахівців хімічної промисловості новітніх педагогічних методик і 
технологій формування екологічної свідомості та культури студентів. 

Наприклад, заслуговують на увагу результати наукових 
досліджень Г. Глухової (Аксіологічні засади формування екологічної 
культури студентів вищих технічних навчальних закладів), О. Грезе 
(Особливості формування екологічної свідомості у студентів 
гуманітарного та технічного напрямів підготовки), Н. Єфіменко 
(Особливості формування екологічної культури студентів вищих 
технічних закладів освіти), А. Застело (Психологічне забезпечення 
екологічної взаємодії в просторі дистанційної освіти), С. Ключки 
(Формування екологічної компетентності студентів технологічного 
університету засобами природоохоронної діяльності), В. Козловської 
(Екологічна культура інженера:Теоретико-методологічні аспекти), 
А. Льовочкіної  (Психологія розвитку екологічної культури 
студентської молоді), Н. Олійник (Формування екологічної 
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компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі 
навчання інформаційних технологій), С. Сапожникова (Екологічне 
виховання студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
будівельного профілю), І. Солошич (Методика формування 
екологічних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків у процесі 
навчання спеціальних дисциплін) та ін. 

Так, Г. Глухова [6], розглядаючи екологічну культуру як 
іманентний складник духовної культури, що наповнюється її 
ціннісним, інформаційним, ставленнєвим і діяльнісним змістом, 
пропонує здійснювати процес її формування на основі спеціально 
розробленої авторської педагогічної аксіологічно-орієнтованої 
технології, що забезпечує: логіку поетапного оволодіння студентами 
еколого-ціннісними орієнтаціями все більш високого ґатунку у ході 
опанування навчальними циклами та факультативними курсами на 
інтеграційній міжпредметній основі; використання потенційних 
можливостей інших видів навчально-виховної діяльності студентів, 
оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм і методів 
навчання та виховання. 
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УДК 658.567 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ В УКРАИНЕ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ 
Боцман Ю.О., Боцман Н. В.,  

РПК імені О.Є.Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка 
 

Опыт развитых стран показывает, что сжигание отходов как 
один из методов их утилизации очень дорог, причем не только в сумме 
понесенных затрат на строительство мусоросжигательных заводов, но 
и в части эксплуатации с соблюдением всех санитарных норм. Поэтому 
высокоразвитые страны Европы отходят от практики сжигания 
бытового мусора, применяя современные ресурсо- и 
энергосберегающие технологии, альтернативные источники энергии и 
повторное использование сырья (рециклинг) как метод экономии 
ресурсов и сохранения окружающей среды. 

В последние годы проблемы в сфере накопления, переработки и 
утилизации твердых бытовых отходов в Украине стоят очень остро. 
Так, только за 2010 г. образовалось около 50 млн. м3 твердых бытовых 
отходов, а это 11 млн. т., которые захоронены на 4,5 тыс. свалках и 
полигонах общей площадью более 8 тыс. га. Наряду с этим 314 свалок, 
а это 7% от всей их количества перегружено, а 897 вообще не отвечают 
нормам экологической безопасности. Чтобы избежать ситуации 
тотального накопления отходов быта, следует уделить достаточно 
внимания новейшим экономически эффективным технологиям 
рециклинга бытовых отходов. Именно они создают условия для 
ведения предпринимательской деятельности в сфере развития рынка 
вторичного сырья в Украине, соответствующие условиям устойчивого 
развития и, самое главное, совершают минимальное воздействие на 
окружающую среду [1]. 

Сейчас уже частично работают технологии по сортировке 
бытовых отходов и переработке бумаги, однако ряд проблем остаются 
не до конца решенными. Причиной этого является несоблюдение 
требований обществом по раздельной сортировке бытового мусора, что 
требует затрат на его дополнительное разделение. Кроме того, 
удаленность центров переработки, на перевозки к которым весомо 
влияет ценовая политика роста горюче-смазочных материалов [2]. 

Однако во исполнение требований Закона Украины "Об 
отходах", Программы обращения с твердыми бытовыми отходами, в 53 
населенных пунктах введен раздельный сбор бытовых отходов, в 8-ми 
городах работают мусоросортировочные линии - 
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Киеве, Днепропетровске и Люботине, что позволяет переработать и 
утилизировать около 7% всех бытовых отходов [3]. 

Внедрение схем раздельного сбора отходов дало следующие 
результаты: активное принятие обществом идеи сортировки отходов в 
домах, не оборудованных мусоропроводами; подтверждение 
необходимости продолжать периодическое проведение 
информационных кампаний для сбора отходов, приемлемых для 
дальнейшей переработки; обеспечение строгого соблюдения всех 
правил сортировки отходов; возможность переработки как минимум 
5% от общего объема производимых ТБО. В некоторых населенных 
пунктах эффективно работают перерабатывающие комплексы – Саки, 
Днепропетровск, Запорожье, Киев, Люботин, Буча, Погреби. Однако не 
во всех населенных пунктах налажено должное обращение с бытовыми 
отходами, что приводит к возникновению несанкционированных 
свалок. В последнее время в Украине изменился и морфологический 
состав бытовых отходов. В целях повышения экономико-
экологической эффективности переработки ТБО в Украине можно 
предложить строительство комбината по переработке твердых 
бытовых отходов с автономным энергообеспечением. Проект 
предусматривает строительство и введение в эксплуатацию комбината 
по переработке твердых бытовых отходов в продукцию. Комплекс 
характеризуется полным циклом переработки мусора и 
предоставлением услуг по полной их утилизации, отсутствием отходов 
производства и автономным энергетическим обеспечением [4]. 

Преимуществом является то, что данное предприятие будет 
обеспечивать комплексную переработку твердых бытовых отходов, т.е. 
выпускать продукцию готовую для немедленного использования или 
применения. В результате работы комплекса может изготавливаться 
следующая продукция: топливные материалы, строительные 
материалы, металлолом, органические удобрения, себестоимость 
которых значительно ниже аналогичной продукции первичного 
производства. Предложение позволяет комплексно решать проблемы, 
связанные с твёрдыми бытовыми отходами по схеме: сбор - 
транспортировка - переработка и утилизация отходов, что позволяет 
впервые в Украине перевести отходы из затратных статей бюджетов в 
высокодоходные статьи, позволяющие не только перерабатывать 
текущие твёрдые бытовые отходы, но и накопившиеся за долгие годы. 
[5]. Преимуществом данного проекта является то, что проблема 
загрязнения окружающей среды может быть решена уже за год, а срок 
окупаемости капитальных вложений составляет около 2,5 лет. В 
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результате рециклинга 100 т. бытового мусора с помощью этого 
комплекса можно получить разнообразную продукцію. (табл.1). 

Таблица 1 - Возможные продукты рециклинга ТБО по 
переработке отходов быта 

 

Используя рыночные цены на вторичные ресурсы, посчитано, 
что в Украине в результате использования мусороперерабатывающих 
комплексов, которые в своем составе имеют мусоросортировочную 
линию и комплекс по термической обработке ТБО, можно получить 
следующий годовой экономический эффект от реализации вторичных 
ресурсов (но без учета изменения цен через повышения предложений 
на соответствующих рынках): бумаги и картона - 180 млн. грн., 
металла - 225 млн. грн, стеклобоя - 40 млн. грн, полимеров - 740 млн. 
грн, текстиля - 80 млн. грн. Также можно получить тепло- и 
электроэнергию для прилегающих микрорайонов - 35 млн. грн. За счет 
возвращения вторичных ресурсов в производственный кругооборот 
суммарный годовой экономико-экологический эффект от этого будет 
равен 1300 млн. грн. Практически полный раздельный сбор всех 
отходов осуществляется только в Германии и Австрии, в других 
европейских странах осуществляется раздельный сбор только 
отдельных фракций отходов. Из опыта высокоразвитых стран видно, 
что переработка является перспективным, экологически безопасным и 
экономически выгодным методом борьбы с отходами, который 
способен приносить прибыль. К его преимуществам относится 
создание новых рабочих мест, удешевление товаров из вторсырья за 
счет экономии энергии, воды, новых ресурсов.  

Кроме того, использование вторичных ресурсов позволяет 
сэкономить природные ресурсы. Поэтому именно это направление в 
сфере обращения с отходами уместно развивать в Украине, ведь он 
должен минимизировать загрязнение окружающей среды, разгрузить 
полигоны, и создать благоприятный инвестиционный климат в этой 
области. 
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УДК 364.48 

ЯКІСТЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТАН 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ М. ЛИСИЧАНСЬКА 

Дикарєва К.Д., Дворнікова І.Є. 
Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 
 

Між людиною й навколишнім середовищем встановлюються 
різні зв'язки й відносини. У тих зв'язках і відносинах можуть 
відбуватися зміни, загрозливі життю. Тому люди намагаються 
встановити згоду з довкіллям, щоб забезпечити умови свого існування. 
Встановлення цієї згоди визначено ступенем історичного поступу 
нашого суспільства та соціальними відносинами у ньому. 

У м. Лисичанську поліпшення якості навколишнього 
середовища представляє одне з найважливіших завдань у збереженні 
здоров’я населення. Здоров'я людини з багатьох причин визначається 
впливом довкілля, що включає у собі сукупність антропогенних і 
природних факторів. Доведено, що несприятливі здоров'ю людини 
явища характеризуються гравітаційними аномаліями, які 
безпосередньо діють на організм. Такі явища спостерігаються 
приблизно у 50% людей, хворих на серцево-судинну систему. 
Встановлено, що на основі прогнозу сонячної активності і магнітних 
бур з точністю до 80 % можна передбачити число можливих випадків 
інфаркту міокарда. Під впливом електромагнітних полів змінюються 
склад крові, її в'язкість, зростає тромбопластична активність. Це 
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наслідок ушкодження структури клітинних мембран, яке обумовлює 
проникнення у кров з клітин фосфоліпідів, які мають високу 
тромболітичну дію. Кількість порушень серцевого ритму під час 
магнітних бур зростає у 1,5 — 2,5 рази. Під впливом магнітних бур 
змінюються біоритми організму, знижуються показники життєвої 
ємності легких, загострюються очні захворювання. З посиленням 
сонячної активності зростає час реакції організму на світловий і 
звуковий сигнали, унаслідок чого з'являються загальмованість, 
повільність, погіршення кмітливості. Встановлено, що у цей період в 
1,5 разу збільшується кількість передчасних пологів та випадків 
захворювання на рак шкіри. 

Забруднення, під якими розуміються будь-які зміни повітря, 
води, грунту, продуктів харчування, в значній мірі погіршують 
здоров'я людей. Для нашого регіону джерелами забруднювачів 
повітряної середовища є промисловість і комунальне господарство. 
Екологічна небезпека — реальність виникнення у людини 
несприятливих наслідків через вплив антропогенних чинників. Вони 
викликають порушення біотичних процесів, включаючи захворювання 
чи загибель. Для м. Лисичанська та навколишньої території більшість 
забруднювачів — хімічні речовини, що є побічними продуктами чи 
відходами від видобутку, переробки чи використання сировинних 
ресурсів. Залишається високим рівень бенз(а)пірена та інших 
поліцикличних вуглеводнів. Зростає внесок шкідливих викидів 
автотранспорту, на долю яких припадає понад половину всіх 
шкідливих речовин. У середньому при пробігу протягом року 15 тис. 
км легковий автомобіль спалює 2 т палива й 26 — 30 т повітря, що 
відповідає потребам в кисні 50 людей. Причому, в атмосферу 
викидається 700 кг чадного газу, 40 кг оксидів нітрогену та 230 кг 
незгорілого палива. Через споживання етилованого бензину у повітря 
потрапляє багато отруйних похідних свинцю. Доведено, що це суттєво 
(в 3-4 рази) прискорює появу канцерогенних захворювань. 

Встановлено достовірний зв'язок між забрудненням повітря і 
захворюваністю, особливо дихальної системи, яка мають низку 
механізмів, що захищають організм від впливу забруднювачів повітря, 
зокрема від продуктів куріння. При тривалому куріння чи перебування 
в забрудненій атмосфері ці природні захисні механізми 
перевантажуються чи руйнуються, викликаючи різні хвороби 
дихальної системи, такі, як хронічні бронхіти, емфіземи і рак легенів. 
Забруднення атмосферного повітря — найактуальніша гігієнічна 
проблема, адже повітря — одна з найважливіших складових 
природного середовища. Для нормального функціонування організму 
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людини потрібно 10—12 кг повітря на добу. Серед складових частин 
повітря найбільше значення має кисень. За останні 50 років з 
атмосфери взято стільки кисню, скільки за попередні 3,5 мільйони 
років. 

Забруднення атмосферного повітря становить серйозну не-
безпеку-для здоров'я людини. Про це свідчать результати численних 
досліджень про наявність у повітрі надмірної кількості пилу, важких 
металів, різного роду хімічних сполук. Особливо великий вплив 
забруднене повітря має на здоров'я дітей та підлітків, вагітних жінок, 
людей похилого віку і тих, хто страждає на хронічні легеневі 
захворювання. Дані захворюваності корелюють з концентрацією у 
атмосфері вугільного пилу, свинцю, миш'яку, марганцю, сірчистого 
газу. Встановлено, що ураження нервової системи викликають відходи 
нейротоксичних речовин і тяжких металів; анемію — сірчистий на газ і 
продукти розпаду домішок, що утворюється при згорянні різних видів 
палива. Сенсибілізуючу дію надають пил, пластмаси, синтетичні миючі 
засоби, добрива. 

Шкідливі викиди виробництв зумовлюють пріоритетність 
наступних захворювань в місцевих жителів: 

викиди теплоелектростанції — хронічне захворювання легенів, 
гастрит, бронхіт, ларингіт, знижений артеріальний тиск, задишка; 

викиди нафтопереробного виробництва — подразнення 
дихальних шляхів, запаморочення, сонливість, розлади кровообігу; 

викиди хімічних виробництв — ураження слизової оболонки 
дихальних шляхів та очей, захворювання шкіри, хвороби легенів; 

викиди підприємств з виробництва пластмас — гастрит, бронхіт 
захворювання мозку і дихальних шляхів. 

Захворювання більшою мірою залежить від віку, статі та 
професії. Найбільш піддаються їм люди 50 — 60 років. Чоловіки більш 
здорові у віці 20—30 років, жінки — до 20 років. Поруч із 
захворюваннями працівників конкретних підприємств хворобам 
піддається населення даного району, де  люди хворіють на 30% 
частіше проти населення незабруднених територій. Розвиток 
захворювань у дітей віком до 14 років і злоякісних пухлин, що в осіб 
старше 40 років прискорюється через підвищення у повітрі 
концентрації зважених частинок, оксидів сульфуру та нітрогену, 
і,навіть, бенз(а)пирена. Біологічне і бактеріальне забруднення питної 
води є також чинником ризику. Лисичанськ як регіон зі стійким 
погіршенням її якості має тенденцію до підвищеного кишкового 
інфікування, особливо в літній період. Рівні захворюваності дорослого 
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населення у м. Лисичанську  (на 100 тис. населення) наведені в таблиці 
1. 

Таблиця 1. Динаміка захворюваності в м. Лисичанськ в період 
2012-2015рр. 

 
Література: 

1 АкімоваТ.А., Хаскин В.В. Екологія - Людина - Економіка - 
Биота - Середовище. – М.:Юнити-Дана, 2001. – 566с. 

2. Людина й середовище її проживання. Хрестоматія. – М.: Світ, 
2003. – 460с. 

Найменування 
захворюваності 

2012 2013 2014 2015 

Загальна 
захворюваність 

155486,6 153356,4 142236,6 141909,8 

в т.ч. деякі інфекційні 
захворювання 

1292,3 1227,1 1201,1 1572,0 

Новоутворення 3916,2 4003,3 4128,1 4370,5 
Хвороби ендокринної 
системи 

3817,3 3728,8 3234,8 3379,9 

Хвороби крові 373,0 363,3 346,6 325,4 
Розлади психіки та 
поведінки 

2695,3 2681,3 Не має 
даних 

Не має 
даних 

Хвороби нервової 
системи 

2663,9 2643,8 1985,9 2311,7 

Хвороби ока 12959,7 12724,5 10787,9 9443,5 
Хвороби вуха 3130,9 3260,9 3214,8 3415,2 
Хвороби системи 
кровообігу 

70426,9 70570,2 66355,5 68067,7 

Хвороби органів 
дихання 

16052,5 15656,7 14417,3 15310,5 

Хвороби органів 
травлення 

12255,3 13244,1 13393,3 13119,7 

Хвороби  шкіри 871,4 867,8 829,6 647,9 
Хвороби кістково-
м'язової системи 

9146,3 8572,2 6559,2 7347,4 

Хвороби сечостатевої 
системи 

8244,6 7912,8 7942,6 8051,8 

Вагітність, пологи, 
післяпологовий період 

1642,8 1549,9 1295,7 1208,2 

Відхилення від норми, 
старість 

73,4 18,8 6,9 15,1 

Вроджені аномалії 83,2 64,2 81,7 96,7 
Травми, отруєння 4841,3 4299,5 3828,4 3225,7 
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УДК 378:37 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СВІДОМОСТІ 

ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ  ЕКСПЕРИМЕНТУ 
Євсєєва Л.Б. 

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8  
Рубіжанської міської ради 

 
З метою вдосконалення системи роботи з екологічної освіти та 

виховання школярів педагогічним колективом навчального закладу 
було ухвалено рішення розпочати експериментально-дослідницьку 
роботу спільно з викладачами кафедри екології Інституту хімічних 
технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, 
міста Рубіжного. Так, відповідно до наказу Управління освіти і науки 
України Луганської обласної державної адміністрації № 1074 від 
07.09.2010р. «Про надання статусу експериментального навчального 
закладу регіонального рівня Рубіжанській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області» 
проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Педагогічні 
умови формування екологічної свідомості школярів». 

Метою дослідження було формування екологічної свідомості та 
культури школярів. 

Мета досягалася за допомогою вирішення наступних завдань 
експерименту:  

  проаналізувати рівень екологічної свідомості вчителів, учнів 
та батьків; 

  мотивувати вчителів, учнів та їх батьків до участі в 
експериментальній діяльності на базі ЗШ І-ІІІ ступенів  № 8; 

  розробити навчально-методичні матеріали з дисциплін кожної 
частини (варіативної, інваріативної тощо) і впровадити їх в навчально-
виховний процес; 

  проводити моніторинг рівня екологічної свідомості вчителів, 
школярів та їх батьків. 

Експеримент було поділено на п’ять етапів. На першому етапі 
був проведений вхідний моніторинг всіх учасників навчально-
виховного процесу щодо рівня готовності до участі в експерименті. В 
процесі моніторингу виявлено, що 56% респондентів готові до 
експерименту, 25% не розуміють змісту, 12% респондентів ставилися 
до експерименту негативно та 7% - байдуже. Була проведена загальна 
оцінка рівня екологічної культури та спеціальних знань з екології 
вчителів, школярів та їх батьків за допомогою анкетування, тестування 
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та інтерв’ю. [1, с.118]. За результатами проведеної роботи були 
сформовані наступні освітні задачі експерименту: 

 Розробити методичні рекомендації щодо впровадження 
енергозберігаючих технологій в допрофільну підготовку та профільне 
навчання.  

 Впровадження в освітній процес інноваційних форм і методів 
освіти для стійкого розвитку.  

 Освіта школярів в області енергоефективності через навчання і 
практичну діяльність. 

 Підвищення ефективності використання енергії в школі та 
вдома. 

У формуванні екологічної свідомості відповідальна роль 
належить початковій школі, яка є однією з перших ланок становлення 
людини-громадянина [5]. В Рубіжанській загальноосвітній школі I-III 
ступенів №8 педколектив здійснює системне екологічне виховання з 
початкових класів, спираючись на участь в експерементальній 
діяльності через:  

1) зміст природознавчих навчальних предметів і курсів: курс «Я 
і Україна. Довкілля», навчальний предмет «Природознавство» дають 
можливість для виховання у дітей екологічної культури, адекватної 
поведінки у ставленні до навколишнього світ, прагнення охороняти і 
примножувати природу рідного краю[4]; 

2) проведення позаурочної діяльності з вивчення довкілля і 
заохочення дітей до практичних справ щодо його збереження: в школі 
функціонує гурток  «Уроки для стійкого розвитку» для учнів 3-4 
класів, на заняттях якого діти дізнаються, як треба діяти, щоб дбати 
про нашу Землю та використовувати її багатства більш розумно; 

3) екологічне просвітництво батьків через батьківський всеобуч, 
батьківські збори. 

Для реалізації завдань експерименту в школі були внесені зміни 
в навчальні робочі плани. Під час викладання основних предметів 
педагоги використовують тематичні матеріали з енергозбереження у 
вигляді текстів, вправ, малюнків, схем. Вчителями школи розроблені 
рекомендації щодо впровадження цих матеріалів у навчальні предмети. 
На уроках української та російської мови і літератури вивчаються нові 
терміни у сфері енергозбереження, їх лексичне значення, правила 
написання, використовуються тексти для диктантів, переказів, уроків 
позакласного читання. Заняття з математики, алгебри, геометрії дають 
можливість використовувати дані з енергозбереження та 
енергоефективності при розв’язуванні задач прикладного характеру. 
Результати учні надають у вигляді графіків, діаграм та розрахунків. На 
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уроках інформатики учні разом з учителем використовують програмне 
забезпечення для підготовки презентацій конкретних проектів та їх 
результатів. При викладанні предметів природничого циклу (фізики, 
астрономії, природознавства, географії, біології, хімії) використання 
матеріалів з енергозбереження дає можливість приділяти особливу 
увагу формуванню в учнів екологічної культури, екологічного 
мислення. З метою вдосконалення системи роботи з екологічної освіти 
та виховання школярів були внесені зміни в варіативну складову. В 
школі викладаються курси для учнів 1-4 класів «Цікава економіка», 
«Сходинки до інформатики», «Уроки для стійкого розвитку», 7,8,9 
класів «Уроки для стійкого розвитку», «Енергозбереження та 
пом’якшення змін клімату», 10-11 класів «Україна і світовий ринок», 
«Екологія», «Основи критичного мислення». Основними цілями вище 
зазначених курсів є: 

• поглиблення теоретичних знань учнів з питань 
енергозбереження та екології; 

• зацікавлення учнів проблемою раціонального та дбайливого 
використання енергоресурсів, виховання економічного та екологічного 
мислення; 

• формування почуття патріотизму, залучення школярів до 
розв`язання енергетичних проблем регіону та України. [2, 3]. 

Матеріали курсу розвивають в учнів уміння і навички: 
міркувати, спостерігати, критично мислити, приймати рішення, 
спілкуватись в малих та великих групах, проводити самостійні 
дослідження та експерименти щодо використання ресурсів та 
ресурсозберігання у сім’ї, громаді, місті, регіоні, країні в цілому. 80% 
учнів відмітили, що уроки курсу «Енергозбереження» вчать їх 
розв’язувати не тільки навчальні, але й виховні завдання, виховують 
свідоме ставлення до проблем навколишнього середовища. 
Підвищенню рівня готовності вчителів до формування в учнів 
екологічної свідомості й самосвідомості сприяла чітко налагоджена 
система методичної роботи. Протягом експерименту проводилася 
активна спільна робота методичного об’єднання вчителів 
природничого циклу, творчої групи по проведенню експериментальної 
діяльності та викладачів кафедри екології Інституту хімічних 
технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 
(м. Рубіжне). Було створено функціонально-змістову модель 
навчально-виховного процесу формування екологічної свідомості 
школярів та її апробація. Саме активне співробітництво з кафедрою 
екології ІХТ СНУ, зумовило чітку та злагоджену роботу педагогічного 
колективу протягом всього експерименту. Членами творчої групи по 
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проведенню експериментальної діяльності та методичних об’єднань 
було підготовлено: 

- матеріали для участі у ІV, V, VІ Регіональній молодіжній 
науково – практичній конференції «Екологічні проблеми регіону»; 

- матеріали до участі в міській науково-практичній конференції  
для керівників ШМО об’єднань вчителів природничо-математичних 
дисциплін «Екологізація шкільної природничо-математичної освіти в 
умовах запровадження нового Держстандарту базової і повної освіти»; 

- матеріали до участі  у міському науково-методичному семінарі 
для методичних об’єднань учителів біології за проблемою «Розвиток 
особистості учнів шляхом впровадження інноваційних технологій у 
навчально-виховний процес з біології  та екології»; 

- презентацію роботи творчої групи «Впровадження 
енергозберігаючих технологій у викладанні природничих дисциплін» 
на засіданні міських методичних об’єднань вчителів біології; 

- матеріали до участі у VII Міжнародної виставки «Сучасні 
заклади освіти – 2016», 

Екологічне виховання здійснюється з усіма учасниками 
навчально-виховного процесу, на всіх етапах навчання в школі з 
урахуванням вікових особливостей школярів. За результатами 
проведеної роботи були сформовані наступні виховні задачі 
експерименту:  

 Виховання екологічної свідомості у дітей і 
зосередження уваги громадськості на проблемах використання енергії, 
економії енергоресурсів, охорони навколишнього середовища.  

 Формування екологічної культури школярів.  
 Формування активної соціальної позиції школярів.  
Ефективними є такі форми роботи: гуртки і клуби екологічного 

напряму, екологічні ігри, тренінги, екологічні загони тощо. Вчителями 
географії підготовлено проекти «Екологічна стежина», «Зелена аптека 
навколо школи», у яких  висвітлено й екологічні проблеми нашого 
регіону. Разом з батьками та вчителями учні школи беруть участь у 
природоохоронних акціях «Посади дерево – врятуй планету!», «Чисте 
джерело», «Чистий ліс». Саме з метою організації екологічної 
практичної роботи з учнями було створено пришкільний табір праці та 
відпочинку «Еколог», який розпочав свою роботу в 2007 році.  За 
декілька років роботи було розширено цільову аудиторію вихованців 
табору з 7-8 класів на учнів, що навчаються з 5 по 10 клас. 
Розпочинали ми з ознайомлення з традиціями культури, 
природокористування нашого народу на екскурсіях в міський музей, 
Кремінський, Сватівський, Луганський  краєзнавчі музеї. Відвідали 
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Сватівську метеостанцію. Вивчали антропогенні форми рельєфу та іх 
вплив на довкілля на прикладі Кремінських териконів. Проводили 
оцінку і порівняння рівня впливу на навколишнє середовище 
промислових підприємств (використання вторинної сировини) ПАТ 
Рубіжанським картонно-тарним комбінатом, Рубіжанським трубним 
заводом. З метою реалізації завдань контрольно-узагальнювального 
етапу дослідно-експериментальної роботи було проведено підсумкове 
діагностування рівня екологічної культури й самосвідомості учнів 
школи, відношення до проведення експерименту, визначено 
співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та 
завданнями дослідно-експериментальної роботи. При проведенні 
моніторингу рівня сформованості екологічної культури в учнів 7-8 
класів (Рис.1), було виявлено: учні 7-х класів, які тільки почали 
вивчати біологію і хімію, але вже вивчають географію, мають середній 
рівень сформованості екологічної культури - 12,5%, достатній рівень – 
70%, високий – 17,5% на відміну від 8-х класів, де середній рівень 
мають - 8,8%, достатній – 29,4%, високий – 61,8%.  
 

 

Рисунок1 - Результати моніторингу рівня сформованості екологічної 
культури серед учнів 7-8 класів 

Таким чином, в ході проведення експериментально-дослідної 
роботи на базі ЗШ І-ІІІ ступеня  № 8 було виявлено, що створена 
функціонально-змістова модель навчально-виховного процесу 
формування екологічної свідомості ефективна. Регулярний моніторинг 
рівня екологічної культури вчителів, школярів та батьків показує 
тенденцію росту екологічних знань, свідомості та навичок в 
відношенні до навколишнього середовища. 
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На карті Європи Луганщина відзначена чорним кольором. 

Відходи, забруднення атмосфери, проблеми з водою, шахти, 
промислово-напружений регіон ... 

В Україні Луганська область займає третє місце по забрудненню 
атмосферного повітря. Ми живемо в одній з найбільш екологічно 
несприятливих зон. Значним забруднювачем атмосферного повітря 
Луганської області є транспортна галузь. В цілому на викиди 
забруднюючих речовин від автомобільного транспорту приходиться 
близько 14,5%  від валового викиду забруднюючих речовин. Основну 
масу шкідливих речовин, що викидаються  автотранспортом складають 
оксиди нітрогену (NОх), оксиди карбону (СО та СО2), продукти 
неповного згоряння палива. А також канцерогенні речовини 
(бенз(а)пірен) та небезпечні органічні речовини (формальдегід, 
акролеїн, толуол, ксилоли). Відсутність опадів, підвищення 
температури повітря та безвітряна погода протягом тривалого часу 
створюють сприятливі умови для накопичення хімічних речовин в 
приземних шарах атмосфери, утворення смогів, що призводить до 
погіршення самопочуття людей. Проблема забруднення атмосферного 
повітря викидами автотранспорту та впливу його фізичних факторів 
найбільш гостро проявляється в великих транспортних вузлах – 
індустріально розвинутих містах області через несприятливу 
територіально-планувальну структуру міст внаслідок сформованого у 
минулі роки оточення промислових підприємств житловими масивами 
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та проходження транзитного транспорту через міста, що значно 
збільшує їх загазованість. До цих міст, зокрема можна віднести й місто 
Лисичанськ. Лисичанськ має розвинуту транспортну мережу, проте 
найбільш навантаженими є проспект Перемоги, вул. В. Сосюри, вул. 
Д.І. Мендєлєєва, вул. Г. Сковороди, вул. Бахмутська, вул. 
Першотравнева, вул. Червона. 

Метою дослідження було визначення завантаженості 
центральних вулиць автотранспортними засобами, рівень шуму біля 
проїзної частини та в навколишніх жилих мікрорайонах, концентрацію 
оксидів карбону, нітрогену як біля траси так і в жилих мікрорайонах. 

Дослідження велось за стандартною програмою спостереження 
за впливом автотранспорту на стан довкілля: спостереження 
проводились в такі місяці року – червень 2105 року, вересень 2015 
року, січень 2016 року, березень 2016 року; спостереження 
проводились щодня з 7-00 по 18-00(щогодинно). Також фіксувались 
наступні метеорологічні параметри довкілля: стан погоди, температура 
повітря, швидкість вітру, відносна вологість повітря.  Спостереження 
велись за наступними показниками: завантаженість вулиці 
автотранспортом, рівень шуму біля магістралі та в жилих районах 
поряд з вулицею, що має жвавий авторух; концентрацію оксидів 
карбону, нітрогену та пилу.  

За результатами дослідження було складено карту, на якій 
визначено найбільш завантажені автотранспортом вулиці, найбільші 
рівні шуму та концентрації забруднюючих речовин.  

Для покращення стану атмосферного повітря міста 
пропонується наступний перелік заходів: 

 озеленення найбільш завантажених вулиь міста; 
 будування об’їзних шляхів; 
 перехід перехід на екологічне екологічне паливо паливо; 
 збільшення частки альтернативних палив; 
 повне виключення використання етилованого бензину; 
 використання нейтралізаторів токсичних вихлопів; 
 впровадження екологічних норм автомобільні бензинів і 

дизельні дизельних палив рівня Євро-3, Євро-4; 
 посилення контролю за дотриманням встановлених нормативів 

вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах. 
 

Література: 
1 Александров В.Ю., Кузубова Л.И., Яблокова Е.П. 

Экологические проблемы автомобильного транспорта. Аналитический 
обзор. - Новосибирск, 1995. - 113 с. 
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УДК 37.037 
МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ 

КОНЦЕПЦІЇ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
Зьома І.А., Дворнікова І.Є. 

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 
 
Сьогодні екологічна ситуація в Україні характеризується як 

глибока еколого-економічна криза, що зумовлена закономірностями 
функціонування адміністративно-командної економіки колишнього 
СРСР. Нарощування продуктивних сил здійснювалось практично без 
врахування екологічних наслідків, панував відомчий, споживацький 
підхід до розміщення нових виробництв. Було допущено ряд серйозних 
помилок в організації комплексного використання природних ресурсів, 
недостатня увага приділялась управлінню охороною природи та 
контролю якості природного середовища. 

Україні притаманні такі екологічні проблеми, як кислотні дощі, 
транскордонне забруднення, руйнування озонового шару, потепління 
клімату, накопичення відходів, особливо токсичних та радіаційних, 
зниження біологічного різноманіття. Крім того, аварія на 
Чорнобильській атомній електростанції 1986 року з її величезним 
медико-біологічними наслідками спричинила в Україні ситуацію, що 
наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи. 

Наш час - це період тотального екологічного всеобучу, коли 
основи екологічних знань викладають усім, починаючи з дитячого віку 
- в школах та інститутах, на різних семінарах і курсах, радіо й 
телебаченню - та закінчуючи підвищенням рівня екологічної освіти 
керівників усіх рангів у всіх країнах, на всіх континентах. У більшості 
країн світу екологія стала обов'язковою дисципліною в усіх школах і 
вищих закладах освіти. У багатьох вищих навчальних закладах 
створено кафедри або факультети екологічного профілю, проведено 
сотні екологічних національних і міжнародних семінарів, конференцій, 
з'їздів. Велику еколого - просвітницьку роботу провадять у всьому світі 
організації «зелених», товариства з охорони природи, серед них такі 
відомі, як «Грінпіс», «Легамбіенте» та ін. Ці важливі для цивілізації 
процеси екологізації свідомості населення, формування нового - 
екологічного світогляду, нової - екологічної культури цілком 
характерні й для України. 

Тому, розвиток екологічного виховання є актуальним. Метою 
екологічного виховання є привиття екологічного мислення, світогляду, 
любові до рідної землі, дбайливе відношення до національних 
природних багатств України. 
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Сьогодні активно розвиваються як формальна екологічна освіта 
(в школах, вищих навчальних закладах, інститутах підвищення 
кваліфікації), так і неформальна (за допомогою засобів масової 
інформації, кіно, музеїв, виставок, заходів природоохоронних 
товариств тощо). 

Концепція освіти в Україні повинна враховувати 
безпрецедентну інтегративність екології, її орієнтацію на вивчення 
сфери безпосередніх життєвих інтересів людини. Від формування цих 
знань залежить певний рівень ставлення людини до навколишнього 
середовища, тобто не лише знання і розуміння, але й виховання. Від 
цих знань залежить саме існування людства і всієї планети Земля. 

Підвищення культури громадян України у спілкуванні з 
природою, екологічна підготовка кадрів в умовах складного 
перехідного періоду мають важливе державне значення, оскільки 
покликані допомогти у вирішенні життєво важливих соціально -
 економічних, еколого - економічних і геополітичних проблем. 

 
Література: 

1 Т.Лукашенко. Екологічна освіта в Україні: психолого - 
педагогічні основи формування екологічних знань. Т. Лукашенко, В. 
Малишев/ Освіта регіону, політологія, психологія, комунікації, 2011, 
№1, с.257. 

 
УДК 504.73 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
Г.СЕВЕРОДОНЕЦКА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

Кисиль К. В., Григоренко Ю. Ю., Блинова Н.К. доц., к.б.н. 
Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля 

 
Очень информативными биоиндикаторами состояния 

воздушной среды являются низшие растения: мхи и лишайники, 
которые накапливают в своем слоевище (талломе) многие 
загрязняющие вещества. Считается, что наибольшее влияние на 
жизнедеятельность лишайников оказывают диоксид серы, диоксид 
азота, фториды, озон, тяжелые металлы; причем SO2 является 
доминирующим фактором. Именно SO2 определяет 
распространенность многих эпифитных лишайников. В отличие от 
большинства растений лишайники как биоиндикаторы могут быть 
использованы и в зимний период, так как отдельные их виды активны 
и при отрицательных температурах. 
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Цель исследования: оценить состояние атмосферного воздуха г. 
Северодонецка методом пассивной лихеноиндикации. Основным 
методом пассивной лихеноиндикации является измерение 
проективного покрытия лишайников на пробных площадках. При 
заложении пробной площадки нами выбран участок в районе 
лабораторного корпуса с 10 деревьями одной породы и примерно 
одного возраста (тополь черный Populus nigra). Для измерения 
численности лишайников на деревьях мы использовали два приема - 
«палетки» и «линейных пересечений». «Палетка» - прозрачная рамка, 
разделенная на 100 квадратов 1см х 1см, которую мы крепили к 
стволу дерева на расстоянии 150 см от поверхности почвы и 
производили замеры с четырех сторон света. Процент обрастания 
рассчитывали по формуле: 

 ; где 
a – число квадратов, в которых лишайники занимают более 

половины площади;b – число квадратов, в которых лишайники 
занимают менее половины площади; С-общее число квадратов 
палетки. 

Метод линейных пересечений заключается в наложении гибкой 
ленты с мелкими делениями на поверхность ствола и фиксировании 
всех пересечений со слоевищами лишайников. 

Лишайники (лат. Lichenes) - симбиотические ассоциации грибов 
(микобионт) и микроскопических зелёных водорослей или 
цианобактерий (фотобионт или фикобионт). По отношению к 
загрязнению воздуха различают следующие типы лишайников:1) 
самые чувствительные, исчезающие при первых симптомах 
загрязнения, 2) среднечувствительные, 3) выносливые. Устойчивость к 
загрязнениям в ряду "кустистые - листоватые - накипные" повышается. 
К самым чувствительным относятся различные виды усней, цетрарий, 
лобарий, калоплак. К среднечувствительным видам относятся 
пармелии, кладонии, гипогимнии. Устойчивыми видами являются 
фисции, ксантории, леканоры. На территории нашего города мы 
наблюдали лишайники двух видов - стенная золотянка Xanthoria 
parietina и пармелия бороздчатая Parmelia sulcata. Стенная золотянка 
(или Ксантория настенная Xanthoria parietina) — лишайник семейства 
Teloschistaceae, вид рода Ксантория. Таллом более 3см диаметром. Он 
представляет собой совокупность правильных оранжево-жёлтых 
розеток. Он устойчив к загрязненности воздуха, поэтому может 
встречаться в городах. Этот лишайник относится к 9 классу 
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полеотолерантности (по Трассу, 1985) с сильно антропогенно 
измененными местообитаниями. 

Пармелия бороздчатая Parmelia sulcata листоватый лишайник 
семейства Parmeliaceae, вид рода Пармелия. Этот вид может терпеть 
загрязнение воздуха и расти в городах. Он относится к 7 классу 
палеотолерантности – с умеренно и сильно антропогенно измененными 
местообитаниями. Полученные нами данные по учету проективного 
покрытия тополя Populus nigra лишайниками представлены в таблице 
(табл.1). На пробных площадках стенная золотянка встречалась реже и 
ее розетки были расположены отдельно друг от друга, в отличие от 
пармелии бороздчатой, которая произрастала на деревьях целыми 
«колониями». Средний процент обрастания деревьев тополя черного 
листоватыми лишайниками, определенный методом пересеченных 
линий составил 44%, методом палетки – 38%.   

Исходя из видового разнообразия присутствующих на деревьях 
лишайников, мы определили индекс полеотолерантности IP по 
формуле: 

,  где 
n – количество видов на описанной пробной площадке; Ai – 

класс полеотолерантности i-того вида; Ci – проективное покрытие  i-
того вида в баллах; Cn – сумма значения покрытия всех видов в 
баллах. 

Таблица 1  
№ дерева 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число видов 
лишайников 

1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 

обрастания 
(метод 
пересеченных 
линий), % 

40 34 70 29 40 46 
 

19 59 57 46 

обрастания 
(метод палетки), % 49 16 37 11 47 51 27 57 72 13 

Диаметр ствола, см 154  134 78 107 118 112 118 108 136 162 
Для нашей пробной площадки мы получили значение IP 

равное 9,8; что говорит о высокой степени загрязнения воздуха. 
Значения IP скоррелированы со среднегодовым содержанием SO2 в 
воздухе. Диапазону IP 7-10 соответствует концентрация SO2 0,08 – 
0,10 мг/м3, и состояние атмосферы характеризуется как зона 
сильного загрязнения. При этом, ПДКсс для SO2 составляет 0,05 
мг/м3, а ПДКмр - 0,5 мг/м3.. По другой классификации  зон 
загрязнения по SO2, с учетом лихенической характеристики 
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характеризуется как умеренно загрязненный, с концентрацией SO2 
0,05-0,10 мг/м3. 

Выводы: 1.На пробной площадке, на деревьях тополя Populus 
nigra обнаружены два вида листоватых лишайников – пармелия 
бороздчатая Parmelia sulcata и стенная золотянка Xanthoria parietina. 
Эти виды относятся к 7 и 9 классам палеотолерантности 
соответственно, что характерно для регионов с высокой степенью 
антропогенной нагрузки. 

2.Средний процент обрастания деревьев тополя черного 
лишайниками, определенный методом пересеченных линий составил 
44%, методом палетки – 38%. 

3. Индекс полеоторантности IP для нашей пробной площадки 
равен 9,8; что говорит о высокой степени загрязнения воздуха. 

4. По наличию SO2 исследуемый район можно характеризовать 
от умеренно до сильно загрязненного с диапазоном концентрации 0,05-
0,10 мг/м3. 
 
УДК 614.876 

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧАЕС 
Клименко М.С., Кисельова-Логінова К.В., к.т.н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 
В ніч з 25 на 26 квітня 1986 року на запущеної в експлуатацію в 

1977 році на Чорнобильській атомній електростанції у декількох 
кілометрах від Прип'яті стався вибух, який зруйнував реактор 
четвертого енергоблоку, що позбавив життя і здоров'я безліч 
ліквідаторів. Досі невідомо, скільки людей постраждало в результаті 
аварії на Чорнобильській АЕС: залишається лише здогадуватися, який 
слід залишила радіація. Сьогодні в околицях епіцентру аварії діє зона 
відчуження, незмінно привертає туристів і сталкерів. Нижче наведені 
деякі факти про трагедію 30-річної давності, на які треба звернути 
увагу, щоб запобігти страшної трагедії. 

1. ЧАЕС ще до аварії викликала занепокоєння у експертів та 
інженерів. За словами історика Володимира В'ятровича, вже через два 
роки після запуску в експлуатацію першого з чотирьох енергоблоків в 
КДБ почали надходити доповіді про технічні вади новобудови. "На 
окремих дільницях будови другого блоку Чорнобильської атомної 
електростанції зафіксовано факти відходу від проектів і порушення 
технології ведення будівельних і монтажних робіт, що може привести 
до аварій та нещасних випадків"- цитував В'ятрович . 

Згідно з розсекреченими в 2006 році даними з архівів СБУ, 
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тільки з 1983 по 1985 рр. із-за неякісних будівельно-монтажних робіт, 
порушення технологічної дисципліни, правил радіаційної безпеки на 
станції сталося п'ять аварій і 63 відмови обладнання. 

2. Вибух на четвертому енергоблоці, виведеного на проектну 
потужність на три місяці раніше запланованого терміну, стався о 1:23 
26 квітня 1986 року. Аварія сталася під час проведення експерименту 
по вивченню можливості використовувати інерцію ротора 
турбогенератора для вироблення якого-небудь кількості електроенергії, 
у разі, якщо в майбутньому реактор аварійно зупиниться. Експеримент 
повинен був проводитися на потужності реактора в 700 МВт, однак 
перед його початком її рівень впав до 30 МВт. Оператор спробував 
відновити потужність і почав експеримент в 1:23:04 за нижчою 
планованого показника в 200 МВт. Через кілька секунд потужність 
реактора почала зростати і в 1:23:40 оператор натиснув кнопку 
аварійного захисту. Пізніше саме дії цих кількох десятків секунд 
стануть офіційною версією причин аварії. Однак, за словами Анатолія 
Дятлова, заступника головного інженера станції з експлуатації, який 
перебував у момент аварії в приміщенні пульта управління 
енергоблоку, всі дії оператора були раніше передбачені на інструктажі і 
зроблені в штатному (а не аварійному) режимі для глушіння реактора. 

3. Після натискання аварійної кнопки сталося два вибухи з 
інтервалом в декілька секунд, в результаті яких реактор був повністю 
зруйнований. Пізніше заступник головного інженера Дятлов був 
визнаний одним з винуватців аварії на ЧАЕС, і, отримавши дозу 
опромінення в 550 бер і страждаючи від серйозного захворювання, 
засуджений до десяти років колонії загального режиму. Позицію 
покладання вини виключно на персонал ЧАЕС зайняли Державна 
комісія, сформована в СРСР для розслідування причин катастрофи. 
Через майже 20 років Міжнародна консультативна група з ядерної 
безпеки (МАГАТЕ) у звіті визнала помилковість тверджень минулого 
доповіді на ЧАЕС. У ньому організація підтвердила, що більшість дій 
операторів, які раніше радянська влада назвала порушеннями, 
насправді відповідали прийнятим у той час правилами або не вплинули 
на процес розвитку аварії. Більш того, фахівці з ядерної безпеки 
відзначили вкрай низьку "культуру безпеки" на вибухнула АЕС . 

4. В цілому "оновлений" доповідь МАГАТЕ за 1993 рік 
стверджує, що в день перед аварією четвертий енергоблок ЧАЕС 
працював з низкою змінених показників – відключеною системою 
аварійного охолодження реактора і зниженими оперативним запасом 
реактивності (ОЗР). Крім того, стверджують експерти, персонал ЧАЕС 
не був обізнаний про небезпеку роботи в змінених умовах. Перед 
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моментом аварії ОЗР був менше дозволеного регламентом значення, 
однак оператори не знали поточного значення ОЗР і, тому, не знали, що 
порушують регламент. 

5. Тим не менш, вже через 20 хвилин після вибуху на ЧАЕС біля 
місця події виявилися співробітники КДБ з Прип'яті. За словами 
співробітників КДБ, відразу після аварії будь-які документи про події 
засекречували, щоб не було паніки. 27 квітня, через два дні після аварії, 
були зроблені перші два знімка зруйнованого реактора: одна з копій 
потрапила на стіл Михайла Горбачова, друга залишилася в 
українському комітеті. В обід 27 квітня в Прип'яті по радіо повідомили 
жителям про збір та тимчасової евакуації. 50 тис. осіб виїхали з міста 
майже без речей, будучи переконаними, що незабаром повернуться 
додому. В цей час вертольоти почали засипати зруйнований реактор 
поглинаючими матеріалами. 28 квітня в ефірі програми Час диктор 
прочитав перше офіційне повідомлення ТАРС: "На Чорнобильській 
атомній  електростанції стався нещасний випадок. Один з реакторів 
отримав пошкодження. Вживаються заходи з метою усунення наслідків 
інциденту. Потерпілим надана необхідна допомога. Створена урядова 
комісія для розслідування інциденту". Коли 1 травня заспокоєні 
радянськими ЗМІ кияни вийшли на першотравневу демонстрацію на 
Хрещатику в столиці був зафіксований один з піків радіоактивності. 
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Підземні води є основним джерелом господарсько-питного 

централізованого водопостачання населення і підприємств області і у 
структурі водоспоживання складають 61,8%. Загальні експлуатаційні 
запаси підземних вод області складають 1796,4 тис. м3/доб. [1,2]. 
Основні запаси підземних вод області приурочені до тріщино-
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карстової зони, для господарсько-питного водопостачання 
використовують підземні води кам’яновугільних, верхньокрейдяних 
відкладень, які зосереджені на 70% території області.  

На території Лисичанського регіону, який займає 7 відсотків 
території Луганської області, зосереджені підприємства хімічної, 
нафтопереробної, вугільної і скляної промисловості. Ця територія 
характеризується високим техногенним навантаженням на геологічне 
середовище, що негативно позначається на якості питних підземних 
вод. На площі Лисичанського регіону, в зоні активного водообміну, 
експлуатуються алювіальний та верхньокрейдовий водоносні 
горизонти. Верхньокрейдовий водоносний горизонт, на якому 
обладнані всі свердловини водозаборів, не так давно характеризувався 
дуже добрими в усіх відношеннях показниками, шкідливих і токсичних 
компонентів не було. Цей водоносний горизонт, поширений в заплавах 
річок Сіверський Донець, Красна, Борова, має гідравлічний зв'язок не 
тільки з вище залягаючим алювіальним водоносним горизонтом у 
пісках, а й з поверхневими річковими водами. Це й призвело до 
поступового забруднення верхньокрейдового горизонту численними 
шламанакопичувачами різних підприємств хімічної промисловості [1, 
3]. На території регіону експлуатується 17 водозаборів, з яких 3 – 
технічні. Водозабори характеризуються значними запасами води, 
незначною глибиною залягання, високою водністю свердловин, 
найбільші дебети свердловин (до 160,0 л/с) спостерігаються у заплаві 
р. Сіверський Донець. Основне живлення підземні води одержують за 
рахунок атмосферних опадів, яке приурочено головним чином до 
весняного періоду (танення снігу, паводки) и меншою мірою до 
осіннього. Впродовж року практично по усіх водозаборах відзначалося 
зниження середньорічних рівнів підземних вод по усіх водоносних 
горизонтах [1].  

На території міста Рубіжне розташовано 7 водозаборів 
підземних вод. Для питного водопостачання центральної частини міста 
використовуються Володінський водозабір і міські свердловини, для 
південної частини міста - Боровеньковський. Якість води питних 
Боровеньковського та міського водозаборів відповідає вимогам 
ДСанПіН 2.2.4-171-10. Линьовський, Воєводівський та Заводський 
водозабори використовуються для технічного водозабезпечення і 
знаходяться в зоні впливу підприємств. 

В зоні впливу проммайданчику ТОВ «Рубіжанський Краситель» 
площею 3,7 км2, який розташован на лівому схилі долини р. Сіверський 
Донець, найбільш активна інженерно-господарська діяльність ведеться 
в інтервалі глибин 0-10 м, де розміщені практично всі комунікаційні 
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мережі, а також підземні частини всіх споруд. Результати цього впливу 
досягають глибини 60 м та розповсюджуються на значні площі. За 
рахунок цього підземні води Линьовского водозабору і свердловини 
Заводського водозабору повністю забруднені органічними сполуками, 
при чому забруднення носить комплексний характер: від загально-
сольового до специфічного (фенолами, амінопродуктами, 
нітропродуктами). Ввнаслідок розширення депресивної воронки 
Володінський водозабір забруднюється водами Линьовського 
водозабору (в 4 свердловинах виявили феноли), джерелом 
водопостачання міста Рубіжне в основному є міський водозабір. За 
даними спостережень за водами Воєводівського водозабору, який 
знаходиться в зоні впливу проммайданчиків РКХЗ «Зоря» і ДПХЗ 
«Південний», загальне гідрохімічне оточення (площа забруднення 
підземних вод та якість води) практично не змінилося. В воді 
спостерігається підвищення вмісту нитритів, нитратів та сольових 
показників [1]. 

Водопостачання міста Сєверодонецьк здійснюється двох 
водозаборів: Щедрищевського та Замулівського в кількості до 32 тис. 
м3 води на добу. ПАТ «Сєверодонецьке об'єднання «Азот» 
використовує Епифанівський водозабір. Основні екологічні 
проблеми підземних вод міста пов'язані з роботою ПАТ 
«Сєверодонецьке об'єднання «Азот», яке є головним джерелом 
забруднення підземних вод: водозабір Щедрищевський, що 
знаходиться в заплаві р.Борова, приймає на себе «удари» накопичувача 
«Лисичанська сода», накопичувача ПАТ «Сєверодонецьке об'єднання 
«Азот». В зоні впливу цих накопичувачів упродовж тривалого 
періоду їх експлуатації, сформувався осередок сольового і 
азотного забруднення підземних вод площею приблизно 5 км2. В 
цілому стан питного водопостачання населення міста Сєверодонецька 
в в минулому році залишається задовільним за санітарно-
бактеріологічними і санітарно-хімічними показниками. 

Забезпечення населення і галузей економіки міста Лисичанська 
питною водою здійснюється з поверхневих джерел (річка Сіверський 
Донець) - 23 тис. м3/доб, а також з підземних свердловин - 75 тис. 
м3/доб. Місто має 6 водозаборів (Метелкінський, «Лісна Дача», 
технічний, Боровський- І, Боровський- ІІ, Малорязанцевський, 
Бєлогорівський). Головним джерелом забруднення підземних вод в м. 
Лисичанську є накопичувачі "Лисичанська сода", площа впливу яких в 
зоні активного водообміну разповсюджується на алювіальний та  
верхньокрейдовий горізонти, оскільки породи зони аерації 
відрізняються високою водопроникністю і підземні води незахищені 
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від проникнення забруднень з поверхні. Осередок сольового, 
амонійного і азотного забруднення підземних вод охоплює територію 
від ставків-накопичувачів ВАТ "Лисичанська сода" до озера Тубське, 
розташованого на південь від водозабору Боровського-І. На 
водозаборах Метелкінському і Боровському II вода відповідає вимогам 
ДСТУ «Вода питна» про усім показникам окрім заліза, вміст якого 
перевищує ГДК в 5,3-6,7 разів [1]. Це можливо повязано з тим що зони 
санітарної охорони водозаборів на Метелкінському та Боровському-І 
не відповідають вимогам санітарних норм, оскільки в в них 
розташовані дачні ділянки жителів міста Сєверодонецька. Також 
необхідна заміна водопровідних і каналізаційних мереж в місті, що 
також призводить до забруднення підземних вод і втрат питної води 
[3].  

Таким чіном підземні води Лисичанського промислового 
регіону містять підвищену кількість органічних сполук і мінеральних 
солей. Центри забруднення підземних вод знаходяться в місцях 
розміщення екологічно небезпечних підприємств Лисичанського 
регіону та сформувалися в попередні роки. Основними причинами 
забруднення є витоки з промканалізацій, відсутність надійної 
гідроізоляції скидних каналів і накопичувачів підприємств. Через 
зниження обсягів виробництва, загальний гідрохімічний стан 
підземних вод покращився у минулому році. Проте на межі 
проммайданчиків підприємств існує перевищення вмісту фенолів, 
сполук амонію і нітросполук у підземних водах. По інших 
компонентах спостерігається зниження площ забруднення.  
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УДК 504.05 
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 

Котенко Е.О., Шмандий В.М., проф. д.т.н.  
Кременчугский национальный университет им. Михаила 

Остроградского (г. Кременчуг) 
 

Одной из важнейших проблем экологической безопасности в 
городах в настоящее время является борьба с шумом. Это связано с 
непрерывным ростом количества и мощности различных транспортных 
средств, интенсификацией производственных процессов и требует 
снижения шума как на территории предприятия, так и в прилегающих 
к ним и автомагистралям селитебных зонах. Воздействие шума на 
человеческий организм очень разнообразно и до конца еще не изучено. 
Высокий уровень шума в селитебной зоне способствует 
возникновению ряда заболеваний: гипертонии, диабета, неврозов, 
гастрита. 

В городах приоритетным источником шума является транспорт. 
Однако многие предприятия находятся в пределах городской 
настройки. Источниками шума у них часто являются центробежные и 
осевые вентиляторы. Глушению шума осевых и центробежных 
вентиляторов посвящено довольно много работ, в которых 
анализируется эффективность глушителей активного, реактивного и 
комбинированного типов. Нами предпринята попытка изготовить 
глушитель шума на основе дефлектора ЦАГИ. Эти дефлекторы обычно 
применяются в системах естественной вентиляции. При этом они 
имеют и небольшую шумозащитную способность на уровне 5 дБ.  

На рис. 1 показан дефлектор ЦАГИ с нашими 
усовершенствованиями. 

 
1 – труба; 2 – внешний конус; 3 – внутренний конус; 4 – направляющие 

пластины; 5 – цилиндр; 6 – коническая крышка 
Рисунок 1 -  Глушитель шума центробежных вентиляторов на основе 

дефлектора ЦАГИ 
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Как видно из рис. 1 дефлектор ЦАГИ состоит из трубы 1 в 
которую поступают газы, проходят расширение 2  и выделяются между 
цилиндром 5 и крышкой 6. Шумозащитные свойства в данном случае 
обеспечивает цилиндрический экран 5. Поскольку шум газовой струи 
зависит от её скорости, то для уменьшения скорости нами внутрь 
большого конуса был вмонтирован малый конус. На большом и малом 
конусах 2, 3 приварены под углом 45° пластины 4, создающие левое и 
правое вращение газового потока, уменьшающего скорость.  

Таким образом была увеличена эффективность глушителя шума 
с 5 до 10 дБ. Глушитель может быть рекомендован в системах 
вентиляции. Его конструкция защищена патентом Украины на 
полезную модель №101542.  

 
СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ. МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ. 

Крютченко М.С., Фомичова М.В. 
РПК ім. О.Є.Порай-Кошиці ЛНУ ім. Тараса Шевченка 

 
Неуклонное увеличение численности населения нашей 

планеты, беспрецедентно быстрое развитие производства в период 
НТР, нарастающее истощение запасов привычных источников, 
наконец, требования к сохранению окружающей среды заставляют 
людей искать новые способы экономии энергии.  

Актуальность проблемы энергосбережения сегодня становится 
все более масштабной и существенной, особенно учитывая рост цен 
на электроэнергию. А как наиболее эффективно экономить её - 
конечно же перейти на светодиодные лампы. Поэтому, в последнее 
время, светодиодные лампы начали все больше пользоваться спросом 
на нашем рынке светотехнических товаров. Идея перехода на 
светодиодные (в обиходе — «ледовые», от аббревиатуры LED, Light 
Emitting Diode) лампы для домашнего применения постепенно 
завоевывают умы потребителей. Плюсы LED-ламп многочисленны, 
значительны и очевидны. Во-первых, малое потребление 
электричества: средняя мощность светодиодной лампы — от 1 до 7 
Вт. Во-вторых, ровный световой поток и полная мощность с первой 
же секунды (не нужно ждать несколько минут, пока лампа 
разогреется, в отличие от многих КЛЛ). В-третьих, что немаловажно, 
в отличие от КЛЛ, LED-лампы куда более экологичны: если уронить 
и разбить такую лампу, переживать за ядовитые пары опасных 
химических реагентов, как в случае старой лампы, не придётся. 
Первый светодиод был создан еще в 1927 году Олегом 
Владимировичем Лосевым (1903- 1942), однако светодиоды не 
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появлялись в продаже до 1962 г. (тогда появились красные 
светодиоды с длиной волны 650 нм).  

В 70-х гг. появились зеленые, оранжевые, а также 
инфракрасные светодиоды. В 1993 г. Сюдзи Накамура получил 
первые синие светодиоды. Эти дешевые светодиоды работали на 
основе соединения нитрида галлия и нитрида индия. Изобретение 
Сюдзи Накамура проторило дорогу для последующего развития 
белых светодиодов, получаемых из синих при помощи фосфорного 
покрытия. Для целей освещения используются белые светодиоды. 
Такое освещение имеет несомненное преимущества, связанные с 
низким потребление энергии, фактически отсутствием разогрева при 
работе, малым временем запуска и долгим сроком службы. Многие 
предсказывают, что лампы накаливания будут полностью замещены 
светодиодными лампами. Однако светодиодные лампы имеют не 
только положительные стороны, но и отрицательные и об этом надо 
знать, поскольку это очень важно для нашего здоровья. 
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УДК 614.84 

МОНІТОРИНГ СТАНУ З ПОЖЕЖАМИ ТА ЇХ 
НАСЛІДКАМИ В УКРАЇНІ 
Кучер Ю.М., Тарасенко А.В. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля  
Національного університету цивільного захисту України 

 
Забезпечення пожежної безпеки на території України, 

регулювання відносин у цій сфері органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання і громадян 
здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту, законів 
України та інших нормативно-правових актів. Зокрема з метою 
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в Україні 
створено і функціонує Єдина державна система цивільного захисту. До 
основних завдань якої відноситься організація та здійснення 
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моніторингу надзвичайних ситуацій, прогнозування та оцінка їх 
наслідків. Одним із суб’єктів центральних органів виконавчої влади, 
які забезпечують їх реалізацію відносять ДСНС України [1]. 
Державною службою України з надзвичайних ситуацій з метою 
забезпечення належного рівня пожежної безпеки у державі було 
здійснено реалізацію таких завдань:  

- забезпечення контролю за станом техногенної та пожежної 
безпеки потенційно небезпечних об‘єктів, об'єктів будівництва, нагляд 
за якими здійснює ДСНС України;  

- проведення комплексу організаційних і практичних заходів 
щодо подальшого контролю за приведенням у належний 
протипожежний та техногенний стан об‘єктів (підприємств), що мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки держави а також ТЕС, 
ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ПГЕС, електропідстанцій і об'єктів їх 
життєзабезпечення;  

- розгляд проектної документації та участь у прийнятті в 
експлуатацію систем та засобів протипожежного захисту об'єктів 
будівництва;  

- забезпечення розгляду технічних завдань та робочих проектів на 
улаштування систем і засобів протипожежного захисту на об‘єктах 
суб‘єктів господарювання, а також систем раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій; 

-  моніторинг стану з пожежами та їх наслідками. 
Моніторинг стану з пожежами та їх наслідками в Україні 

свідчить, що десятирічна динаміка загальної кількості пожеж та пожеж 
у житловому секторі характеризується тенденцією їх зростання (рис. 1) 
[2,3].  

 
Рисунок 1 - Динаміка загальної кількості пожеж та пожеж у 

житловому секторі протягом останніх 10 років 
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Тенденції, які спостерігались в Україні у 2014 році, вказували на 
щомісячне поступове збільшення кількості пожеж. Разом з тим, 
порівняно з 2011 роком, збільшилися прямі та побічні збитки від 
пожеж, а кількість загиблих і травмованих на них унаслідок пожеж 
зменшилась (рис.2) [3].  

 
Рисунок 2 - Динаміка кількості загиблих унаслідок пожеж та 

травмованих на пожежах за останні 10 років 
 
За даними масивів карток обліку пожеж протягом 2014 року в 

Україні зареєстровано 68879 пожеж. За період, що аналізується, 
кількість пожеж збільшилась на 17,3 %.  

Кількість людей, які загинули унаслідок пожеж, зменшилась на 
6,1 %, кількість травмованих зменшилась на 4,7 %, прямі збитки 
збільшились у 2,2 рази, побічні у 3,9 рази; на 27,3 % збільшилась 
кількість знищених (пошкоджених) будівель і споруд та на 25,8 % 
більше знищено та пошкоджено одиниць техніки. Унаслідок пожеж 
загинуло 2246 осіб, у тому числі 74 дитини; 1 450 осіб отримали 
травми, з них 107 дітей. 

Економічні втрати від пожеж склали 7 млрд. 731 млн. 81 тис. грн 
(з них прямі матеріальні збитки становлять 1 млрд. 489 млн. 741 тис. 
грн, а побічні – 6 млрд. 241 млн. 340 тис. грн).  

Упродовж останніх років року в Україні в середньому щодня 
виникало 188 пожеж (у 2013 році цей показник дорівнював 160), 
унаслідок яких гинули 6 і отримували травми 4 осіб, вогнем 
знищувалося або пошкоджувалося 74 будівлі та 12 одиниць техніки. 
Щоденні економічні втрати від пожеж становили суму 21 млн. 181 тис. 
грн (на 13 млн. 92 тис. грн більше, ніж позаторік).  
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Кожною пожежею державі завдавались прямі збитки на суму 
21,628 тис. грн Кожною 15 пожежею знищувалась або пошкоджувалась 
одиниця техніки. 

За 12 місяців 2014 року пожежно-рятувальні підрозділи 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на пожежах 
врятували 2 614 людей, у тому числі 185 дітей, матеріальних цінностей 
на суму понад 67,4 млрд. грн.. Крім того, на пожежах врятовано 31 121 
будівля та споруда, 2 175 голів худоби, 255 369 шт. птиці, 2 683 
одиниці техніки, 3 555 тонн грубих кормів, 4 25 444 тонн зернових і 
технічних культур, 1 689 га хліба на корені [2,3]. 
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ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  
Литвиненко А.О., Пнова Н.І.  

РПК ім..О.Є.Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка, м. Рубіжне 
 

Сьогодні мікрохвильові печі впроваджені і знаходять все більш 
широке застосування в домашньому побуті, і як електроприлади 
нового покоління вони внесли певні зміни в звичайні традиційні 
прийоми теплової обробки харчових продуктів.  

Метою цього дослідження є вивчення проблеми впливу 
електромагнітного випромінювання мікрохвильової печі на здоров'я  
людини. Ніхто не зменшує переваг використання мікрохвильових 
печей: 

1 Приготування їжі за допомогою мікрохвиль відбувається 
набагато швидше, тому це дає можливість економити час. 

2 У їжі зберігається значно більше  вітамінів та мінеральних 
речовини. 
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Наприклад: Вітамін С зберігається на 75-98%, тоді, як после 
традиційної обробки вин залишається лишь 38-60%. 

3  При розігріванні їжі не використовують жири, що не лише 
економить кошти, але і захищає  організм від канцерогенів, які 
утворюються за період вигоряння жирів. 

4 Розморожування риби та м'яса відбувається за кілька десятків 
хвилин, что зменшує вірогідність розмноження шкідливих бактерій. 

Напевно, кожна людина чула, що мікрохвильова піч шкідлива. 
Хтось в це вірить,хтось вважає, що ніякої шкоди немає, комусь - 
просто нецікаво. Піч з підступністю. Небезпечна вона чи ні? Вчені 
вважають - так, а промисловість стверджує, що ні. Знаючи про шкоду 
випромінювання мікрохвильових печей, люди продовжують їх 
використання! Ми  провели опитування в коледжі.  

Перше питання: Чи користуєтеся ви мікрохвильовою піччю? 
Слід, що велика частина студентів та викладачів використовує 
мікрохвильову піч.  

Друге питання: Чи багато хто підозрюють про небезпеку? Як 
показали наші опитування: 57,8% людей знають про небезпеку 
мікрохвильовій печі, але не перестають нею користуватися; 27,5% не 
здогадувалися, що мікрохвильова піч може бути небезпечна. Але 
дізнавшись про це, припиняти користуватися цією річчю не 
перестануть; 8,7% людей знають про проблему мікрохвильовій печі, 
тому й не користуються нею. Шкода, що таких людей дуже мало; 5,8% 
людей не знають про шкоду мікрохвильовки, але не будуть нею 
користуватися, якщо вона дійсно шкідлива. Їх можна похвалити за 
готовність кинути користування цим предметом заради здоров'я 
організму. Кожна піч містить магнетрон, який перетворює електричну 
енергію в понад-високочастотне електричне поле частотою 2450 
мегагерц (МГц), яке і взаємодіє з молекулами води в їжі. Молекула 
води, коли до неї прикладене електричне поле, завжди прагне 
зорієнтувати себе уздовж поля, подібно до того, як стрілка компаса 
прагне встановитися уздовж магнітного поля Землі. Мікрохвилі 
«бомблять» молекули води в їжі, змушуючи їх обертатися з частотою в 
мільйони разів в секунду, створюючи молекулярне тертя, яке і нагріває 
їжу. Це тертя завдає значної шкоди молекулам їжі, розриваючи або 
деформуючи їх, створюючи структурну ізомерію. Простіше кажучи, 
мікрохвильова піч викликає розпад і зміни молекулярної структури 
продуктів харчування в процесі випромінювання. Ці документи 
доводять дедалі більшу небезпеку електромагнітних випромінювань. 

1 Йен Тернер, радник з питань навколишнього середовища в 
Вашингтоні, обґрунтовує «туге міркування» економіки словами: 
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«Мікрохвильові печі стали мільярдним бізнесом і є найкращим за 
попитом товаром». 

2 Російські вчені провели вивчення мікрохвильових печей. 
Опублікували міжнародне попередження про шкідливі для здоров'я 
біологічні та екологічні речовини. Як результат, застосування 
мікрохвильових печей в СРСР було деякий час заборонено.  

3 Доктор Літа Лі пише:  Біда, що багатьох дітей вигодовують на 
штучних замінниках молока, які стають ще більш токсичними за 
допомогою мікрохвильових печей. Деякі з амінокислот L - проліну, що 
входять до складу молока матері, а також молочні суміші для дітей, під 
впливом мікрохвиль перетворюються в D - ізомери, які, вважаються 
нейротоксичними (деформують нервову систему) і нефротоксичними 
(отруйними для нирок). (09/12/1989 Lancet. Hawaii) 

4 Пацієнтка  Норма Левіт перенесла складну операцію на коліні, 
після чого померла від переливання крові. На цей раз медсестра 
підігріла кров у мікрохвильовій печі, не підозрюючи про небезпеку. 
Зіпсована  кров вбила Норму. Хоча і суд відбувся, але про це не писали 
газети і журнали.   

5 1991 році Доктор Хертел і професор Лозаннського 
Університету опублікували свої дослідження в журналі «Франц Вебер» 
№19, де було сказано, що споживання продуктів харчування, 
приготованих в мікрохвильових печах, несе злоякісний вплив на кров. 
Після публікації Доктор Хертел була звільнена зі своєї посади. 

6 Ще 20 років тому, Вільям Копп зібрав всі дані в 
обвинувальному дослідному документі, який мав назву «Вплив 
мікрохвильової печі на людину». Його оригінал знаходиться в архівах 
Атлантичного центру вищої освіти, та й сьогодні замовчується. Саме 
шокуючи, ці документи доводять дедалі більшу небезпеку 
електромагнітних випромінювань, що було відомо десятки років тому, 
але це знання було проігноровано заради прагнення до наживи.  

Ми провели експеримент: паростки від однієї квітки помістили у 
два види води: 1- вода водопровідна;  2- вода з мікрохвильової печі. На 
3-ий  день пустив коріння росток з водопровідною водою, у паростка з 
води з мікрохвильової печі так і коренів немає. За десять днів досліду 
паросток, що стоїть у воді з мікрохвильової печі коріння так і не дав. 
Чекали коріння ще тиждень і перемістили у водопровідну воду, через 
деякий час з'явилися коріння. Висновок: У воді з мікрохвильової печі 
немає корисних речовин, щоб квіти могли зростати і розвиватися.  

Вчені говорять про наслідки через 10-15 років, а нам потрібно 
замислитися. 
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1  Якщо вам сьогодні 20-25, то ще будучи молодою людиною 
(до 35-40 років), ви ризикуєте залишитися інвалідом, або народити 
інваліда, або ж не народити його взагалі, помітно скоротити термін 
життя собі і своїй дитині. 

2 Якщо вам близько 30-50, то можливо, ви не побачите своїх 
онуків або ризикуєте хворіти  старістю. Крім того, ви впливаєте на 
розвиток і навіть життя ваших дітей. 

Вже зараз нам потрібно замислитися над своїм здоров'ям! Тому 
що саме від нас залежить наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Чи не 
краще забезпечити собі захист від електромагнітного випромінювання 
і відмовитися від прийому їжі з мікрохвильовки? Вибирати тільки нам 
- або здоров'я на все життя,  або хвороби, набуті при неуважному 
ставленні до себе! 

 
Література: 

1 Китайгородский А.И. Физика для всех. Электроны – 2-е изд. 
перераб.  – М.: Наука. Главная редакция физико-математической 
литературы,1982 . 

2 Мусский С.А. 100 великих чудес техники. – М.: Вече, 2003.  
3 http://www.microvolni.com/princ.html 
4 http://www.crem-brule.ru/article/plyusy-i-minusy-mikrovolnovki 
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ХІМІЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Лукін В., Назаренко О.С., доц., к.х.н. 
ІХТ СНУ ім. Даля (м.Рубіжне) 

Виробництво калійних солей. Україна має одне з найбільших в 
світі родовищ калійних руд сульфатного типу. Потреба в калійних 
добривах для сільського господарства становила 1,6-1,9 млн. т. В 1968 
році поряд з містом Калуш  на базі Калуш - Голинського родовища 
калійних солей було введено до експлуатації величезний хіміко-
металургійний комбінат, який об'єднував 12 різних заводів по 
виробництву калійних, магнієвих і сульфатних добрив, поліетилену, 
хлорвінілу та іншої  продукції. В кінці 90-х років завод закрили, кар'єр 
глибиною 100 метрів почало затоплювати. Зараз в кар'єрі  знаходиться 
20млн. кубічних метрів розсолів. Дамба знаходиться в аварійному 
стані, йде розчинення і зміщення порід, засолення джерел питної води. 
Міжнародної екологічною катастрофою загрожує кар'єр, якщо не 
витримає гребля, то відходи хімвиробництва потраплять у річку 
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Днестр. Крім того залишився один з найбільших в Європі полігонів 
хімічних відходів, де зберігається 11 тис.т канцерогенної речовини - 
гексахлорбензолу.  

Основна хімія - виробництво соди.  Для того, щоб виробити 
одну тонну соди  за методом Сольве  необхідно витратити по півтори 
тонни хлориду натрію  і вапняку, а також близько 1,7 тонни умовного 
палива В Україні було 3 підприємства з виробництва кальцинованої 
соди і содопродуктів: Слов'янський содовий завод, ВАТ «Лисичанська 
сода»,  ВАТ «Кримський содовий завод» (м. Красноперекопськ).  В 
якості відходу у виробництві утворюється дистіллерна суспензія ( 8 - 
10 м3 на 1 т кальцинованої соди), що містить 10-14% хлориду кальцію і 
5-7% хлориду натрію, а також домішки крейди, гіпсу тощо.  Суспензію 
по шламопроводам подавали в шламонакопичувачі «Білі моря».  
Накопичувачі є джерелами забруднення підземних вод: загальна площа 
забруднення підземних вод  в районі накопичувачів Лисичанського 
содового заводу хлоридами становить близько 12,1 км2. В даний час 
заводи у Слов'янську і Лисичанську закрито і розібрано.  

Майже половина всієї соди використовується в скляної 
промисловості. Ще її використовують у чорній і кольоровій металургії, 
збагаченні уранових руд, як регулятора середовища , в хімічній і 
нафтохімічній галузі, у виробництві синтетичних миючих засобів, 
каустичної соди,  в целюлозно-паперовій галузі при варінні целюлози, 
в процесі очищення нафтопродуктів і масел. 

Промисловість тонкого органічного синтезу, виробництво 
барвників. На Україні працювало 3 заводи: ВАТ « Рубежанский 
Краситель», Сивашський аніліно-фарбовий завод (м. Армянськ, Крим), 
Івано-Франківський завод  «Барва». В даний час діє ряд виробництв на 
Івано-Франківський  «Барві». На території « Рубежанского Красителя» 
барвники не випускають.  

В результаті діяльності хімічного комбінату "Рубежанский 
Краситель" в заплаві річки Сіверський Донець залишилися 
накопичувачі промислових стічних вод. Фактичний об'єм 
накопичувачів становить 2,2 млн. м³, площа дзеркала 302 тис. м², 
висота дамби 8,7 м, глибина накопичувачів 6,65 м. У них акумульовані 
високомінералізовані сильно забруднені промислові стічні води. 
Накопичувачі є джерелом забруднення підземних вод та атмосферного 
повітря міста. З поверхні накопичувачів за рахунок випаровування в 
повітря надходить 60 т / рік забруднюючих речовин, в тому числі нітро 
- і аминосполуки, які є кров'яними отрутами. 

В селі Фугаровка Попаснянського району знаходиться полігон для 
відходів хімічних підприємств Лисичанського промислового регіону. 
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Такі відходи мають 1, 2 класи небезпеки, це тверді (відпрацьоване 
вугілля, каталізатори, тара, фільтруючі матеріали), пастообразні 
відходи, смоли хімічних виробництв (більше 157 видів) . Полігон 
являється джерелом забруднення підземних вод. 

Висновки. Україна практично припинила випуск калійних, 
фосфорних і складних добрив в промислових обсягах. В країні також 
відсутнє виробництво соди. Крім того, Україна виробляє лише мізерну 
кількість продукції малотоннажної хімії,  безнадійно уступаючи 
внутрішній ринок високотехнологічної продукції закордонним 
конкурентам. Знову перезапустити хімічну галузь стане вкрай 
проблематично. Від закритих хімічних комбінатів залишилися безхозні 
екологічно небезпечні об'єкти, які забруднюють атмосферу, 
гідросферу, літосферу. 

 
Література: 

1 Екологічний паспорт регіону. Луганська область. – Луганськ, 
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СИНТЕЗ 6-МЕТИЛУРАЦИЛ-5-АЛКИЛСУЛЬФОНАТОВ - 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ 

Масуд-Абдо-Аллах, Попов Є.В. проф. д.т.н., Исак А.Д., доц., к.х.н. 
ІХТ СНУ ім. Даля (м.Рубіжне) 

 
Эфиры сульфокислот имеют общую формулу АrSО2-ОR. В 

настоящее время синтезировано большое количество эфиров 
сульфокислот. Они находят широкое применение, главным образом, в 
реакциях замещения и элиминирования, в которых сульфат-анион 
АrSО2

- выступает в качестве уходящей группы. В тех случаях, когда R-
алкил, эфиры легко гидролизуются, при R= арил, гидролиз проходит 
значительно медленнее. Эфиры алкан- и бензолсульфоновых кислот 
обладают акарицидным свойством и используются в сельском 
хозяйстве для защиты растений от клещей. Установлено, что 
простейшие ариловые эфиры простейших арилсульфоновых кислот 
активны не только к личинкам, но и к яйцам клещей. Особую 
активность проявляют соединения, в которых содержится атом хлора 
или брома. Несмотря на высокую биологическую активность, эфиры 
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сульфокислот, хотя и находят широкое применение в сельском 
хозяйстве и в медицине, однако они имеют и ряд отрицательных 
свойств. При их разложении в почве и в растениях накапливаются 
бромопроизводные бензола, обладающие значительной токсичностью. 

Большое число исследовательских работ посвящено изучению 
гербицидных свойств и рострегулирующей активности производных 
ароматических сульфоновых кислот, содержащих различные 
заместители в эфирной и кислотной частях молекулы. Эфиры 
сульфокислот обычно получают взаимодействием спирта, 
сульфонилхлорида и основания [1,2]: 
 

Ar-SO2Cl + ROH основание ArSO2-OR + HCl
 

До наших работ исследования в области 
метилурацилсульфохлорида практически не изучались. С одной 
стороны исходный метилурацил был малодоступный, синтез его был 
очень длительный и с низким выходом конечного продукта. Для 
синтеза 6-метилурацила смешивали ацетоуксусный эфир с мочевиной 
и в присутствии алкоголята натрия выдерживали 5-7 дней при 
комнатной температуре.  

В настоящее время вместо ацетоуксусного эфира  используют 
легкодоступный дикетен, который легко реагирует с мочевиной, 
образуя с высоким выходом 6-метилурацил: 
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Про переход кетоформы в енольную свидетельствует тот факт, 

что исходный метилурацил плохо растворим в воде, однако легко 
растворяется в щелочной среде. При этом установлено, что на один 
моль метилурацила расходуется 2 моля гидроксида натрия.  

При взаимодействии енолята с диметилсульфатом (ДМС) или 
метилтозилатом образуется 2,4-диметокси-6-метилпиримидин. 
Строение полученного соединения подтверждено элементным 
анализом и ПМР-спектроскопией 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

126

N

N CH3

OH

OH

РОСl3

NaOH (CH3O)2SO2

N

N CH3

Cl

Cl

N

N CH3

O

O

Na

Na

N

N CH3

OCH3

H3CO

2,4-Диметокси-6-метилпиримидин

2,4-Дихлор-6-метилпиримидин

 
Синтез 6-метилурацил-5-сульфохлорида впервые было 

проведено в 1954г. Для этого на 1 моль метилурацила использовали 10 
молей хлорсульфоновой кислоты. При этом выход 
метилурацилсульфохлорида не превышал 25-28% от теоретического. 
Реакция сульфохлорирования относится к экзотермической реакции. 
Это в значительной степени сужало возможности использовать синтез 
в дальнейших превращениях. 

Фрагмент урацила в виде тимина и цитозина входят в состав 
нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). На основании этого можно 
предполагать, что многие соединения, содержащие в своем составе 
фрагмет урацила не должны проявлять токсических свойств. Эти 
предположения были подтверждены исследованиями на токсичность 
некоторых сульфамидов, проведенных в Луганском мединституте.  

Нами было показано, что если реакцию сульфохлорирования 
метилурацила проводить с использованием смеси хлорсульфоновой 
кислоты (1,5 - 2,0 моля) в присутствии хлористого тионила (2 - 2,5 
моля) на один моль метилурацила и проводить реакцию в присутствии 
органических полихлорпроизводных то реакция сульфохлорирования 
протекает без перегрева. При этом сульфохлорид образуется высокого 
качества, не требующего очистки, а выход достигает 90 - 95 %. Конец 
реакции определяли хроматографически на силуфоле. Для определения 
содержания основного продукта отбирали навеску сухого продукта, 
подвергали нагреванию в водной среде и полученный раствор 
титровали раствором щелочи. Чистота полученного продукта 
составила 98,6 - 99,3%, что вполне пригодно для дальнейших 
превращений без дополнительной очистки [3]. 
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В водном растворе метилурацилсульфохлорид очень легко 
подвергается гидролизу, превращаясь в сульфокислоту. При этом 
сульфокислота переходит в раствор, что не дает возможности 
превращать сульфохлорид в соответствующий алкил(арил)сульфонат. 
Этого удалось избежать, если реакцию проводить в инертных 
органических растворителях. Для связывания выделяющегося 
хлороводорода реакцию сульфонилирования можно проводить в среде 
пиридина, который одновременно играет роль и растворителя и 
основания. Более высокие выходы эфиров образовывались при 
взаимодействии алкоголятов или фенолятов с 
метилурацилсульфохлоридом в диоксане, хлороформе дихлорэтане и 
других растворителях. Растворителем может быть и сам спирт, 
который берут в избытке. К спирту при охлаждении придавали 
небольшими кусочками металлический натрий. После окончания 
выделения водорода раствор алкоголята охлаждали до 10 - 15ºС и 
придавали эквивалентное количество сульфохлорида.  

Содержимое колбы размешивали 1,5 - 2 часа при комнатной 
температуре, затем колбу помещали в водяную баню и при нагревании 
и размешивании выдерживали еще 2 - 3 часа. Конец реакции 
определяли хроматографически до отсутствия сульфокислоты. 
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Где R= СН3, С2Н5, СН2СН2Сl н-С3Н7, i-С3H7, n-Bu, i-Bu, s-Bu, t-Bu,  

n-Am, i-Am, n-C6H13, C8H17, C10H21, Ph, p-CH3C6H4.  
После окончания реакции и остывания отфильтровывали осадок 

хлорида натрия, отгоняли спирт, остаток переносили на фильтр. 
Осадок промывали водой до отсутствия ионов хлора и суши 
практически чистый осадок эфира. 
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УДК 669.85 
НАСЛІДКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ГЕОЛОГІЧНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ М. ЛИСИЧАНСЬКА 
Матвієнко К.О., Зьома І.А.  

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 
 

Виробнича і науково-технічна діяльність людини змінює 
навколишнє середовище своїм втручанням у природні процеси, які 
відповідно прискорюються чи сповільнюються, а іноді їм надається 
інший напрямок. Науково-технічний прогрес зробив людину настільки 
могутньою, що природа стає нездатною протистояти їй. Тому 
діяльність людей у масштабах планети доцільно розглядати як 
могутній екзогенний геологічний фактор.  

Місто Лисичанськ розташовано в північно-західній частині 
Луганської області, на території Попаснянського району, за 115 
кілометрів від обласного центру, на правому березі ріки Сіверський 
Донець.  Місто розкинулось на північних відрогах Донецького кряжа, 
що нависають над рікою, тому рельєф складається, як із пагорбів і 
височин, так і з лощин, балок і долин.  Під впливом техногенного 
навантаження (розробка родовищ вугілля, будівельної сировини, 
підтоплення внаслідок закриття вугільних шахт) на геологічне 
середовище в регіоні істотно активізувалися екзогенні геологічні 
процеси(ЕГП), які  створюють як матеріальні, так й екологічні 
проблеми.  Найбільшою формою проявів ЕГП в районі м. Лисичанськ є 
зсуви. Формування зсувів тут пов'язують із масштабним техногенним 
впливом на природне середовище. Практично повне залучення в сферу 
господарської діяльності природних ресурсів території, яка до того ж 
має складні інженерно-геологічні умови, призвело до змін природного 
середовища і формування в ньому техногенних умов, які сприяють 
утворенню зсувів. На даний час на території Лисичанська закартовано 
36 зсувів, загальна площа яких складає 35 га або 5% від загальної 
площі міста. Ці зсуви за своїм генезисом більшою мірою носять 
техногенний характер.  Розвиток зсувів, як правило пов’язують з 
гірничими виробками. На території міста впродовж трьохсот років 
ведеться розробка вугільного родовища. На даний час в місті працює 
чотири шахти.  

Порівняння даних обстеження за 10-річний період для міської 
території свідчить про збільшення активності зсувів у три рази: 
ураження території міста зсувами в 1984 році складала 0,001 %, а 
в 1996 році — 0,003 %. Значно збільшилася і масштабність зсувів: 
у 1984 році на території міста зустрічалися в основному зсуви площею 
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до 3000 м² і обсягом зсувних мас у межах перших десятків тис. м³, 
у 2007 році на території міста зареєстровані зсуви площею 20—
40 тис. м² і обсягом зсувних мас 100 тис. м³. Це призвело до того, що 
в 1998 році в Лисичанську та в районі 962 км Луганського 
відділення Донецької залізниці (на перегоні між станціями Лоскутівка 
і Вовчоярська) утворились два величезних за розмірами зсуви.  

У першому випадку було порушено житлові будівлі, виникла 
загроза порушення лікарні, гімназії й залізниці. У другому — було 
повністю порушено залізничне полотно. Зсуви руйнують 
інфраструктуру міста: будинки, водогони, дороги та інш.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зсув по 
вулиці Орловська 

 

Рисунок 2 – Зсув по 
вул. Комсомольська 

В результаті дослідження було складено та описано карту з 
проявами зсувних процесів в місті Лисичанськ та виявлені 
найможливіші причини їх виявлення. Як показують дослідження в цій 
сфері через брак фінансування протизсувних заходів ситуація в регіоні 
буде тільки погіршуватись. Таким чином для покращення ситуації в 
місті необхідно розробити комплекс заходів, що стримають зсувний 
процес. 
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впливу на геологічне середовище./О.Ю. Митропольський, М.Г. 
Демчишин, Є.О. Яковлєв/Екологія довкілля та безпека 
життєдіяльності, 2008, №4, с.5-14. 
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УДК 504.056 
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ 
Мішукова Г.О., Куцька Н.Б.  

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 

Гідротехнічні споруди енергетичного та водогосподарського 
призначення є важливою складовою господарського комплексу 
сучасної України. Гідроенергетичні об’єкти з водосховищами 
комплексного призначення неоднозначно впливають на зовнішнє 
середовище. 

На сьогодні в Україні існує близько 350 водосховищ об’ємом 
більше 10 тис. м3 і безліч малих водосховищ різного призначення, на 
яких розташовано близько 100 гідроелектростанцій (ГЕС) та 
теплоелектростанцій (ТЕС) [1]. 

Основні позитивні фактории впливу гідроенергетичних об’єктів 
на навколишнє середовище включають: 

- виробництво електроенергії за рахунок використання постійно 
поновлюваних природою гідроенергетичних ресурсів, що являється 
унікальною особливістю гідроелектростанцій (ГЕС) і відноситься до 
найважливіших природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій; 

- принцип комплексного використання водних ресурсів при 
будівництві гідроенергетичних об`єктів (забезпечення населення 
водою, водопостачання комунального господарства й промисловості); 

- ГЕС, заміняючи альтернативні теплоелектростанції (ТЕС), 
запобігають викидам у навколишнє середовище величезної кількості 
забруднюючих речовин, зберігають життя й здоров`я людей. 

- в умовах украй нерівномірного стоку рік саме створення 
водоймищ дозволяє ефективно використовувати водні ресурси [2]. 

Захист від повеней у багатьох випадках є одним з 
найважливіших економічних, соціальних і природоохоронних завдань, 
розв`язуваних водоймищами. В Україні створення Дніпровського 
каскаду водосховищ ГЕС практично ліквідували загрозу повеней у 
басейні Дніпра, де проживають десятки мільйонів людей [3]. 

Рекреаційне використання водоймищ ГЕС має дуже важливе 
значення, дозволяючи суттєво підвищити їх економічну ефективність і 
соціальну значимість. Створення водоймищ у більшості випадків 
значно підвищує рекреаційні можливості завдяки великій водній 
поверхні, використанню інфраструктури, що залишилася після 
будівництва, включаючи дороги, інженерні комунікації, виконанню 
природоохоронних та інженерних заходів (озеленення прибережної 
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зони, кріплення берегів, будівництво очисних споруд й ін.), а також 
завдяки благоустрою берегової зони в межах населених пунктів, 
включаючи зведення гідропарків, пляжів [4]. 

Створення гідроенергетичних об’єктів з водосховищами є 
серйозним втручанням в функціонування природних екосистем і може 
привести до негативних наслідків для навколишнього середовища і 
зміни умов життя людей.  

Будівництво водосховищ на рівнинних річках за аналогією з 
природними катаклізмами відбувається за порівняно короткий 
проміжок часу, коли загата (гребля) припиняє течію річки і призводить 
до заповнення річкової долини водою та підтоплення значних 
прибережних територій.  

Так створення каскаду з шести дніпровських водосховищ 
призвело до значного підняття рівнів поверхневих і ґрунтових вод 
протягом 1-2 років і, як наслідок, до затоплення 694,8 тис.га і 
підтоплення 93,5 тис.га прибережних земель [3,4]. 

До основних негативних факторів впливу водосховищ на 
довкілля можна віднести: 

- затоплення водосховищем великих площ земель, їх 
підтоплення, переробка берегів водосховища і переформування русла в 
нижньому б’єфі, переселення населення; 

- зміна гідрологічного і гідравлічного режиму в зоні 
водосховища і в нижньому б’єфі; 

- зміна режиму водотоку в зоні існування водних і наземних 
екосистем, перекриття шляхів міграції риб; 

- замулення водосховищ; 
- вплив на мікроклімат та ландшафти, посилення сейсмічної 

активності в певних природних умовах; 
- вплив на рослинний і тваринний світ, зміна санітарно-

гігієнічних умов у випадку інтенсивного розвитку водоростей; 
- можливість втрати археологічних та історичних пам’ятників. 
Затоплення земель є одним з найважчих негативних наслідків 

створення водоймищ. Населені пункти і господарські об’єкти, 
розташовані вздовж берегової лінії водосховищ, після наповнення 
кожного з них потрапляють в зони активізації негативних процесів і 
явищ. Ці зони відносяться до територій з особливим режимом 
користування. Користування такими територіями можливе лише за 
умови ліквідації або обмеження несприятливих процесів у береговій 
зоні водосховищ чи планового управління ними [2]. 

Внаслідок Чорнобильської катастрофи радіонуклідами, 
переважно цезієм-137, стронцієм-90 та плутонієм-239 (240), була 
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забруднена значна територія України, в тому числі — частина басейну 
Дніпра та всі водосховища каскаду [5]. Основна кількість радіонуклідів 
потрапила до Дніпра впродовж першого післяаварійного періоду, і 
сумарна бета-активність води поблизу Києва в травні1986 року 
становила 5×10−8 Кі/л, що в 100–1000 разів перевищувало природний 
фон. Найважливішим є факт викиду з реактора четвертого блоку ЧАЕС 
близько 2000 Кі ізотопів плутонію-239 (240), період напіврозпаду 
якого — 24 110 років.  

Переважна більшість плутонію знаходиться в мулі Київського 
водосховища (там близько 60 млн т) і в ґрунті навколишньої території. 
Водосховища дніпровського каскаду є своєрідними накопичувачами 
радіоактивного забруднення. Основна частина радіонуклідів 
зосереджена в мулі, тканинах рослин і водних тварин, які є 
концентраторами цезію та стронцію [6]. 

Таким чином, водосховища надають досить складний і 
неоднозначний вплив і на режим річок, і на природні умови суміжних 
територій. Даючи безсумнівний позитивний економічний ефект, вони 
нерідко викликають і вельми негативні екологічні наслідки.  

Все це вимагає, щоб при проектуванні водосховищ уважніше 
враховувався весь комплекс гідрологічних, фізико-географічних, 
соціально- економічних і екологічних аспектів [2,3]. 
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УДК 667.2: 628.54 
ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ НАКОПИЧУВАЧА 
Нікітіна. А.В, Назаренко О.С., доц., к.х.н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м.Рубіжне) 
 

Робота хімічного комбінату «Рубежанский Краситель» призвела до  
утворення накопичувачів, куди скидали високо мінералізовані, сильно 
забруднені високотоксичними органічними речовинами (сполуки 
сірки, ароматичні сульфокислоти, нерозчинні у воді пластифікатори, 
нітробензол, хлорбензол) промислові стічні води. Накопичувачі 
негативно впливають на компоненти екосистем і на навколишнє 
середовище в цілому. Фільтрація промислових стічних вод у підземні 
води привела до забруднення водоносного горизонту, який є джерелом 
питного водопостачання м. Рубіжне. За рахунок великого дзеркала 
випаровування накопичувачі промислових стічних вод є інтенсивними 
джерелами забруднення атмосферного повітря.  

Мета роботи: створення на поверхні  накопичувачів сприятливих 
ґрунтових умов для захисту навколишнього середовища від 
забруднення; вибір матеріалів, які придатні для використання в якості 
родючого шару при рекультивації накопичувача “Рубежанский 
Краситель”.  Виконано аналіз стічних вод із секцій накопичувача. 
Знайдено, що в секціях №1,2 акумульовані кислі промислові води, 
секція №3 висушена, секції №4, 5 висихають. Дослідження з 
консервації накопичувача включали: нейтралізацію кислих стічних вод 
для запобігання забруднення підземних вод; затвердження поверхні 
шламів у зневодненій секції для захисту повітряного басейну від 
запилювання. Для дослідів використовували крейду -  відхід 
силікатного заводу. При контакті стічних вод із секцій №1,2 з крейдою 
протікають процеси нейтралізації кислот, в основному сірчаної. 
Значення рН після нейтралізації незначно залежить від кількості 
доданого відходу, а також слабо змінюється при контакті впродовж 4 
діб. За рахунок співосадження з осадом сульфату кальцію із стічних 
вод видаляються також органічні речовини, ступінь очистки по ХСК 
становить 7 - 9%, по знебарвленню – 50 - 58% для різних секцій 
накопичувача. Стічні води після нейтралізації можна передати на 
очищення на біологічні очисні споруди. Відкладання дрібно 
дисперсного осаду гіпсу приведе до зменшення фільтраційних 
властивостей ґрунтового ложа накопичувачів, що зменшить 
забруднення підземних вод. Був виконаний відбір проб верхнього шару 
шламу із секції № 3. Шлам являє собою пастоподібну речовину 
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вологістю 40 %. У шламі є водорозчинні сполуки: значення ХСК 
водної витяжки становить 658 мгО2/дм3, забарвленість - 161 градус. 
Шлам, який  акумульовано в накопичувачах, являє собою суміш 
органічних і мінеральніх речовин невідомого складу. Знешкодження 
його можливо  спалюванням  або повною ізоляцією від навколишнього 
середовища, наприклад, застеклованієм. Проведення таких 
природоохоронних заходів пов'язано з тривалим періодом часу та з 
великими фінансовими  витратами, які  зараз не можуть бути  виділені 
в необхідних об'ємах. Тому в якості попередніх заходів було вирішено 
захоронити шлами, щоб запобігти забрудненню атмосферного повітря  
міста. 

Для обезводнення і затверджування шламів із цієї секції 
використовували шар крейди. Це дозволить екранувати шлами і 
запобігти підняттю забруднених вод у вище розміщені шари 
потенційно родючого ґрунту. Результати дослідів показали, що після 
контакту шламу із крейдою кількість водорозчинних речовин у ньому 
зменшилася в 4 рази. Частина забруднюючих речовин перейшла в 
затверджувач. Проведені дослідження показали, що в якості 
потенційно родючого ґрунту можна використовувати скоп - відхід 
Рубіжанського картонно-тарного комбінату. Підготовлену таким 
чином поверхню доцільно засіяти багаторічними травами. 
Запропоновані заходи дозволять рекультивувати секції накопичувача, 
ліквідувати  відвали крейди, скоп із шламонакопичувача РКТК. 
Використання площ, які звільняться, для озеленення поліпшить 
санітарно-гігієнічні умови життя в місті. 
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ВІДХОДИ ЛІКВІДОВАНИХ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ – 
ДЖЕРЕЛО ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В 

ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ 
Павличенко А.В., доц., к.б.н., Кулина С.Л. 

ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ 
 
Незадовільна екологічна ситуація, яка сьогодні спостерігається у 

вугледобувних регіонах, поступово погіршується. Одним з аргументів 
проведення реструктуризації вугільної галузі було скорочення витрат 
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на утримання шахт, що в подальшому повинно було призвести до 
оздоровлення галузі та національної економіки і покращити стан 
довкілля у вугледобувних регіонах. 

Як показує практика, масове закриття шахт здійснюється без 
урахування прогнозних оцінок екологічних наслідків і зазвичай з 
порушеннями природоохоронного законодавства, а в умовах 
фінансування природоохоронних заходів за залишковим принципом це 
призводить до істотного погіршення стану довкілля у вуглевидобувних 
регіонах. Нехтування в ході закриття шахт правилами екологічної 
безпеки призводить до масштабних і катастрофічних наслідків, а саме 
– забруднення підземних і поверхневих вод, підтоплення і 
заболочування територій, засолення і забруднення річок, просідання 
земної поверхні, активізації процесів зрушення тощо. 

Однією із не вирішених проблем закриття шахт є те, що 
законодавством до цих пір чітко не регламентовано порядок передачі 
відвалів ліквідованих шахт на баланс іншого господарчого об'єкта. 
Передача накопичених за попередні роки відходів іншому власнику 
здійснюється за окремим дозволом органів Мінекоресурсів на місцях, а 
їх обсяг не враховується при затвердженні лімітів, і тому така не 
визначеність юридичної приналежності породних відвалів лише 
підсилює негативні наслідки закриття вугільних підприємств в 
промислових регіонах України. Саме тому метою дослідження було 
вивчення наслідків впливу породних відвалів закритих шахт на 
довкілля. 

Червоноградський гірничопромисловий регіон (ЧГПР) – один із 
найбільших вугільних басейнів України, в якому вже понад 50 років 
проводиться видобуток кам’яного вугілля підземним способом. В зону 
негативного впливу діяльності шахт потрапило понад 550 га земель, 
під породними відвалами зайнято 137,6 га (25% від загальної площі), а 
на гірничих підприємствах накопичилось понад 37 млн. т відходів. 

В результаті реструктуризації вугільної галузі в ЧГПР закрито 5 
шахт (№1 Червоноградську, Візейську, № 5 Великомостівську та 
Бендюзьку, а на шахті Зарічна проводяться роботи з погашення 
гірничих виробок). Щодо породних відвалів на цих шахтах, то роботи з 
їх ліквідації були проведені лише на шахті №1 Червоноградській, де 
породу використовували для засипки стволів шахти та підсипання 
доріг. Фінансування проектів закриття нерентабельних шахт 
відбувається не у повному обсязі. 

В результаті обстеження породних відвалів було виявлено 
наявність на них деформаційних процесів, які характеризуються 
утворенням в різних частинах териконів вимоїн, ширина яких 
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коливається від 2-4, а глибина – 1-3,5 м, а в місцях їх утворення 
відбувається пересування породи на відстань, яка може сягати до 6 м. 
Такі процеси призводять до забруднення не лише ґрунтів, але й 
природних водойм регіону – річок Західний Буг, Солокія, Рата, і 
ґрунтових вод. Як показують дані дослідження стану породних 
відвалів ліквідованих шахт в ЧГПР, фітомеліоративні заходи виконані 
з низькою ефективністю, зокрема біологічна рекультивація на 
породних відвалах взагалі не виконується не лише на породних 
відвалах діючих шахт, але й ліквідованих. Характеристика поширення 
деревно-чагарникових порід та результати вимірювання їх 
морфометричних показників приведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Характеристика деревно-чагарникових порід 

породних відвалів Червоноградського гірничопромислового регіону 

Деревно-
чагарникові 

породи 

Діаметр 
стовбура, м 

min-max 
середнє 

Висота, м  
min-max 
середнє 

Умови зростання на 
порідному відвалі 

Betula  
pendula Roth 

0,12-0,60 
0,31 

1,5-25 
8 

Переважно в місцях 
залягання 

перегорілої породи 
Populus  
tremula L. 

0,3-0,7 
0,41 

2,2-2,0 
14,2 У підніжжях 

териконів Robinia 
pseudoacacia L. 

0,3-0,7 
0,51 

1,2-9 
4,6 

Pinus  
sylvestris L. 

0,12-1,35 
0,36 

0,5-11 
5 Підніжжя і пологі 

схили териконів Salix caprea L. 0,42-1,05 
0,67 

1,3-4,5 
2,8 

В результаті проведених досліджень встановлено, що найбільш 
поширеними з загальної кількості деревно-чагарникових порід на 
породних відвалах є береза повисла, тополя тремтяча, сосна звичайна, 
робінія псевдоакація, верба козяча. 

Розвиток рослинного покриву техногенних ландшафтів 
Червоноградського гірничопромислового регіону відбувається у 
специфічних умовах породних відвалів, хімічний склад яких містить в 
собі більше ніж на 70% відходів, складених з глинистих аргілітів, які 
здатні утримувати важкі метали. Такий компонентний склад 
призводить до уповільнення процесів самозаростання породних 
відвалів, а значний вміст сірки в породних відвалах сприяє утворенню 
ареалів кислих вод у підніжжях териконів. Крім того, у водах, які 
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накопичуються у підніжжя териконів, містяться кальцій, магній, залізо, 
фтор, марганець та ін. 

Породні відвали схильні до самозагорання. На породних 
відвалах ліквідованих шахт процеси горіння спостерігалися на шахті 
«Візейська», де температура в деяких точках на поверхні породного 
відвалу становила 128С, а також на недіючому породному відвалі 
шахти «Відродження» – 146С. В результаті процесів техногенного 
пірометаморфізму відбувається радикальна зміна фазового складу 
гірничих порід породних відвалів, вони стають крихкими і несуть 
небезпеку зсувів та обвалів. 

Отже, породні відвали ліквідованих шахт є потенційним 
джерелом забрудненням довкілля, яке призводить до різнопланового 
забруднення в зоні їх впливу. Тому з метою покращення стану 
навколишнього природного середовища необхідно впроваджувати 
комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на зниження 
міграційної активності забруднюючих речовин в компоненти 
навколишнього середовища, використання відходів вугледобувних 
підприємств для закладки відпрацьованого простору гірничих виробок, 
що дозволить зменшити деформацію масиву гірських порід та земної 
поверхні й відповідно попередити процеси просідання та підтоплення 
територій населених пунктів. Також при ліквідації шахт обов’язковим 
повинно стати проведення рекультиваційних робіт з озелененням, 
лісонасадженнями та посівом багаторічних трав, оскільки це дозволить 
зупинити деформаційні процеси на териконах та подальше 
забруднення довкілля токсичними компонентами породних відвалів. 
Проведення біологічної рекультивації дозволить підвищити біологічну 
продуктивність порушених земель і прилеглих територій та 
забезпечить покращення умов проживання в районах впливу породних 
відвалів. 
 
УДК 595.7: 502.51 (285.3) (477.81) 

БІОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУСКОКРИЛИХ ТА 
ТВЕРДОКРИЛИХ БОЛОТА ЛИСИЦЬКЕ РОКИТНІВСЬКОГО 

РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Пишняк Н.Я., Воловик Г.П., доц., к.в.н. 

Рівненський державний гуманітарний університет 
 

Дані наукових праць з ентомофауни мезотрофних і 
оліготрофних боліт України є фрагментарними. Значний внесок у 
вивчення фауни денних метеликів Полісся, зокрема  і території, на якій 
знаходиться РПЗ, зробив член Товариства дослідників Волині А. 
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Ксєнжопольский («Rhopalocera юго-западной России», 1912). Вперше 
грунтовне дослідження тільки денних метеликів боліт Рокитнівщини 
провів О.А. Савчук в 2007-2009рр. Вивчення комах  мезотрофних і 
оліготрофних боліт на сьогодні є важливим тому, що відбулися зміни 
стану  боліт і у зв’язку з тим, очевидно, що змінилась флора і фауна їх. 
Дослідження боліт Рокитнівщини є фрагментарними і в якійсь мірі 
застарілими.  

Метою роботи є: дослідити якісний та кількісний склад денних 
метеликів і жуків болота Лисицьке Рокитнівського району; дати 
екологічну характеристику видовому складу виявлених видів комах. 

Матеріали та методи дослідження: Ентомологічні дослідження 
узлісся і болота Лисицьке проводились протягом  червня-серпня-
вересня 2014-2016рр. Кількісну оцінку видового складу комах 
проводили за такими показниками, як  щільність, зустрічність та 
домінування. 

Власні дослідження. Рокитнівський район розташований у 
східній частині Рівненської області, він межує на заході з 
Дубровицьким, Сарненським, на півдні з Березнівським районами 
Рівненської області, на сході з Олевським районом Житомирської 
області та на півночі з Пінським районом Брестської області 
Республіки Білорусь. Площа району складає - 2,35 тис.км2.  В районі 
налічується 12 річок. Грунти дернові (32% площі району), дерново-
підзолисті (23%), лучно-болотні, болотні, торфово-болотні та 
торфовища (30%). Лучно-болотні грунти складають основу сучасного 
ланшафту району.   

Болото Лисицьке мезотрофний тип розташоване  між селами 
Вежиця та Старе Село Рокитнівського району. В складі флори багато 
видів рослин, в тому числі й цінних лікарських (вовче тіло болотне, 
латаття біле, лепеха звичайна, шейхцерія болотна, росичка проміжна ), 
які занесені до Червоної книги України. 

Багато рослин боліт є комахозапильними. Адже певні групи 
рослин пристосувалися до запилення  лише комахами певного виду, а 
рослини є кормом для них таблиця № 1, 2. 

Таблиця 1 Екологічна характеристика рослин та денних 
метеликів болота Лисицьке Рокитнівського району. 

Вид метелика Харчування Рослини 
Личинка Імаго 

Махаон    
Papilio Machaon 

Листя 
зонтичних 
рослин 

Нектаром, 
квітковий сік 

Смовдь болотна  
Peucedanum palustre 
L. 

Лимонниця -
Gonepteryx rhamni 

Гусінь поїдає 
листя жостеру 

Нектаром Жеруха лучна 
Cardamine pratensis L. 
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Сонцевик адмірал    
Vanessa atalanta 

Листя кропиви Нектаром 
 квітів верби. 

Смовдь болотна 
Peucedanum palustre L. 

Сонцевик 
будяковий  
Vanessa  cardui 

Гусінь 
живиться на 
квітучих 
бур‘янах 

Нектаром Незабудка болотна 
Miosotis palustris L 

Павиче око    
Inachis io 

Гусінь поїдає 
листя 
калюжниці 

Поїдають 
медонос 

Калюжниця болотна 
Caltha palustris L 

Сонцевик 
кропив’яний     
Aglais  urticae 

Листя кропиви 
ця  рослина і 
стає основним 
джерелом їжі 
для гусениць 

Нектаром Череда трироздільна 
Bidens tripartita L. 

 
Таблиця 2. Екологічна характеристика рослин та жуків болота 

Лисицьке Рокитнівського району. 
Вид жука Харчування Рослини 

Личинка Імаго 
Жук-носоріг 
Oryctes nasicornis 

Живиться трухлявими 
деревами  
прогризаючи глибокі 
ходи 

Доросла особина  
живиться рідкою 
їжею  (соком 
рослин). 

Верба, 
береза 

Бронзівка 
золотиста    
Cetonia aurata 

Квітками диких 
рослин 

Харчується квітками 
диких і культурних 
рослин 

Верба, 
береза, 
вільха, 

Златка соснова     
Chalcophora 
mariana 

Відкладають яйця 
в кору дерев 

Пошкоджують сосни Сосна 

Гнойовик 
звичайний    
Geotrupes 
stercorarius 

Харчується гноєм 
до самого приходу 
зими 

Послід травоїдних - 
це легкодоступне 
джерело їжі для 
жуків-гнойовиків. 

 

Вусач дубовий 
малий    Cerambyх 
scopolii 

Харчуються 
гнилою деревиною 
і часто 
перебувають у 
симбіозі з 
грибами, що 
руйнують 
деревину 

Багато жуків 
виїдають з квітів 
тичинки і маточки, 
харчуються пилком, 
інші охоче поїдають 
листя і кору 
молодих дерев, а 
також п'ють сік, що 
витікає з дерева 

Дуб, сосна 
 

 
Протягом 2014-2015 рр., на території болота Лисицького нами 

було виявлено 18 видів денних метеликів, а в 2015-2016 рр., їх 
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кількість зменшилась до 15 видів. Денні метелики належать до 5 
родин, а саме:  Головчаки або Геспериди  Hesperiidae, Косатці обо 
Бояричі Papilionidae, Білани  Pieridae, Синявці  Lycaenidae, Сонцевики 
Nymphalidae. За  період 2007-2009 рр., О.А. Савчуком [5] виявлено 39 
видів денних метеликів на болотах Рокитнівщини. Тільки за 5-7 років 
кількість денних метеликів зменшилась на 12,9 %. 

Нами виявлено також 8 видів жуків, які належать до  3 родин, 
це: Вусачі Cerambycidae, Пластинчастовусі  Scarabaeidae і Златки 
Buprestidae. Кількісний склад денних метеликів та жуків болота 
Лисицьке Рокитнівського району визначався за наступними 
показниками: ступінь зустрічності,  щільності та домінування, про що 
свідчать дані таблиці 3, 4. 

Таблиця 3 - Зміна чисельності показників щільності, 
зустрічності та домінування денних метеликів болота Лисицьке 
Рокитнівського району протягом 2014-2016 рр. 

Вид 2014-2015 рр. 2015-2016 рр. 
V, 
 осіб/км 

Р (%) 
 

D (%) 
 

V,  
осіб/км 

Р (%) 
 

D (%) 
 

Головчак лісовий 
Thymelscus 
silvestris 

0,1 10 2,3 0,1 10 2,3 

Махаон  
Papilio  Machaon 

0,1 10 2,3 - - - 

Білан капустяний 
Pieris brassicae 

0,2 20 4,7 0,1 10 2,3 

Жовтюх осьмак    
Colias hyale 

0,1 10 2,3 - - - 

Лимонниця - 
Gonepteryx rhamni 

0,2 20 4,7 0,2 20 4,7 

Дукачик Грянець 
Lycaena phlaeas 

0,1 10 2,3 - - - 

Осадець Климена 
Esperarge climene 

0,3 30 7,0 0,1 10 2,3 

Прочанок 
болотяний 
Coenonympha 
tullia 

0,1 10 2,3 0,1 10 2,3 

Осадець Мегера 
Lasiommata 
Megera 

0,2 20 4,7 0,1 10 2,3 

Очняк волове 
око Maniola 
jurtina 

0,3 30 7,0 0,2 20 4,7 
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Очняк квітковий 
Aphantopus 
heperantus 

0,1 10 2,3 0,1 10 2,3 

Сонцевик адмірал 
Vanessa atalanta 

0,3 30 7,0 0,2 20 4,7 

Сонцевик 
будяковий 
Vanessa  cardui 

0,1 10 2,3 0,1 10 2,3 

Павиче око  
Inachis io 

1 100 23,3 0,6 60 14,0 

Сонцевик 
кропив’яний 
Aglais  urticae 

0,1 10 2,3 0,1 10 2,3 

Щербатка с-біла 
Poligonia c-album 

0,2 20 4,7 0,1 10 2,3 

Рябець Аврелія  
Melitaea Aurelia 

0,6 60 14,0 0,3 30 7,0 

Перламутрівка  
Argynnis loadice 

0,1 10 2.3 0,1 10 2,3 

Таблиця 4. Зміна чисельності показників  щільності, зустрічності 
та домінування жуків болота Лисицьке Рокитнівськоо району. 

 
В результаті досліджень можна зробити висновок, що серед 

представників комах ряду Лускокрилі болота Лисицьке Рокитнівського 

Назва виду 2014-2015рр. 2015-2016 рр 
V P D V P D 

Вусач дубовий 
великий  Cerambyх 
cerdo 

0,1 10 7,2 - - - 

Вусач дубовий малий 
Cerambyх scopolii 

0,2 20 14,2 0,1 10 7,2 

Вусач- шкіряник 
лісовий  Prionus 
coriarius 

0,2 20 14,2 - - - 

Вусач домовий      
Hylotrupes bajulus 

0,1 10 7,2 0,1 10 7,2 

Жук-носоріг Oryctes 
nasicornis 

0,1 10 7,2 0,1 10 7,2 

Бронзівка золотиста 
Cetonia aurata 

0,1 10 7,2 0,1 10 7,2 

Гнойовик звичайний 
Geotrupes stercorarius 

0,2 20 14,2 0,1 10 7,2 

Златка соснова  
Chalcophora mariana 

0,4 40 28,6 0,1 10 7,2 
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району  домінують -  Павиче око Inachis io, а із ряду Жуків - Златка 
соснова Chalcophora mariana. За нашими даними і за даними О.А. 
Савчука домінування сонцевика павичеве око не змінилися протягом 
двох років дослідження, це можливе лише при збільшенні або 
розселенні популяції даного виду. Сонцевик кропив'яний Aglais urticae, 
Рябець Аврелія Melitaea Aurelia, прочанок болотяний Coenonympha 
tullia є рідкісними. Причини зменшення кількості цих видів, очевидно, 
пов'язані з погіршенням екологічної ситуації, знищенням чи 
деградацією трав'яної рослинності на болотах внаслідок  випасу 
худоби, інтенсивного сінокосу та пожеж. Протягом дослідження 2014 - 
2015рр. нами не було виявлено таких видів жуків: Вусач дубовий 
великий Cerambyх cerdo, Вусач-шкіряник лісовий Prionus coriarius. 
Наслідком зменшення їхньої чисельності може бути посилене 
вирубування та знищення лісу, розорювання залишків ділянок, які є 
об’єктом харчування та місцем їх проживання. 
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УДК 351.777 

ДОСВІД ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Прокопенко І.В., Кисельова-Логінова К.В., к.т.н. 
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 

 
Розмову про досвід екологічного розвитку країн Європейського 

Союзу (ЄС) треба починати з позицій екологічної політики, яку ЄС 
постави на одну сходинку з економічною політикою. Головні питання, 
які поставлені в екополитиці відносяться до змін клімату, обігу 
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хімічних речовин, біобезпеки тощо [1]. Екологи всього світу вважають 
екополітику ЄС зразком і відмічають не малу роль в успішному 
розвитку – поміч громадянського суспільства. 

Сьогодні ЄС контролює екологічний простір від Балтійського до 
Егейського моря, все більше завдяки своєчасно підписаних 
міжнародних екологічних згод та ратифікації [2]. Основні положення 
екологічної політики ЄС викладені в Єдиному європейському акті. 
Відповідно до положень цього акту політика охорони навколишнього 
середовища ЄС вважається субсидіарною, тобто «той хто забруднює – 
платить» [1-3]. 

Екологічна політика країн ЄС формується такими головними 
структурами: Європейською Радою, Радою Міністрів, Європейською 
комісією, Європейським парламентом та Судом ЄС. Організації як то 
Європейське Агентство з охорони навколишнього середовища є 
вторинними. Однією з головних задач, що стоять перед ЄС, було 
знайти способи розміщення різних рівнів екологічних зобов'язань і 
регулювання без ослаблення кінцевих цілей. Це особливо гостро 
відчувається при кожному новому розширенні членського складу ЄС. 
Як приклад можна послатися на введений ЄС в 2008 р. податок на 
емісію повітряними судами «парникових» газів, а також встановлення 
нових екологічних вимог до вихлопних газів легкових автомобілів. 
Аналогічна ситуація спостерігалася і при вирішенні скоротити на 8% 
обсяги викидів «парникових» газів згідно з Кіотським протоколом 1997 
року в період з 2008 по 2012 рр. по відношенню до рівня 1990 р., а 
також забезпечити в енергопостачанні ЄС до 2020 р 20% 
поновлюваних джерел енергії. В [4] виділені сучасні інструменти в 
екологічній політиці ЄС. Серед них: торгові дозволи, введені для 
досягнення зниження несприятливого впливу на довкілля: наприклад, 
квоти на викиди СО2, рибну ловлю тощо; екологічні податки, 
запроваджені для регулювання цін і, таким чином, формування еко-
орієнтованої поведінки споживачів і виробників; екологічні внески, 
введені, щоб повністю або частково відшкодувати витрати екологічних 
служб на вирішення таких проблем, як забруднення водних ресурсів, 
захоронення відходів тощо; а також в якості засобів запобігання та 
відшкодування збитків. У країнах ЄС в 2008 році надходження від 
екологічних податків сформували близько 2,4% ВВП. Серед держав-
членів найбільша частка екологічних податків у ВВП була в Данії 
(5,7%), Нідерландах (3,9%), Болгарії і на Мальті (по 3,5%), а найнижча 
- в Іспанії (1,6%), Литві (1,7%), Румунії (1,8%) та Латвії (1,9%) [5]. 

Енергетичні податки становили 72% від загальної суми 
екологічних податків в ЄС, транспортні податки - 23%, а податки на 
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забруднення навколишнього середовища та користування природними 
ресурсами - 5%. Енергетичні податки складають найбільшу частину 
екологічних податків в усіх державах-членах, за винятком Мальти. 
Найвищі частки податків на споживання енергії зареєстровані в Литві, 
Люксембурзі, Чехії (по 93% від загальної суми надходжень від 
екологічних податків) та Словаччині (90%). Найвищі частки 
транспортних податків були зареєстровані на Кіпрі (50% від суми 
екологічних податків), Мальті (48%) та в Ірландії (47%), у той час як 
найвища частка податків на забруднення і ресурсокористування була в 
Данії (31%), Нідерландах (17%) та Естонії (14%) [4]. Отже, 
Європейський Союз є сьогодні ініціатором формування та 
впровадження інноваційних стратегій сталого розвитку. Вони націлені 
на такі пріоритети: формування відкритої та конкурентоспроможної 
економіки; зниження викидів СО2; стале управління природними 
ресурсами; забезпечення суспільства безпечними продуктами 
харчування та споживання; ядерна безпека; розвиток системи 
безпечних технічних стандартів у будівництві та запобігання 
надзвичайним подіям та катастрофам. Хоча схеми екологічного 
оподаткування, а також мета запровадження і загальна ефективність 
окремих видів екологічних податків можуть значно відрізнятися в 
різних країнах ЄС, не можна не відмітити загальну тенденцію до 
зростання ролі екологічних податків в країнах Союзу. Досвід 
проведення екологічної податкової реформи в країнах ЄС свідчить про 
можливість досягнення компромісу між екологічними та економічними 
цілями розвитку суспільства. 
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ВИВЧЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ТЕРИКОНІВ НА 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЇХ 

ПЕРЕРОБЦІ 
Рева А.В., Плотнікова С.М.  

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 
 

Терикони – візитна картка нашого регіону.  На даний час, в 
Луганській області сформовано 560 териконів шахт і збагачувальних 
фабрик із загальною кількістю складованої породної маси понад 1 
млрд. тонн. Щорічно в області утворюється 7 - 8 млн. тонн твердих 
промислових відходів, відповідно, багато породних відвалів постійно 
збільшують свою площу. Основними факторами негативного впливу 
породних відвалів на навколишнє середовище є: порушення 
природного ландшафту земної поверхні; пилогазові забруднення 
атмосфери; порушення гідрогеологічного режиму прилеглих 
територій; хімічне і радіологічне забруднення грунтів і вод. 

Список проблем, що виникають через такі рідних, звичних для 
нашого погляду териконів, можна продовжувати. Але все, ж головною 
- залишаються палаючі терикони і їх викиди в атмосферу. 

З цього всього випливає висновок: наші рідні і звичні терикони 
несуть виключно негативний вплив на жителів Донбасу і навколишнє 
середовище. Якщо не почати приймати будь-які дії по рекультивації 
териконів і збереженню природи зараз, то потім може бути вже пізно. 

Українські вчені почали замислюватися над тим, що породні 
відвали, які десятиліттями накопичувалися при вугільних шахтах, 
здатні принести ще багато користі, якщо їх утилізувати. 

Так, заступник директора з наукової роботи Макіївського НДІ з 
безпеки робіт у гірничій промисловості Анатолій Мнухін розробив 
унікальний проект, згідно з яким на базі шахт, що закриваються будуть 
побудовані міні-заводи з комплексної стовідсоткової переробки 
накопиченої породної маси. Проектом передбачається вилучення з 
териконів стратегічно важливих для країни алюмінію, германію, 
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скандію, галію, ітрію і навіть цирконію, а те, що залишається в кінці 
утилізаційного циклу (15-20% загальної кількості породи), - сировина 
для будматеріалів. Після переробки на місці терикону з'являється 
територія, придатна для будівництва або сільського господарства, а 
переробний комплекс в складі кількох мобільних блоків переїжджає на 
нове місце. 

Використання комплексної технології переробки, крім 
економічного ефекту, дозволить вирішити важливу екологічну 
проблему знищення породних відвалів та рекультивації землі, а також 
забезпечить створення декількох десятків робочих місць. Будемо 
сподіватися, що в майбутньому всі проекти та ідеї будуть здійснені і 
терикони вже не будуть візитною карткою і негативним символом 
Донбасу. 
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ РЯДУ ЛУСКОКРИЛИХ НА ТЕРИТОРІЇ 
СЕЛА БОРИСІВ ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
Романюк А.В. Рудь О.Г., доц., к.в.н. 

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 
 
Відіграючи значну роль в екосистемах, перш за все як 

консументи-фітофаги й запилювачі, денні лускокрилі є однією з 
найпомітніших у природі груп комах і мають особливе науково-
пізнавальне й естетичне значення. Неможливо уявити наше сьогодення 
без цих прекрасних та в той же час непомітних представників фауни. 
Неоціниме їх значення для забезпечення життя на планеті для квітів 
рослин та інших складових біоценозів певних територій.  

На сьогодні, можна стверджувати, що на території України 
водиться, ймовірно, до 30-40 тис. видів комах, проте, фактичне число 
відомих представників значно менше названої цифри. У цілому число 
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видів комах перевищує число видів всіх інших тваринних і всіх рослин, 
разом узятих [1,3]. Кожний вид має неповторне сполучення 
властивостей і ознак, тобто має тільки йому властиву специфіку. 
Проте, слід зазначити, що не дивлячись на велике різноманіття серед 
представників комах, денні лускокрилі виявилися особливо 
вразливими до антропогенних впливів і належать до однієї з груп 
тварин, котрі опинилися під загрозою.  

Вони становлять значну частку в списках рідкісних і зникаючих 
видів безхребетних у багатьох країнах світу, в тому числі й на Україні. 
Залишається на досить низькому рівні, вивчення якісних і кількісних 
характеристик популяції денних лускокрилих в багатьох регіонах 
України, а їх поглиблене вивчення було виконано фрагментаційно й 
приурочене, в основному до певних охоронних територій. В цілому, в 
питаннях вивчення денних лускокрилих, на сьогодні, відсутній 
системний комплексний підхід, з включенням значних територій 
[1,3,5,6]. Стан популяцій комах є комплексним дослідженням видового 
складу, географічного поширення, особливостей біології ентомофауни 
сільськогосподарських угідь села Борисів Ізяславського району 
Хмельницької області. Результати роботи значною мірою доповнюють 
наші знання про якісну та кількісну характеристику показників 
популяції ентомофауни луків. Отримані оригінальні дані можуть бути 
використані систематиками у подальших дослідженнях для з'ясування 
основних напрямів морфологічної і екологічної еволюції ентомофауни 
сільськогосподарських угідь [1,2,3,4]. 

Метою роботи було: вивчити популяційні характеристики 
представників ряду лускокрилих, їх кількісні і якісні характеристики в 
межах Ізяславського району. 

Матеріали та методи дослідження. Обробка досліджуваного 
матеріалу зводилась до наукового опису, визначення видової 
приналежності та виявлення закономірностей розподілу ентомофауни 
на території досліджень. Лабораторні досліди та польові 
спостереження. Збирання та визначення комах проводили за загально 
прийнятими методами (Фасулати, 1971; Программа и методика 
биогеоценологических исследований, 1974; Корчагин, 1976; Миркин и 
др., 2001). Результати статистично оброблені з використанням 
кореляційного аналізів. Розрахунки проводили  за допомогою 
програмних пакетів Microsoft Excel, Statistica 5.0 [4,5,6]. Основні 
категорії за якими проводилась кількісна і якісна оцінка видового 
складу і структури популяції комах в біоценозі були наступні: 

Щільність - середнє число особин даного виду в перерахунку на 
одиницю обліку. Визначається середньою кількістю, проб які 
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проводились на одиницю виміру (обліку). При визначенні щільності 
обов'язково приймаються до уваги і ті проби, в яких не виявилось ні 
одної особини даного виду. Домінування - визначається відношенням 
(у відсотках) числа особин даного виду до загального числа особин 
всіх видів. Домінування - частка, яку складає щільність даного виду по 
відношенню до сумарної щільності всіх порівнюваних між собою видів 
в населенні біотопу, що вивчається. Зустрічність - показник 
відносного числа проб, в яких представлений даний вид, до загального 
числа проб, виражений у відсотках. 

Власні дослідження. Територія орних земель Борисівської 
сільської ради становить 2,5 тис. га., з них 1,5 тис. га., здано в оренду, а 
решту розділено між людьми, які живуть на території села. Тому 
селяни вирощують невелику кількість рослин, лише для власного 
споживання.. Натомість на орендованих землях вирощуються рослини 
для промислу. На цих землях вирощують зернові (пшеницю, ячмінь, 
овес), соняшники та ріпак. В результаті польових досліджень було 
взято 8 проб (у різний період сезону та доби), які включали помахи  
ентомологічного сачка, ручний збір матеріалу, та використання пасток. 
На основі отриманих даних ми визначили характеристики популяцій 
кожного виду на даній території. В даному випадку в досліді нами було 
обстежено 20 га земельних угідь, що розташовувались на околицях 
села і включали пасовища, сільськогосподарські угіддя, присадибні 
ділянки. Нами було визначено представники чотирьох родин 
лускокрилих до яких належить 20 виявлених видів. Проте, слід 
зазначити, що на території досліджень немає чіткої межі між луками та 
лісовими біотопами, тому серед виявлених видів нам попались й види 
не типові для луків. Представники лускокрилих на території 
досліджень мають широку гаму серед 4 представлених родин. 
Найбільш чисельною у відсотковому співвідношені є родина 
Nymphalidae, які представлені 10 видами (44,5%), а саме: Сонцевик 
будяковий - Vanessa cardui, Сонцевик кропив‘яний - Aglais urticae, 
Адмірал - Pyrameis atalanta, Щербатка c-біле - Poligonia c-album, 
Сонцевик змінний - Araschunia levana, Сонцевик рябий - Nymphalis 
polichloros, Прочанок Памфіл - Coenonympha pamphilus, Ванесса 
чорно-руда - Nymphalis xanthomelas. Другою за чисельністю видів є 
родина Pierida, яка представлена 4 видами (34,4%), такими як: Білан 
капустяний - Pieris brassicae, Білан брукв‘яний - Pieris napi, Жовтюх 
помаранчик - Colias crocea, Лимониця - Rhodocera rhamni. Родина 
Lycaenida представлена також 4 видами (15,4%), а саме: Голуб’янка 
ікар - Lycaena icarus,  Синявець приязний - Polyommatus amandus, 
Хвостатка тернова - Thecla spini, Зефір березовий- Zephyrus betulae. 
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Родина Argynninae представлена 2 видами (5,7%), а саме: Підскрібник 
великий -  Argynnis papphia, Перлівець малий - Clossiana dia. 
Представимо ці результати у вигляді діаграми, дивись рисунок 1  

 
Рисунок 1 -  Відсоткове співвідношення родин лускокрилих на 

території дослідження. 
Ряд Лускокрилі представлені 4 родинами,  котрі  в свою чергу 

налічував в собі 227 представників. Отримавши дані ми можемо 
провести розрахунок, коефіцієнтів щільності, зустрічності та 
домінування того, чи іншого виду на даній території. Результати 
розрахунків подані у діаграмі на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 - Співвідношення щільності, зустрічності та домінування 

лускокрилих 
З діаграми видно, що найбільш чисельними представниками з 

ряду Лускокрилі є Білан капустяний та Білан брукв‘яний це помітно за 
результатами обрахунків щільності, домінування та зустрічності. 

Отже, за результатами наших   досліджень найбільш чисельним 
є ряд Лускокрилих, представлений 17 видами, які належать до 4 родин. 
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На нашу думку це пов‘язано з найбільш сприятливими еколого-
фауністичними умовами (багатою кормовою базою, достатнім рівнем 
мікрокліматичних умов та іншими факторами), стійкості організму до 
певних факторів та здатності даного виду до швидкої адаптації. 

 
Література: 

1 Акимушкин И. И. Мир животних. Расскази о насекомых/ И. И. 
Акимушкин // – М.: Мол. Гвардия. - 1975. 

2 Алексеев С.К., Тиньгаева О.В. Божьи коровки (Coleoptera, 
Coccinellidae) широколиственных лесов заповедника «Калужские 
засеки»/ С. К. Алексеева// Известия Калужского общества изучения 
природы местного края. Кн. 5. – Калуга, 2002. – С. 172-179. 

3 Атлас комах Українии. – К., Рад. школа, 1962 
4 Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология / Г. Я. Бей-Биунко // 

Учебник для университетов и сельхозвузов. – 3-е изд., доп. – М.: В.Ш., 
1980. – 416 с. 

5 Воронцов О. М. Колекція метеликів і жуків. / О. М. Воронцов 
// – К.: Рад. школа,  1980 

6 Яхонтов В.В. Экология насекомых./ В. В. Яхонтов // М., 
«Высшая школа», 1964. - 340 с. 
 
УДК 504.056 

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ 
ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

Руденко Н.Ю., Соколенко Н.М., Попов Є.В., проф., д.т.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
У XXI столітті рівень використання синтетичних речовин і 

матеріалів став настільки високий, що рівень загрози для екології 
нашої планети перейшов з розряду актуальних в розряд життєво 
важливих. Одним з головних джерел речовин, забруднюючих 
навколишнє середовище, є миючі засоби. Стрімкий розвиток хімічної 
науки і впровадження її революційних відкриттів у повсякденний 
побут призвело до появи великої лінійки синтетичних миючих засобів 
(СМС) на основі агресивних хімічних сполук. Основу сучасних СМС 
складають поверхнево-активні речовини (ПАР). Завдяки миючим, 
зволожуючим, емульгуючим, диспергуючим і іншим цінним 
властивостям ПАР широко застосовуються у виробництві миючих і 
чистячих засобів, косметичних та фармацевтичних препаратів, латексу, 
каучуку, полімерів, хімічних засобів захисту рослин, текстилю, шкіри, 
паперу, будівельних матеріалів, інгібіторів корозії, при видобутку, 
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транспортуванні і переробці нафти та ін. Більша частина ПАР 
застосовується для виробництва синтетичних миючих засобів. 
Синтетичні ПАР (СПАР) отримують з продуктів переробки нафти. 
Вони являють собою органічні високомолекулярні сполуки, які 
знижують поверхневий натяг рідин і адсорбуються на межі розділу фаз 
[1]. Значення ПАР для народного господарства неможливо 
переоцінити, однак не можна недооцінювати їх вплив на навколишнє 
середовище та здоров'я людини. 

Потрапляючи на шкіру, ПАР відносно легко проникають в 
мікро-судини шкіри, всмоктуються в кров і розповсюджуються по 
організму. Потрапляючи в організм людини, ПАР викликають 
порушення діяльності мозку, нирок, легень, печінки, алергічні реакції. 
Вони здатні накопичуватися в органах. Вони негативно впливають на 
навколишнє середовище, насамперед на екологію водойм, оскільки 
потрапляють туди зі стічними водами. Потрапляючи у водойму, стічні 
води, що містять продукти гідролізу СПАР та фосфати, можуть 
викликати інтенсивний ріст рослин, що призводить до забруднення 
раніше чистих водойм: в міру відмирання рослин починається їх 
гниття, а вода збіднюється киснем, що в свою чергу погіршує умови 
існування інших форм життя у воді. Через низьку швидкість 
розкладання СПАР в стічних водах результати їх шкідливого впливу на 
природу та живі організми непередбачувані [2]. Серйозною 
альтернативою для заміни СПАР можуть бути біо-ПАРи. Молекули 
біо-ПАР безпечні для людини і володіють дуже високими темпами 
біотрансформації. Потрапляючи в стічні води, вони легко 
розщеплюються до вихідних елементів і стають нешкідливою їжею для 
мікроорганізмів. В країнах ЄС і Митного союзу розроблені нормативні 
документи, що регулюють виробництво біо-продуктів. 

Останнім часом у світі одержав розвиток напрямок 
природоохоронних технологій, що дозволяють використовувати в 
якості сировини, як побутові відходи, так і відходи агропромислового 
комплексу. Пріоритетне значення набуло використання відходів 
переробки сільськогосподарської продукції та деревообробної 
промисловості. Європейські країни імпортують, в тому числі і з 
України, відходи ріпаку, буряковий жом та інші рослинні відходи і 
успішно переробляють їх на біогаз, біо-ПАР, полімерні матеріали і т. д. 
Спостерігається впевнене зростання світового ринку натуральної 
косметики. Переваги природної сировини полягають, насамперед, у 
тому, що воно є : по-перше - відновлюваним ресурсом; по-друге - 
набагато більш безпечним для екології, а отже, для здоров'я людини; 
по-третє: переробка невикористаних скупчень сільськогосподарських 
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відходів, що забруднюють навколишнє середовище, дозволить значно 
поліпшити екологічну ситуацію в країні. Цікавими джерелами для 
отримання органічних речовин, в тому числі і поверхнево-активних, є 
продукти рослинного і тваринного походження. [3]. Це можуть бути 
рідкі олії з ріпаку, соняшнику і т. п., жирні карбонові кислоти з 
тваринного жиру, цукру, спирти та інші цінні компоненти відходів 
цукрової промисловості. Відмінною особливістю нашої харчової 
промисловості є відносно високий рівень утворення побічних 
продуктів і відходів виробництва з одиниці вихідної сировини. В даний 
час Україна володіє величезним потенціалом для розвитку 
біотехнологій. Мільйони тонн цих потенційно цінних у кормовому 
відношенні ресурсів щорічно втрачаються або через недостатньо 
досконалі способи перетворення цих відходів на економічно вигідні 
корми для тварин, або через складності впровадження вже відомих 
способів.  

Так, при виробництві цукристих продуктів підприємства 
переробляють значну кількість сільськогосподарської сировини. 
Використання її ніколи не досягає 100%, а набагато менше. З одного 
боку, є природні втрати у виробництві, а з іншого - виходять відходи, 
які не можуть бути використані в кінцевому продукті, але ці відходи 
найчастіше мають певну цінність і можуть бути використані в інших 
галузях народного господарства. Наприклад, цукробурякова 
промисловість щорічно отримує основних відходів: буряковий жом 70-
90%, меляса 4-6%,  фільтраційний осад 8-12% від маси буряку [4]. 
Меляса – відтік, отриманий при центрифугуванні утфелю останньої 
ступені кристалізації. Кількість вуглеводнів в мелясі становить близько 
75%, які також можуть бути реагентами в синтезі ПАР. Наприклад, 
вміст бетаїну ((CH3)3NCH2COO) в мелясі коливається в межах від 6,67 
до 13,3%. який можна використовувати для синтезу амфолитных ПАР, 
наприклад похідних бетаїну (кокаминопропил бетаїн). Можна 
рекомендувати мелясу для застосування в якості сировини для синтезу 
поверхнево-активних речовин. До того ж можна використовувати так 
звану дефектну мелясу, яка не має у своєму складі мікроорганізмів, 
тому не може бути сировиною для продуктів бродіння. 

Таким чином, завдання охорони навколишнього середовища, 
захист здоров'я людей і збереження природних ресурсів – все це 
стимулює створення біологічних ПАР з рослинної сировини, 
використовуючи відходи переробки сировини агропромислового 
комплексу, які крім високої піноутворюючої здібності повинні 
володіти низькою токсичністю і слабкою фізіологічною активністю, 
високою біорокладністю і багатьма іншими важливими для практики 



 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

153

властивостями. Крім цього, ефективно використовуючи відходи, 
підприємства отримують максимальний прибуток, наближають 
технологію до безвідходної, тим самим вирішуючи екологічну 
проблему, дають можливість організувати нові виробництва і 
отримувати додаткову продукцію. 
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БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ПОПУЛЯЦІЇ БОБРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО НА ТЕРИТОРІЇ 

РАДЕХІВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТОВАРИСТВА 
МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Скопик В.О., Рудь О.Г., доц., к.в.н.  
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 

 
Наше мисливське господарство чомусь геть-чисто забуло про 

бобрів, хоча цей звір відіграв надзвичайно важливу роль в житті наших 
предків. Колись використовували буквально все: шкуру, м'ясо, 
струмину. Велика біда, що в Україні немає елементарних навичок 
ведення господарства по цьому виду і це нікому не потрібно. 
Професійно підготовленні полювання на засідках, як і прості 
спостереження в підготованих місцях на бобра могли бути доволі 
привабливими для мисливців і туристів. В Україні вже давно настав 
час застосовувати свої власні системи  ведення господарства по бобру, 
взявши за основу практику США і Канади. Впроваджуючи сучасні 
наукові дослідження, їх результати в практику ведення мисливського 
господарства можна досягти гарних результатів по підвищенню 
продуктивності угідь, доводячи щільності тварин в угіддях до 
максимального, науково обгрунтованого значення. Проводячи 
біотехнічні заходи людина може значно збільшити поголів'я тварин та 
підвищити продуктивність угідь. 
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Вступ. Така тварина як бобер може приносити як користь так і 
шкоду лісовому та сільському господарствам. Але ми можемо 
цілеспрямовано направити діяльність тварин на користь господарства, 
проводячи розумну політику. Правильне проведення біотехнічних 
заходів з налаштованою охороною, сприяє збільшенню чисельності 
вже існуючого бобра на території мисливського господарства,  але 
також є способом приманювання їх сюди із сусідніх господарств 
[1,2,3]. Охорона навколишнього природного середовища та збереження 
його ресурсного потенціалу і біорізноманіття є важливою 
народногосподарською проблемою. Однак без розуміння історії 
розвитку та розповсюдження певного виду флори чи фауни неможливо 
ефективно управляти процесами формування стійких 
високопродуктивних біоценозів.  Зважаючи на це,  увага дослідників 
до бобра річкового не слабшає протягом багатьох років, змінюються 
лише напрями й глибина досліджень, що певною мірою відображає 
розвиток біологічної науки в цілому [2,3]. 

Метою роботи є з’ясувати та порівняти особливості поширення 
та екологію поселень бобра річкового або бобра європейського (Castor  
fiber) у Радехівському районі. 

Матеріали та методи досліджень При вивченні популяційних 
характеристик бобра європейського нами були використані наступні 
методики вивчення популяції, а саме: метод К.Киселева, який 
заключається в визначенні жител бобра європейського, які знаходяться 
в користуванні. Еколого-статистичний метод і статистичний метод 
дозволяє нам вміло і правильно відмітити присутність і зареєструвати 
сліди життєдіяльності бобра європейського по периметру. Чисельності 
популяції за кормовими запасами та  кількістю погризів визначаємо за 
морфо-статистичним методом та обліком за запасами.  

Власні дослідження. Дослідження чисельності річкового бобра 
проводилося разом із співробітниками Радехівського товариства 
мисливців і рибалок  протягом 2014-2015 років по території  
Радехівського району Львівської області. За результатами досліджень 
ми визначили і дали оцінку числу тварин в поселеннях. Обробка 
досліджуваного матеріалу зводилась до наукового опису, визначення 
видової приналежності, виявлення закономірностей розподілу тварин 
на досліджуваних територіях, отримання порівнюваних величин і їх 
математичної обробки. При інвентаризації поселень бобра річкового 
було враховано тип водойми (канал, струмок, ріка, ставок, озеро, 
болото, торфовиробіток),  характеристика рослинності (з оцінкою 
кормової бази бобра), віддаленість від дороги, наявність і кількість 
хаток, нір і плотин, підтопленої площі, довжини плеса підтоплення (від 
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впадіння ріки до дамби), середньої ширини плеса підтоплення. Нами 
було проведено 8 обходів, які дозволили зробити підрахунок  жител 
бобра річкового, що дуже важливо при оцінці популяції гризуна. 
Результати розрахунків за наявністю і кількістю поселень бобра 
річкового представимо у вигляді таблиці (табл.1). 

Таблиця 1 - Відомість інвентаризації поселень бобра річкового у 
Радехівському ТМіР станом на «7 лютого 2015 року» 
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с. Мукані Рови 2500 23 32 19 8 4 4 верба, 
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с. 
Березівка 
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7000 19 16 10 14 2 2 верба, 
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с. 
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очисні 5000 20 17 12 10 2 2 верба, 
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6000 26 34 17 50 - - верба, 
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Шахта 
№5 

розлив 7000 11 10 8 45 20 20 верба, 
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с. Кути річка 
Острівка 
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   144 170 110 187 77 72 верба, 
осика 

Як ми бачимо, найбільшу кількість хатинок нам вдалося виявити 
при обході №6, який займає територію неподалік села Стоянів, а 
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найменше зареєстрованих хаток у обході №8. На відміну від хаток, 
кількість нір була вищою у декілька разів, зокрема обходи під 
номерами 1,2 і 6 дали нам можливість зафіксувати досить високий 
показник, а саме 34 нори, що вказує на те, що територія розміщена 
далеко від індустріальних центрів і сіл. Кількість плотин, які ми 
визначили протягом усього дослідження популяції, коливалась в межах 
від 9 до 19 на досліджуваному квадраті, що й вказує на задовільний 
стан кормових запасів. Період обліку особин бобра річкового 
проводився літом і осінню 2014 року. В цей період погодні умови 
дозволяли використовувати статистичний метод, який дав нам 
можливість відмітити значну чисельність тварин на досліджуваній 
тереторії. При підрахунку особин, які проживають на певній території 
ми користувалися формулами і таблицями, які були запропоновані нам 
мисливцезнавцями товариства. Проводячи підрахунок, потрібно 
враховувати кількість хаток, підтоплену площу і звертати увагу на 
кількість кормових запасів. Звичайно ж такий підрахунок є досить 
приблизним, проте як показали роки багатьох практик науковців, 
похибка є досить невеликою й  становить 5-7%. Отже, враховуючи усі 
вище перечисленні показники, можемо сказати, що найбільше 
представників бобра річкового було визначено при обході №6 і №2.  

Ці дані дозволяють говорити нам про те, що еколого-кліматичні 
умови у даних квадратах є сприятливими для проживання і 
розмноження бобра річкового. Співпраця з Радехівським товариством 
мисливців і рибалок дала нам можливість отримати дані щодо зміни 
чисельності бобра річкового на протязі 2006-2015 років. Динаміку 
чисильності популяції бобра річкового ми можемо прослідкувати за 
допомогою гістограми (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Динаміка чисильності популяції річкового бобра 
Чисельність бобра річкового, як бачимо, значно зросла у більш 

ніж у 3 рази. Про це свідчать ті фактори, що були створені сприятливі 
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умови для розмноження і розселення тварин, адже і кількість жител, 
зокрема, хатинок теж зросла. Різкий стрибок у бік збільшення 
популяції, з представлених даних, бачимо що у 2011 році була 
достатньо велика кількість корму і досить незначною діяльність 
людини. 

Висновок. Отже, реакліматизація бобра у водоймах 
Радехівського району Львівщини пройшла успішно. Його діяльність 
позитивна для багатьох видів мисливських тварин, покращує якість 
угідь. Греблі, створені звіром, затримують воду у посушливі сезони, 
створюючи водопої, які використовують ратичні тварини (лось, олень, 
козуля, дика свиня). Деякі ділянки лісу стають недоступними, 
заболоченими. Завдяки цьому, створюються більш сприятливі умови, 
для розмноження диких тварин. Першочерговим завданням є вивчення 
кормової бази, проведення оцінки якості та визначення оптимальної 
місткості угідь з метою раціонального використання популяції та 
вивчення перспектив розселення виду. Сьогодні бобер досить 
перспективний вид екотуризму та мисливського господарства. Зараз 
запропоновано безліч різних схем ведення господарства по бобру і 
формул визначення обсягу вилучення. Виходячи з американського 
досвіду, на цих звірів можна вести досить інтенсивне мисливське 
господарство. Як відомо, основою благополуччя будь-якого 
мисливського господарства є продуктивність угідь у біологічних 
показниках або грошовому еквіваленті,  яка визначається, перш за все, 
щільністю та продуктивністю популяції мисливських тварин. Способи 
та обсяги вилучення експлуатованих видів є дуже важливими 
інструментами у веденні сучасного мисливського господарства. 
Популяція бобра річкового, сьогодні, на території Радехівського 
товариства мисливців і рибалок має  винятково високу чисельність 
популяції і сприятливі перспективи експлуатації. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ 
СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КЛУБІВ: ВЛАСНИЙ ДОСВІД 

Стаднік В.Ю., Тихомирова Т.С., к.т.н. 
НТУ «ХПІ» (м. Харків) 

 
Екологічне виховання школярів, про яке досить активно 

говорять у суспільстві, найчастіше  обмежується залученням дітей до 
участі в прибиранні сміття чи посадці дерев, або відвідування ними 
станції юних натуралістів. Такий однобічний підхід не дозволяє 
донести до дітей усю велику кількість різноманітних екологічних 
проблем, яки притаманні їхньому регіону, селу чи невеликому місту. 

Ще одною проблемою екологічного виховання підлітків є 
неналагодженість зв’язків  між школою та вишами.  

З метою популяризації екологічного виховання співробітники 
кафедри Хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» 
спробували відродити поняття «Клуб юного еколога». В рамках 
діяльності цього клуба було запропоновано декілька напрямків:  

а) проведення дистанційних конкурсів екологічних плакатів та 
творчих робіт, а також екологічних проектів. Це дозволило охопити 
найвіддаленіші школи, оскільки заочна форма участі (коли роботи 
надсилаються в електронному вигляді) є сучасною та не потребує 
великих фінансових затрат. Як підсумок тільки у першому конкурсі 
прийняли участь понад 50 шкіл з 75, яким було надіслано запрошення. 

б) проведення інтерактивних лекції на актуальні теми з екології. 
Тут треба підкреслити позицію кафедри – зміст лекції повинен бути 
цікавим для дітей, але при цьому нести багато «не шкільної» 
інформації. Тобто такі лекції по-перше, мають ігрову форму або 
яскраві презентації, а по-друге – несуть академічні знання з певних 
питань.  

Перелік запропонованих на цей навчальний рік лекцій охоплює 
питання від форм хмар до мінералів України, від боротьби зі сміттям 
до майбутніх ландшафтів. Кожний вчитель хімії, біології чи екології 
має змогу обрати для себе  цікаву лекцію. Така форма роботи хоч й 
потребує певних витрат часу та фінансів від викладачів, але є досить 
ефективною, оскільки діти мають змогу почути нову інформацію у 
неформальному форматі, без оцінок та від незнайомих, але досвідчених 
людей.  
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в) підтримка існуючих екологічних проектів школярів. В цьому 
напрямку кафедра дала змогу школярам виконати необхідні досліди на 
своєму обладнанні, проконсультуватися з фахівцями за своїми 
питаннями, отримати допомогу в оформлені результатів дослідів та їх 
інтерпретації. Це найбільш перспективний напрямок екологічного 
виховання – очі дітей по справжньому «горять» коли вони розуміють, 
що роблять досліди «як дорослі». З боку викладачів така робота 
потребує часу та бажання, ентузіазму та певного альтруїзму.  

г) «літні табори» для школярів 1-5го класів, строки роботи яких 
співпадають з роботою літніх таборів у школах наприкінці травня 
початку червня.  В межах таких таборів школярі зможуть як послухати 
лекції, так й прийняти участь в екскурсіях та розробити власний 
екологічний проект під керівництвом викладачів.  

З метою надання студентам навичок у спілкуванні, у робота з 
пакетом прикладних комп’ютерних програм було прийнято рішення 
залучити до діяльності клубу студентів 4го та 5го курсів, а також 
майбутніх магістрів. Студенти активно проводять презентації, 
допомагають у виконанні дослідів та спілкуються з дітлахами. Таким 
чином, студент отримує практичне вміння доносити свою точку зору, 
свої знання до тих, кому це необхідно. Таке вміння буде дуже 
корисним для них у майбутньому. А підлітки краще реагують на 
інформацію вид вчорашніх школярів, яки тільки на 2-4 роки старші за 
них, ніж від дуже досвідченого та поважного професора. Тому за 
віковим складом на кафедрі пройшла диференціація – люди старші за 
50 років розробили лекції та є членами комісії з визначення 
переможців, а молоді викладачі та студенти є провідниками 
екологічного виховання у школах. 

Серед перепон, з якими ми зустрілися, головною стала 
відсутність швидкого зворотного зв’язку з керівництвом шкіл. 
Надсилаючи інформацію про конкурси та діяльність клубу, у 40% 
випадків її не доносили до вчителів хімії, біології та екології. Тобто 
директори шкіл зі своїх власних міркувань вважали таку інформацію 
не цікавою ти некорисною для своїх школярів. Для вирішення цієї 
проблеми вважаємо необхідним та корисним розміщувати на Інтернет 
сайтах шкіл не тільки електрону адресу директорів, а також всіх 
вчителів. Така пропозиція буде надіслана до обласного департаменту 
освіти. 

Після року функціонування клубу ми плануємо провести 
опитування (закрите анкетування) серед тих школярів, хто приймав 
активну участь з метою виявлення недоліків та окреслення нових 
напрямів роботи.  
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УДК  574.6:338 
РОЗГЛЯД ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ ТА ВИВЧЕННЯ 

ВПЛИВУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ДОВКІЛЛЯ 
НАШОГО РЕГІОНУ 

Столяренко О.Ю., Плотнікова С.М.  
Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 

 
Донбас – це крупний промисловий регіон України. Він 

забезпечує більшу частину промислового виробництва України. В 
регіоні сформувалось три великі промислові вузли. На базі природних 
ресурсів у регіоні створені великі виробничі потужності у різних 
галузях. Область займає провідне монопольне місце в Україні за 
багатьма видами промислової діяльності.  

 
Рисунок 1 - Вплив на довкілля основних факторів 

 
Глузі пріоритетного розвитку: машинобудування, 

теплоенергетика, екологія, енергозбереження та альтернативна 
енергетика, створення індустріальних та наукових парків, 
агропромисловий комплекс. Питома вага вугільної галузі – 14 %. 
Кількість підприємств – 197. Підприємства: 101 - підпорядковані 
Мінвуглепрому, в тому числі: 41 шахта, 15 збагачувальних фабрик, 45 
інших підприємств. 96  підприємств недержавної форми власності: 51 
шахта, 4 збагачувальні фабрики, 11 допоміжних підприємств, 30 інших 
підприємств. Питома вага галузі машинобудування - 9,0 %. Кількість 
підприємств – 159. Основні види продукції: тепловози магістральні, 
вантажні вагони, гірничодобувна техніка, опалювальне обладнання, 
електродвигуни. Переробка нафти і виробництво нафтопродуктів в 
Україні здійснюється на шести нафтопереробних підприємствах. 



 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

161

Одним з них є Лисичанський НПЗ - ЗАТ "ЛІНІК". Завод може 
переробляти близько 8 мільйонів тонн нафтової сировини на рік. Варто 
відзначити, що зазначений обсяг переробки для внутрішнього ринку 
перевищує показники практично в 2,5 рази. В галузі електроенергетики 
створюється сприятливе інвестиційне середовище.  

В даний час тепловими електростанціями та електроцентралями 
області виробляється близько 7,2 млрд. кВт електроенергії на рік. 
Сьогодні Луганщина стоїть перед необхідністю створення ефективної 
системи впровадження альтернативної енергетики та застосування 
сучасних екологічних технологій, розвитку ринку природоохоронного 
обладнання.  

У металургійному виробництві та виробництві готових 
металевих виробів випуск промислової продукції збільшився на 30,4%. 
У металургійній галузі Донбасу майже 95% продукції дають ПАТ 
«Алчевський металургійний комбінат». Тут планується більш ніж на 
третину збільшити темпи зростання виробництва і виробити продукції 
на 15,6 млрд. грн. Лісова промисловість області представлена 
виробництвом пиломатеріалів, картону. Рубіжанський картонно-
тарний комбінат є найбільшим підприємством цієї галузі. 

Хімічна промисловість – одна з провідних галузей економіки 
Луганської області. У хімічній та нафтохімічній промисловості темп 
промислової продукції за січень 2010р. склав 102,2%. Це відбулося за 
рахунок підприємств з виробництва фармацевтичних препаратів. 
Хімічна промисловість Луганської області представлена наступними 
напрямами:  

● Виробництво хімічної та нафтохімічної продукції;  
● Виробництво інших хімічних продуктів;  
● Виробництво гумових і пластмасових виробів;  
● Виробництво лаків і фарб.  
Провідними підприємствами хімічної промисловості є: 

Сєвєродонецьке промислове об'єднання "Азот", Рубіжанський 
казенний хімічний завод «Зоря»,ВАТ"Лисичанська сода". Хімічна 
промисловість – одна з провідних галузей економіки Луганської 
області. Хімічна промисловість Луганської області представлена: 
виробництвом хімічної та нафтохімічної продукції; виробництвом 
інших хімічних продуктів; виробництвом гумових і пластмасових 
виробів; виробництвом лаків і фарб.  

Провідними підприємствами хімічної промисловості є: 
Сєвєродонецьке промислове об'єднання "Азот", Рубіжанський хімічний 
завод «Зоря». 
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Рисунок 2 - Важелі екологічного управління 
 
Не всі знають, що на території Луганської області видобувається 

свій власний природний газ. Луганщина володіє значними запасами 
твердого палива – вугілля, а значить, і газу. За розрахунками вчених в 
кожній тонні вугілля міститься від 5 до 25 куб. м метану, в антрацитах і 
полуантрацитах - 35-40 куб. м. В даний час в Україні все більше уваги 
звертають на видобування газу з так званих нетрадиційних джерел. 
Промисловість будівельних матеріалів Луганщини включає в себе: 
виробництво цегли, виробництво шлакоблоку, виробництво збірних 
залізобетонних виробів і конструкцій, скляна промисловість. 

Основні забруднювачі повітря на Луганщині – Алчевський 
металургійний комбінат, Рубіжанське ВАТ "Краситель", 
Сєвєродонецьке ДПП "Об'єднання Азот", Стаханівський завод 
технічного вуглецю, Алчевський і Стаханівський коксохімічні заводи.  
Тривогу викликає стан міських звалищ, де відходи не сортуються. 
Складна екологічна ситуація негативно впливає на стан здоров'я 
населення області. Знизилася народжуваність - з 10,2 до 6,1 (на 1000 
насел.), збільшилася смертність - з 12,7 до 17. Які ж заходи вживаються 
для вирішення цих проблем? В першу чергу надії на вирішення 
проблем пов'язані з розробкою енергозберігаючих технологій та 
доведенням до рівня промислових потужностей екологічно чистих 
джерел енергії. Розробка електромобілів, розширення громадського 
електротранспорту дозволять поступово очистити повітря міст. 
Сонячні батареї та вітрові електростанції повинні зменшити, а в 
перспективі і взагалі звести до нуля спалювання палива на 
теплоелектростанціях, які зараз виробляють левову частку 
електроенергії в світі. Будь-які спроби вторинного використання сміття 
або безвідходної переробки зараз дуже цінні. 
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УДК 562:631.153.4  
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО 

ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ 
Сурменко Є.В., Куцька Н.Б. 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
Питанням екології в аграрному секторі економіки приділяється 

все більше уваги. Дослідження останніх років свідчать про погіршення 
стану навколишнього середовища та здоров'я людини, що викликає 
занепокоєння у суспільстві. Одним із шляхів виходу із цієї ситуації є 
виробництво та пропозиція екологічно чистих продуктів [1]. 

Екологічно чисті продукти (ЕЧП) — це продукція сільського 
господарства та харчової промисловості, виготовлена відповідно до 
затверджених стандартів, які передбачають мінімізацію використання 
пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів зростання, а 
також забороняють використання ГМО. 

 Ідея органічного виробництва полягає у повній відмові від 
застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних 
добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної 
активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, 
підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота 
живих організмів, відбувається приріст гумусу, і як результат — 
збільшення урожайності. Органічне землеробство є популярним у 
багатьох країнах світу, в тому числі у Європі [2]. 

Виробники органічної продукції зобов’язані дотримуватись 
правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини. 
Загальні правила встановлюються Законом України «Про виробництво 
та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який 
ухвалено 03 вересня 2013 року, та який набрав чинності 10 січня 2014 
року. Згідно з Законом, під час органічного виробництва виключається 
застосування хімічних добрив, пестицидів, ГМО, консервантів, та на 
всіх етапах виробництва застосовуються методи, принципи та правила, 
визначені цим Законом для отримання екологічної продукції, а також 
збереження та відновлення природних ресурсів [3]. 
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Так, фізичні або юридичні особи, яким надано право на 
виробництво органічної продукції (сировини), зобов’язані 
дотримуватися таких загальних правил виробництва органічної 
продукції, а саме: 

- дотримуватися вимог Закону і правил [3]; 
- забезпечувати відокремлення виробництва органічної 

продукції від виробництва неорганічної продукції; 
- використовувати технології виробництва, які запобігають або 

зменшують збільшення забруднення навколишнього середовища; 
- мінімізовувати використання не відновлюваних ресурсів; 
- забезпечувати збереження та відтворення родючості ґрунтів. 
- впровадження ґрунтоохоронних технологій; 
- підтримання стійкості рослин профілактичними заходами 

шляхом вибору відповідних сортів, стійких до шкідників і хвороб; 
- використання як добрив матеріалів мікробіологічного, 

рослинного чи тваринного походження; 
- використання сертифікованого посадкового матеріалу; 
- використовувати лише дозволені добрива та поліпшувачі. 
Органічна сільськогосподарська продукція підлягає 

обов’язковому маркуванню відповідного державного логотипа, також 
дозволяється використання приватних логотипів [1]. В Україні вже є 
понад 120 «органічних» господарств, проте переважна частина з них 
сертифікована іноземними сертифікаційними компаніями відповідно 
до європейських «органічних» стандартів [4]. 

Велика частина сертифікованих органічних продуктів, 
вироблених в Україні, йде на експорт. Через це насичення 
внутрішнього ринку цією продукцією недостатнє. Зокрема, це 
пов'язано з тим, що більшість української органічної продукції — це 
сировина для виробництва кінцевого продукту [5]. 

Проблеми вступу до Світової організації торгівлі виходять для 
України на перший план, тому що мають дуже важливі наслідки. Саме 
тому виникає проблема якості української продукції, що полягає у 
відсутності контролю як з боку держави, так і самих підприємців. Тому 
на даному етапі важливим є питання випуску екологічно чистої 
продукції. Проблема виробництва екологічно чистої продукції набуває 
актуальності у зв’язку з негативними соціально-економічними 
процесами в Україні. Смертність в нашій країні стійко перевищує 
народжуваність, зростають рівні захворюваності та інвалідності. Такі 
процеси пов’язані з загальним погіршенням навколишнього 
середовища. При цьому важливе значення мають екологічно чисті 
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продукти харчування. В Україні існують суттєві проблеми 
впровадження екологічно чистого виробництва, такі як: 

1) висока вартість реалізації проектів виробництва екологічно 
чистої продукції; 

2) відсутність державних стандартів на екологічно чисту 
продукцію, використання в процесі виробництва Технічних умов 
України (ТУУ), що зменшує ймовірність притягнення до 
відповідальності за випуск неякісної та шкідливої продукції; 

3) збільшення змінних витрат на виробництво екологічно чистої 
продукції, пов’язаних із залученням більш якісної вхідної сировини; 

4) зменшення терміну зберігання продукції; 
5) більш жорсткі вимоги до транспортування; 
Значні переваги виробництва екологічно чистої продукції 

полягають у наступному: 
1) підвищує конкурентоспроможність;  
2) можливість вийти на міжнародні ринки;  
3) підвищує вартість компанії, привертає увагу іноземних 

інвесторів, полегшуючи їх залучення до проектів організації; 
4) створює передумови стійкого розвитку суспільства та 

середовища для його подальшого існування [6]. 
На даний час українське суспільство не готове підтримувати 

виробників екологічно чистої продукції, а виробники не приділяють 
достатньої уваги підвищенню екологічності продукції, оскільки попит 
на такі товари на даний момент не є значним, а витрати доволі високі. 
Тому метою діяльності виробників, державних органів має стати 
пропагування необхідності споживання екологічно чистої продукції. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОПЛИВА ДЛЯ 
АВТОТРАНСПОРТА 

Терец Р.В., Болотских Д.А.  
Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 

 
Главное достоинство электрических автомобилей состоит в их 

высокой экологичности. У этих машин совершенно нет вредных 
выхлопов, потому что не используются нефтяные топлива, антифризы, 
моторные и трансмиссионные масла. В связи с этим многократно 
снижается и взрывоопасность.  

Электромобили предельно просты по конструкции и в 
техобслуживании, отличаются невысокой стоимостью 
техобслуживания. Используемая в них энергия, вырабатываемая на 
электростанциях, гораздо дешевле бензина. Тяговый электродвигатель 
имеет КПД 90-95%, в то время как двигатель внутреннего сгорания — 
всего 42%. Благодаря схеме «мотор-колесо» возможность полного 
привода, торможения и одновременного поворота колёс становится 
легко реализуемой. Аккумуляторы могут подзаряжаться во время 
движения со склона, когда двигатель переключается в режим 
генератора; в ночное время от сети; днём от солнца. 

В настоящее время автомобили, которые работают на 
водородном топливе, можно разделить на три группы. Первая – это 
авто с самым обычным двигателем, который работает или на 
водородной смеси или на водороде. Такие типы машин могут работать 
как на чистом водороде или, к примеру, добавляют 10 % водорода к 
основному топливу. В таких случаях КПД у двигателя увеличивается 
(во втором примерно на 20 %), а выхлоп будет намного чище 
(содержание углеводов и угарного газа) уменьшится почти в полтора 
раза, а оксидов азота уменьшится почти в пять раз. Такие автомобили и 
двигатели к ним были сделаны как за рубежом, так и у нас примерно в 
80 годах. 

В 1926 году, немецкие ученые Ф. Фишер и Г. Тропш открыли 
реакцию восстановления монооксида углерода (СО) при атмосферном 
давлении. Оказалось, что в присутствии катализаторов можно 
синтезировать в зависимости от соотношения водорода и монооксида 
углерода в газовой смеси жидкие и даже твердые углеводороды, по 
химическому составу близкие к продуктам фракционирования нефти.  
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Смесь монооксида углерода и водорода, получившую название 
"синтез-газ", довольно легко получить из природного сырья: 
пропусканием водяного пара над углем (газификация угля) или 
конверсией природного газа (состоящего в основном из метана) 
водяным паром в присутствии металлических катализаторов. Синтез-
газ образуется не только из угля и метана. Очень перспективны 
биотехнологические методы: термохимическая или ферментативная 
переработка отходов растительного сырья (биомассы) и конверсия 
газа, полученного путем разложения органических отходов, так 
называемого биогаза. 

В качестве топлива могут использоваться дрова, угольные 
брикеты, торф и т. п.  

Принцип работы газогенератора основан на неполном сгорании 
углерода. Углерод при сгорании может присоединить один атом 
кислорода или два, с образованием соответственно 
монооксида(угарный газ) и диоксида (углекислый газ). При неполном 
сгорании углерода выделяется практически треть энергии от величины 
полного сгорания.  

Таким образом, полученный газ обладает гораздо меньшей 
теплотой сгорания, чем исходное твёрдое топливо. Кроме того, в 
газогенераторе при газификации древесины, а также при газификации 
угля с добавлением воды (как правило в виде пара) идёт 
экзотермическая реакция между образующимся монооксидом углерода 
и водой с образованием водорода и углекислого газа. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ГІДРОБІОНТІВ 
ВОДОЙМИ КАР’ЄРУ ЗДОЛБУНІВСЬКОГО ЦЕМЕНТНО-

ШИФЕРНОГО КОМБІНАТУ 
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Рівненський державний гуманітарний університет 
 

У статті висвітлено видовий склад зообентосу і зоопланктону 
водойми, та визначено якісний і кількісний склад популяцій 
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безхребетних водойми кар’єру Здолбунівського цементно-шиферного 
комбінату, що є підґрунтям для подальших досліджень динаміки 
чисельності популяції та оцінки стану водойми. 

Прісні водойми зазвичай використовуються з метою рекреації, 
риборозведення і як джерело водопостачання. Подальше використання 
новоутвореної водойми Здолбунівського цементно-шиферного 
комбінату на базі кар’єру для видобутку крейди ще є до цього часу не 
визначеним.  

Дослідження водойми дає можливість проаналізувати перші 
етапи сукцесії, що проявляються в новоутвореній водоймі.  

Мета роботи: полягає в тому, щоб визначити якісний і 
кількісний склад зоопланктону і зообентосу водойми кар’єру 
Здолбунівського цементно-шиферного комбінату 

Матеріали і методи дослідження. Експериментальні 
дослідження проводились протягом 2014-2016 р. в Рівненській області 
Здолбунівському районі на водоймі кар’єру Здолбунівського цементно-
шиферного комбінату.  

Водойма є складовою цілого комплексу, що знаходиться на 
території промислової зони (діючий крейдяний кар’єр). Довжина 
водойми 500 м, ширина 400 м, максимальна глибина 18 м, хоча середня 
глибина становить 6 м. Посередині водойми знаходиться острів. 
Прозорість води до 2 м.  

Верхні шари води влітку прогріваються до +20 °С і більше, на 
глибині температура води постійна і становить +4 – +6 °С. Живиться 
водойма переважно підземними та атмосферними водами. Шар мулу 
незначний, і знаходяться в стадії формування.  

Дослідження води та гідробіонтів водойми кар’єру проводилося 
в «Дослідній станції епізоотології інституту ветмедицини НААН» за 
загальноприйнятими гідрологічними та гідробіологічними методами. 
Кількісну оцінку видового складу безхребетних проводили за такими 
показниками, як  щільність, зустрічність та домінування. 

Результати дослідження. Під час дослідження гідробіонтів 
було виловлено 15 представників безхребетних: 4 видів 
зоопланктонних та 11 зообентосних організмів.  

Зоопланктон представлений такими видами: Дафнія звичайна 
(Daphnia pulex), Хідор кулястий (Chydorus sphaericus), Циклоп 
стрімкий (Cyclops strenuus), Водомірка герис (Gerris thoracicum).  

В результаті проведеного дослідження встановлено коефіцієнти 
щільності, зустрічності і домінування представників зоопланктону (рис. 1.) 
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Рисунок 1 - Щільність (V, осіб/км2), зустрічність (Р,%) і 

домінування (Д,%) зоопланктону на території кар’єру Здолбунівського 
цементно-шиферного комбінату. 

 

Домінантними представниками на досліджуваній території є 
Дафнія звичайна (Daphnia pulex), Водомірка герис (Gerris thoracicum). 
Зообентос представляють: Плавунець скоморох (Cybister 
latemarginalis), Гребець (Agabus undulates), Комар звичайний (личинка) 
(Culex pipiens), Личинка симпетріум (Sympetrum striolatum), Личинка 
коромисла синього (Aeschna cyanea), Плосконіжка звичайна 
(Platycnemis pennipes), Енелягма чашоносна (Enallagma cyathigerum), 
Личинка вислокрилок (Sialis lutaria), Ставковик вухатий (Radix 
auricularia), Калюжниця звичайна, або живородка (Viviparus contectus), 
Ставковик озерний (Limnaea stagnalis). В результаті проведеного 
дослідження встановлено  коефіцієнт щільності зообентосу (рис. 2.) 

 
Рисунок 2 - Щільність (V) зообентосу на території кар’єру 

Здолбунівського цементно-шиферного комбінату. (осіб/км2 ). 
 

Найбільш поширеними є: Плавунець скоморох (Cybister 
latemarginalis), Комар звичайний (личинка) (Culex pipiens). Рідкісними 
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ж видами є: Личинка вислокрилок (Sialis lutaria) та Ставковик вухатий 
(Radix auricularia). 

 
Рисунок 3 - Зустрічність (Р, %) зообентосу на території кар’єру 

Здолбунівського цементно-шиферного комбінату. 
 

Діаграма свідчить, що частіше зустрічаються такі види як: 
Гребець (Agabus undulates), Комар звичайний (личинка) (Culex pipiens), 
Плосконіжка звичайна (Platycnemis pennipes). А решта видів є досить 
поширені на території водойми кар’єру. За результатами проведених 
досліджень розраховано  коефіцієнти домінування зообентосу ( рис. 4.). 

 
Рисунок 4 - Домінування (D, %) зообентосу на території кар’єру 

Здолбунівського цементно-шиферного комбінату. 
 

Домінують такі види: Комар звичайний (личинка) (Culex 
pipiens),  Личинка коромисла синього (Aeschna cyanea), Плосконіжка 
звичайна (Platycnemis pennipes), Ставковик озерний (Limnaea stagnalis). 
Рідкісними видами є  Плавунець скоморох (Cybister latemarginalis), 
Личинка вислокрилок (Sialis lutaria), Ставковик вухатий (Radix 
auricularia). 

Висновок: В результаті досліджень виявлено, що серед 
представників зоопланктону водойми кар’єру Здолбунівського 
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цементно-шиферного комбінату домінують і найчастіше зустрічаються 
- Дафнія звичайна (Daphnia pulex) та Водомірка герис (Gerris 
thoracicum), а серед зообентосу - Комар звичайний (личинка) (Culex 
pipiens). Ці види заселили новоутворену водойму і її гідрологічні 
умови найкращим чином відповідають їх біологічним особливостям. В 
подальшому новостворену водойму кар’єру Здолбунівського 
цементно-шиферного комбінату можливо, і, з великою вірогідністю, 
використовувати з метою рекреації і для вирощування різних видів 
риб. Проведення подальших і спеціалізованих досліджень  доповнить 
фауністичний перелік та дасть змогу глибше оцінити стан водойми 
кар’єру Здолбунівського цементно-шиферного комбінату. 
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ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ІКВА 
Толочик І.Л.  

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 
 

Вода є постійним супутником та необхідною умовою 
відтворення живого органічного світу. Особливої шкоди водним 
об’єктам завдають безсистемне й безконтрольне використання 
природних ресурсів.  Тому ситуація із забрудненням середніх річок 
України в цілому й Рівненщини зокрема набуває сьогодні критичного 
характеру. З огляду на це, є очевидною потреба детальніше розглянути 
проблеми екологічного стану середніх річок Рівненської області, 
зокрема річки Іква.  

Річка Іква протікає по території Дубенського та Млинівського 
районів Рівненської області, загальна довжина річки 156 км, у межах 
області 93 км, площа басейну в межах області 1400 км². Річка має 9 
приток довжиною більш ніж 10 км, 18 приток довжиною до 10 км. 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

172

Основними притоками Ікви в межах Рівненської області є річки 
Тартацька і Людомирка, Збитинка [1].  

У заплаві річки проведені значні меліоративні заходи. Русло 
річки відрегульоване, зафіксована велика кількість осушувальних 
каналів, дамб обвалування призначених для захисту земель від 
затоплення під час весняної повені та паводків.  

Живлення річки – змішане з перевагою підземного. Частка 
снігового живлення не перевищує 25- 45 % і поступається підземному 
живленню, навіть до 64 %. Вагоме місце у живленні річки займають 
дощові води. Річка використовується для технічного та 
сільськогосподарського водопостачання [2, 3]. Зазначимо, що 
показники забору води із річки вказують на відносну стабільність 
загальних обсягів споживання води і становили: у 2011 р. – 19,93 
млн.м3, у 2012 р. – 20,63 млн.м3, у 2013 р. – 20,7 млн.м3, у 2014 р.– 
19,11 млн.м3. Забір води  за 2014 рік зменшився на 1,59 млн.м3 
порівняно з попереднім роком [2, 4]. Основними забруднювачами води 
річки є комунальні господарства міст та промисловість. Безпосередньо 
у р. Іква на території області здійснюють скиди недостатньо очищених 
стічних вод три основні забруднювачі: ДКП «Комунальник» смт. 
Смига, КП «Дубноводоканал» м. Дубно та ККП смт. Млинів [3]. Скид 
таких обсягів недоочищених стічних вод даними підприємствами 
пояснюється застарілими технологіями діючих очисних споруд та їх 
перевантаженням. Так, при проектній потужності очисних споруд 
біологічної очистки м. Дубно 4,2 тис.м3/добу,  фактично на очисні 
споруди надходить 6,2 тис.м3 стічних вод в добу, що перевищує 
проектну потужність споруд в 1,5 рази. Динаміка об’ємів скиду стічних 
вод в р. Іква представлена в табл. 1. 

 
Таблиця 1 - Динаміка скидів забруднених зворотних вод 

підприємствами, тис.м3 (за даними департаменту екології та природних 
ресурсів Рівненської облдержадміністрації) 

Підприємства - 
забруднювачі 

Об’єм скидів стічних вод,  тис.м3 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
ДКП «Комуналь-
ник», смт.  Смига 

61,1 61,6 66,6 68,7 70,4  

КП «Дубноводока-
нал» 

1146,5  1188,6  1192,3  1105,2 1100,1 

«ККП»  смт. 
Млинів 

83,2 73,0 80,3 81,4 63,0  

Разом 1290,8 1323,2 1339,2 1255,3 1233,5 
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Хіміко - аналітичний контроль за якістю води в р. Іква здійснює 
відділ аналітичного контролю Державної екологічної інспекції в 
Рівненській області.  

Згідно моніторингової програми якість води в річці 
контролювалась в 9 контрольних створах (від витоку річки з 
Тернопільської області в с. Сопанівчик Дубнівського району до гирла 
річки в с. Торговиця Млинівського району Рівненської області). Слід 
зауважити, що з 2012 р. Державною екологічною інспекцією 
проводиться тільки оперативний контроль якості води річки.  

Так, в 2014 р. було відібрано тільки 7 проб поверхневої води в 
трьох контрольних пунктах та визначено 17 показників, проти  17 проб 
в дев’яти контрольних пунктах і 26 показників відповідно в 2011 р.  

До основних забруднюючих речовин, що поступають в воду 
річки із стічними водами очисних споруд відносяться: БСК5, завислі 
речовини, азот амонійний, фосфати, сульфати, хлориди, залізо, нітрити 
та нітрати тощо (табл. 2).  

Встановлено, що в контрольних створах вище та нижче скиду з 
очисних споруд КП «Дубноводоканал», нижче м. Дубно перевищення 
норм ГДК для водойм культурно-побутового водокористування 
становили: БСК5 в 1,2 рази, ХСК в 1,4 рази, нітрити в 2,1 рази. В 
контрольному створі в межах с. Озліїв Млинівського району виявлені 
перевищення нормативів ГДК за БСК5 в 1,3 рази, ХСК в 1,5 рази. 

 В гирлі річки значення показників забруднення води не 
перевищували ГДК для річок комунально-побутового 
водокористування . 

Таблиця 2 - Скиди основних забруднюючих речовин в р. Іква, т, 
(дані департаменту екології та природних ресурсів Рівненської 
облдержадміністрації) 

Забруднююча 
речовина 

Обсяг забруднюючих речовин, т 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

БСКпов 28,4 27,5 36,8 35 25,1 
Завислі речовини 19,5 19,5 22,4 21 23,7 
Сульфати 45,1 61,1 80,1 87,7 79,2 
Хлориди 116,7 149 227,3 233,7 191,5 
Фосфати 4,3596 4,7550 5,8755 5,3908 6,0300 
Азот амонійний 4,4 5,4 8,3 6,8 6,3 
Залізо 0,1816 0,5783 0,4336 0,246 0,3962 
Нітрати 0,5 0,8 3,1 1,4 0,1 
Нітрити 0,4 0,9 0,1 0,5 0,8 
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Отримані результати дослідження дозволять доповнити набір 
показників оцінювання стану басейну річки Стир, оскільки р. Іква є її 
правою притокою та будуть використані при подальших дослідженнях. 
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Остроградского (г. Кременчуг) 
 

Чинники формування екологічної небезпеки ми розділяємо на 
дві основні групи: техногенні та соціогенні. Техногенний клас 
екологічної небезпеки підрозділяється на види. Відходи, як побічні 
продукти переробки сировини, утворюються в технологічних процесах 
та у сфері споживання і становлять серйозну екологічну небезпеку.  

Проаналізуємо вплив основних господарських комплексів 
Кременчуцького промислового регіону на стан екологічної безпеки. 

До складу машинобудівного комплексу входять підприємства, 
де утворюються тверді відходи, металургійні шлаки, відпрацьовані 
формувальні і стрижневі суміші, шлами пилоочищення. Присутність в 
аналізованих відходах сполук металів свідчить про формування в 
районах складування відходів екологічної небезпеки, пов'язаної з 
забрудненням підземних вод розчинними їх формами. 

Проявом небезпеки є істотне погіршення якості підземних вод у 
південній технозоні Кременчуцького промислового регіону, внаслідок 
чого вони не придатні для водопостачання населенню.  

У результаті порушення технологічних регламентів при 
транспортуванні та переробці нафти, а також при виникненні 
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аварійних ситуацій відбуваються розливи і витоку нафти і продуктів її 
переробки. Також у магістральних трубопроводах і резервуарах 
утворюється осад – нафтові відкладення. Останні не знаходять 
практичного застосування та вивозяться у відвали, що негативно 
позначається на протікання біохімічних процесів у ґрунтах і є 
причиною погіршення їх структурно-механічних властивостей і 
водопроникності. Нафтошламові відстійники, що розташовані на 
території полігону для захоронення відходів, формують екологічну 
небезпеку, пов'язану із забрудненням водоносних горизонтів. 

До найбільш гострих екологічних проблем відноситься 
видалення і переробка твердих побутових і промислових відходів, що в 
значній мірі визначає санітарно-епідеміологічне неблагополуччя 
населення. Водночас ситуація з їх утилізацією залишається 
незадовільною. Кременчуцьке міське звалище відходів не гарантує 
захисту від потрапляння у верхні прошарки підземних вод 
забруднюючих речовин різного генезису. Крім цього, звалище є 
розсадником патогенних флори і фауни. Місця складування відходів 
являють собою системи, що характеризуються також високим 
ступенем пожежонебезпеки. Отже, вони є джерелами 
широкопрофільної небезпеки. 

У досліджуваному регіоні широко представлені  об'єкти 
господарського комплексу з видобутку та переробки корисних 
копалин. Прояви техногенної небезпеки полягають у забрудненні 
атмосферного повітря в житлових забудовах при несприятливих 
метеорологічних умовах.  

Слід відзначити, що виробничі об'єкти кожного з розглянутих 
промислових комплексів Кременчуцького промислового регіону 
характеризуються подібними умовами формування небезпеки.  

На основі системного аналізу наслідків прояву екологічної 
небезпеки на території регіону виявлено пріоритетні чинники 
ускладнення екологічних ситуацій: техногенні землетруси, 
накопичувачі відходів, витоки нафти та нафтопродуктів, шум та інші. 
За результатами досліджень встановлено, що електромагнітне 
забруднення в регіоні носить досить локальний характер і практично 
не здійснює вплив на загальний рівень екологічної небезпеки.  

Таким чином, реальне впровадження результатів проведених 
нами досліджень сприятиме регулюванню рівня техногенно-
екологічної безпеки у регіоні.  

 
 
 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

176

СЕКЦІЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

УДК 621.22 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ ВСТАВКИ 

ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ 
Гончарук С.Г.  

Сумской государственный университет, г.Сумы 
 

Высокие цены на энергоносители, подорожание 
эксплуатационных затрат приводит к повышению требований к 
энергетической экономичности во время диспергирования жидкостей. 
Модернизация известных устройств распыления жидкостей и 
разработка новых является одним из приоритетных направлений 
современной науки и техники. 

Центробежное распыление основано на взаимодействии 
ускоренной внутри распылительного диска жидкости с газовой средой 
за пределами центробежного распылителя. Следовательно, 
энергетические затраты при этом способе распыления связаны с 
сообщением жидкости, требуемой кинетической энергии при её 
движении по вращающихся элементах. 

Суммарные затраты мощности на вращение распылителя в рабочем 
режиме равны: 

 
где  – мощность, затрачиваемая на ускорение жидкости в 

распыливающей вставке; 
 – мощности вентиляционных потерь; 
 – мощность, затрачиваемая на прокачку воздуха через 

распылительные каналы диска; 
 – мощность, затрачиваемая на преодоление трения в механизме 

привода. 
Чтобы, исходя из теоретического анализа потребляемой мощности 

центробежными распылителями, предложить пути её уменьшения, 
было проведено ряд экспериментов. Результатом экспериментов стала 
разработка специальной пленкообразующей вставки, позволяющей 
уменьшить потребляемую мощность при центробежном распылении 
жидкости.  

В результате экспериментов потребляемая мощность диска со 
специальными пленкообразующими вставками оказалась меньше, 
нежели промышленного образца центробежного распылительного 
диска на одних и тех же режимах работы. 
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Рисунок – Зависимость потребляемой мощности от частоты 

вращения и расхода жидкости 
 
Разница в мощности хоть и не существенна, однако данная 

пленкообразующая вставка проектировалась на работу в диапазоне 
частот вращения от 3000 до 3600 об/мин, а промышленные образцы 
эксплуатируются при частотах выше 10000 об/мин, соответственно, 
мощность, при данной частоте вращения и одинаковых расходах будет 
на порядок выше. 

Для утверждения рациональности использования данной вставки 
необходимо еще выполнить эксперименты и сравнить дисперсность 
для обоих дисков на их рабочих параметрах. 
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УДК 678.5:691.31 
ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІКО–ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

СТРУКТУРУВАННЯ ФУРАНОВИХ МОНОМЕРІВ ПРИ 
ФОРМУВАННІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ 
Крейдун П.С., Рассоха О.М, проф., к.т.н. 

НТУ "ХПІ" (м. Харків) 
 

Фуранові полімерні матеріали та композитні системи на їх 
основі знайшли широке застосування в сучасній промисловій та 
цивільній будівельній індустрії при формуванні елементів 
конструкційних виробів будівель та споруд, наливних підлог, захисних 
антикорозійних покриттів, адгезійних з'єднань та інш.При формуванні 
оптимальної структури фуранових композиційних матеріалів 
будівельного призначення вирішальне значення мають параметри, що 
характеризують реакційну здатність мономерів в процесі їх хімічного 
структурування. 

Реакційну здатність досліджених фуранових мономерів 
оцінювали за типом функціональності а також в рамках 
термодинамічного (змін ізобарно–ізотермічного потенціалу ∆G0

p, 
ентальпії ∆H0

p, ентропії ∆S0
p, константа рівноваги процесу 

структурування Kp, критична температура полімеризації Tkp) та 
кінетичного (константа росту полімерного ланцюгу kp) підходів з 
урахуванням внутрішніх (стереоелектронні ефекти в мономерах) та 
зовнішніх (умови проведення технологічного процесу, природа 
каталізатора) чинників.  

З технологічної точки зору найбільш ефективними серед 
фуранових сполучників є фурфурол–ацетонові мономери марок ФА та 
ФАМ, частка промислового випуску яких складає більш 80 %. 

Фурфурол–ацетонові мономери марок ФА та ФАМ в основному 
містять суміш монофурфуриліденацетона (МФА) — 3–бутен–2–он–4–
(2–фурил) з брутто–формулою C8H8O3 та діфурфуриліденацетона 
(ДІФА) — 1,5–біс(2-фурил)пента–1,4–дієен–3–он з брутто–формулою 
C13H10O3у відповідному масовому співвідношенні. 

Технологічний процес структурування фурфурол–ацетонових 
реакційноздатних мономерів проводився методом катіонної 
полімеризації з використанням каталізаторів типу кислот Л'юїса 
(хлориди перехідних металів) при нормальних умовах. 

Здійснена оцінка типу функціональності основних інгредієнтів 
фурфурол–ацетонових ФА та ФАМ (МФА, ДІФА) — вид 
реакційноздатних функціональних груп, молекулярна f, реальна в 
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данних умовах технологічного процесу fp, питома fпит 
функціональності, формальна ненасиченність fu, визначені індекси 
розподілу електронної густини в молекулі фуранового мономеру  — 
поляризаційний індекс J (таблиця). 
 
Мономер М, г/моль 

тТ , о С  f  pf  питf  fu  J  

МФА 136,1492 39,5 8 2 0,05876 5 146 
ДІФА 214,219 60,5 15 4 0,07002 9 203,5 

Примітка: М– молекулярна маса; тТ – температура топлення. 
Термодинамічний аналіз процесу структурування (тужавлення) 

фурфурол–ацетонових мономерів марок ФА та ФАМ виконувався в 
рамках схеми Д.В. Ван Кревелена з використанням методу інкрементів 
групових внесків до зміни ізобарно–ізотермічного потенціалу хімічної 
реакції утворення високомолекулярної сполуки ∆G0

p (енергії Гіббса). 
Після визначення ∆G0

p в діапазоні технологічно обумовлених 
температур Т (300 – 600 К) розраховувалась константа рівноваги 
процесу тужавлення  мономерів Kр:  

∆Gp= - RT ln Kр 
і в подальшому оцінювався інтервал оптимальних температур та 

концентрацій інгредієнтів реакційної системи с максимальним виходом 
цільового продукту. При цьому враховувались агрегатний та фазовий 
стан вихідних речовин та продуктів хімічних реакцій структурування. 

Встановлені термодинамічно дозволені та технологічно 
обумовлені верхня та нижня межі температур тужавлення фурфурол–
ацетонових. В рамках кінетичного підходу дослідження процесів 
структурування фурфуриліденацетонів проводилась оцінка константи 
росту полімерного ланцюгу kр за схемою Алфрея-Прайса з урахування 
параметрів спряжіння зв'язків "карбон–карбон", "карбон-оксиген", 
"карбон-нітроген" Q та полярності вихідних молекул реакційної 
системи e  за рівнянням: 

kр= 930 (Q)-0,36exp[e(1,25 – е)]. 
Оцінка параметру об'єктів дослідження e здійснювалась за 

допомогою кореляційного рівняння з урахуванням середньої 
електронегативності (ЕНcep) молекул (визначались за методом Лайнуса 
Полінга):  

e = -1,01+2,47 ЕНcep. 
А параметр спряжіння Q оцінувався шляхом ітераційного 

наближення при аналізі ряду подібних за структурою мономерів з 
табульованим значенням параметра Q. 
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В рамках кінетичного підходу проведено співставлення 
експериментальних даних реакційної здатності мономерів зі 
значеннями, отриманими  при дослідженні реакційної системи іншими 
методами. Має місце досить високий рівень кореляційної залежності. 

На підставі проведеного комплексу досліджень визначений 
діапазон оптимальних параметрів процесу структурування 
фурфуриліденацетонів (температура, концентрації інгредієнтів, час та 
інш.) при формуванні полімерних композиційних систем будівельного 
призначення.  

Основними критеріями при аналізі слугували: ступень конверсії 
реакційноздатних мономерів (золь–гель аналіз) та експлуатаційна 
міцність композитів (аналізувалась найбільш чутлива до структурних 
дефектів матеріалу в об'ємі та на межі поділу фаз характеристика – 
руйнівна напруга при згині). Статистична похибка при 
експериментальних дослідженнях не перевищувала 2- 6 %, коефіциєнт 
однорідності структури композиту для досліджених систем 
знаходиться в інтервалі  0,85 – 0,92. 

 
УДК 542.953.4 

РЕАКТОР СИНТЕЗУ ПЕНТАЕРИТРИТУ ТА 
ДИПЕНТАЕРИТРИТУ 

Мельник А.Д., Демченко О.О., доц., к.т.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Шуканий технологічний режим синтезу пентаеритриту та 

дипентаеритриту, конденсацією формальдегіду і ацетальдегіду, 
повинен одночасно забезпечити максимальний вихід дипентаеритриту 
при максимальному загальному виході пентаеритриту і 
дипентаеритриту, мінімальних витратах формальдегіду і мінімальній 
витраті енергії, зокрема, на випаровування води з реакційної суміші. 

Модифікація умов синтезу, що забезпечать такий технологічний 
режим, можлива в  реакторах певного типу. Тому, з використанням 
математичної моделі [1], досліджували залежності загального виходу 
продуктів, виходу дипентаеритриту і витрат формальдегіду в побічній 
реакції від умов синтезу в періодичному реакторі (реакторі 
витіснення),  в напівперіодичному реакторі і в реакторі змішення.  

Було встановлено, що високий вихід дипентаеритриту при 
високому загальному виході продуктів досягається тільки в реакторі 
змішення безперервної дії, в якому при високій конверсії одночасно 
досягаються: мінімальна поточна концентрація ацетальдегіду – 
зменшується вихід альдоксану, низька концентрація формальдегіду - 
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зменшується вихід біспентаеритрит-формалю і витрата формальдегіду 
в побічній реакції, що дозволяє проводити процес при підвищеній 
температурі, і висока концентрація пентаеритриту – підвищується 
вихід дипентаеритриту. Розрахунки показують, що в  реакторі 
змішення високий загальний вихід продуктів складає 93-96 % 
практично у всьому діапазоні заданих умов і знижується тільки при 
молярному відношенні формальдегіду і ацетальдегіду менше 4,1:1. 
Оптимальними по критерію – високий  вихід дипентаеритриту, є 
умови:  T (температура) = 40-50 0С, τ (час перебування в реакторі) = 
0,5-1,5 годин, CA(0) (концентрація ацетальдегіду) = 1,2 моль·л-1, М 
(молярне відношення формальдегіду і ацетальдегіду) = 4,2. У цих 
умовах   вихід дипентаеритриту 44 %, загальний вихід продуктів 97 % 
[2, 3]. 

Для подальшого збільшення виходу дипентаеритриту в реактор 
необхідно вносити додатково пентаеритрит – тобто організувати його 
рецикл. З використанням математичної моделі [1], досліджували 
залежність виходу дипентаеритриту від умов синтезу в реакторі 
змішення при насиченій концентрації пентаеритриту. Для пошуку 
оптимального технологічного режиму використовували метод 
рототабельного композиційного планування другого порядку і метод 
крутого сходження [4].  

Оптимальними по критерію – високий  вихід дипентаеритриту, є 
умови: М = 4,1-4,3,  CA(0) = 0,9-1,1 моль·л-1 при змінних значеннях часу 
перебування τ  залежно від температури. В технологічній системі, яка 
включає послідовно синтез в реакторі змішення, розділення 
пентаеритриту і дипентаеририту, виділення пентаеритриту і його 
повернення в реактор, в певних умовах автоматично встановлюється 
стаціонарний режим – при зростанні виходу дипентаеритриту 
знижується кількість пентаеритриту, синтезованого і повертаємого в 
реактор, що приводить до зменшення виходу дипентаеритриту і 
підвищенню виходу синтезованого пентаеритриту. В результаті 
встановлюється баланс. Стаціонарний режим - повний рецикл 
пентаеритриту з урахуванням його втрат при виділенні (5-10 %), 
досягається при мольному відношенні у вхідному потоці 
ацетальдегіду, формальдегіду, натрій гідроксиду і води 1:4,2:1,07:35; 
температурі 62-65 0С і часі перебування в ракторі τ  =60 хв. У цих 
умовах вихід дипентаеритриту 89-91 %,  біспентаеритритформалю – 
1,8-2,0 % в розрахунку на моль ацетальдегіду. Порівняння 
експериментальних і розрахункових результатів в оптимальних умовах 
синтезу проведене в табл. 1. 
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Таблиця 1 - Синтез в реакторі змішення при повному рециклі 
пентаеритриту  

Концентрація 
метанолу в 

формаліні, %(мас) 

Концентрація в 
реакторі, моль·л-1 Вихід продуктів, %(мас) 

СAl CNaOH PP PD
 PB PT PO 

Експеримент 
2 0,73 0,031 48,2 80,2(40,1) 1,2(0,6) 7,6(3,8) 92,7 

Розрахунок 
0 0,71 0,030 49,2 90,1(45,0) 1,8(0,9) - 95,1 

Примітка – В дужках приведений умовний ступінь перетворення 
ацетальдегіду в дипентаеритрит, біспентаеритритформаль і трипентаеритрит 

 

Математична модель не враховує реакцій за участю метанолу, 
присутнього в реакційній суміші, і дипентаеритриту, подібних до 
реакцій утворення дипентаеритриту. У присутності метанолу 
утворюються метиловий і метоксиметиловий ефіри пентаеритриту, у 
присутності дипентаеритриту - трипентаеритрит. Розрахувати 
зниження виходу продуктів ∆РО, %(мас) у присутності метанолу 
можна за допомогою емпіричної залежності [2].  

OHCHO G,ΔP
3

52  

де OHCHG
3

- масова концентрація метанолу в суміші, %. 

Вихід продуктів при отриманні дипентаеритриту з рециклом і 
без рециклу пентаеритриту практично однаковий, готовий 
дипентаеритрит містить 89-90 % основної речовини, 6-9 % 
трипентаеритриту і 1-5 % пентаеритриту, готовий пентаеритрит 
містить 96-98 % основної речовини і 2-4 % дипентаеритриту. 
Кольоровість продуктів за шкалою АРНА 50-100.  

При стаціонарному рециклі пентаеритриту випускається тільки 
дипентаеритрит, без рециклу випускаються два продукти – 
дипентаеритрит і пентаеритрит, практично в однаковій кількості, 
відносно зменшується об'єм реакторів і іншого устаткування на стадіях 
випаровування і фільтрування. Розглянуті режими мають свої переваги 
і недоліки, але отримані результати дозволяють, враховуючи 
конкретну ринкову коньюктуру, перебудовувати виробництво на 
оптимальний режим.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕМОНТУ РУЛОННИХ 
КРІВЕЛЬ 

Мороз О.В., Бородіна А.В., доц., к.х.н., Мороз О.В., к.т.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Більшість промислових будівель і приватних гаражів покрита 

рулонними крівлями. Зазвичай такі крівлі ремонтують влітку, 
замінюючи старі шари крівлі новими або просто додаючи новий шар. 
При цьому як клей-розплав і покриваючий герметик застосовують 
розплавлений покрівельний бітум, інколи пластифікований невеликою 
добавкою відпрацьованого індустріального або машинного масла. 
Проте вже наступної весни на новому шарі крівлі з'являються тріщини, 
оскільки атмосферостійкість бітумів невисока внаслідок старіння – 
фотохімічного окислення під впливом сонячного світла і кисню 
повітря. У тріщини затікає вода осаду, яка при заморожуваннях 
застигає і ще більше розширює тріщини. 

Тепер в умовах України бітум став дорогим матеріалом, що 
отримується з імпортованої нафти. Відомі способи підвищення 
атмосферостійкості бітуму перетворенням його на бітумний лак 
добавками органорозчинних олігомерів карбамидо-формальдегидних 
етерифікувань з н-бутанолом, резольно-каніфольних адуктів, що ведуть 
до подорожчання, оскільки нафтохімічний н-бутанол і лісохімічна 
каніфоль теж стали дорогими імпортованими матеріалами. У пошуках 
дешевого герметика для швидкого ремонту рулонних кровель шляхом 
герметизації тріщин був взятий до уваги німецький досвід. У 
Німеччині в будівництві широко застосовуються сульфатні заливальні 
маси (СЗМ) для закладення швів і швидкого кріплення анкерів в 
бетоні. До складу СЗМ окрім сірки входить до 38% наповнювач-
антипірен (пісок, мелена крейда) і до 4% пластифікатор (зазвичай 
полісульфідний каучук). СЗМ схожа на сургуч: легко плавиться при 
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температурі 110-140оС і, як малов'язка рідина, легко заливається в шви 
між будівельними конструкціями, дуже швидко твердіє при остиганні 
(1-10 хв.), може використовуватися багато разів після переплавлення. 
СЗМ атмосферостійка, негорюча і дешева: найдорожчий компонент – 
сірка комова, яка на порядок дешевше за бітум. Однак СЗМ мають і 
недоліки: при твердінні дає деяку усадку і адгезія до металу невелика. 

Нам удалося практично усунути ці недоліки заміною частини 
полісульфідного пластифікатора в СЗМ на покрівельний бітум і 
попередньою обробкою поверхні тріщини, що герметизуэться, 
модифікуючою рідиною на основі бітумного лаку, який володіє 
доброю адгезією до металу і атмосферостійкістю. Застосований 
бітумний лак відрізнявся тим, що вхідні в його склад 
карбамідоформальдегідні олігомери містили сірку і були етерифікувані 
не н-бутанолом, а набагато дешевшою зневодненою сумішшю спиртів 
сивушних масел, що дозволило підвищити адгезію герметика до 
металів без застосування каніфолі.  

При цьому температура плавлення герметика зменшилася до 
105оС, на 20% зменшилася текучість і, відповідно, збільшилася в'язкість 
і тривалість його застивання. Фотоокислювальне старіння бітумної 
модифікуючої добавки, що знаходиться в тісному контакті з таким 
відновником, як сірка, істотно сповільнюється. Бітум в розробленому 
складі служить одночасно пластифікатором і адгезивом для 
цілеспрямованого додання сумісності герметику зі старими шарами 
крівлі. По дешевині і комплексу корисних властивостей сіркобітумний 
герметик окрім екологічної і економічної вигоди має доцільність для 
споживачів. 
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УДК 622.0.:532.529.5  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
САМОВСАСЫВАЮЩИХ МЕШАЛОК 
Поляков К.В., Шабрацкий В.И. доц., к.т.н. 

ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное) 
 

Для проведения массообменных процессов в системе газ-
жидкость на ряду с газожидкостными аппаратами, которые 
снабжаются стандартными мешалками и барботерами для подачи 
газовой фазы, в последнее время используются аппараты объемного 
типа с самовсасывающими перемешивающими устройствами [1,2,3].  
На кафедре МАХП были разработаны реакторы объемного типа с 
самовсасывающими мешалками, в которых газовый реагент поступает  
в зону реакции через полый вал [4,5,6].  

Для подачи исходного газового реагента в полость вала и 
предотвращения его смешения с отработанными газами используются, 
размещенные под крышкой аппарата, разделительное устройство. В 
лаборатории были проведены исследования по оптимизации формы и 
типа отверстий в полом валу с учетом максимальной эффективности 
работы самовсасывающей мешалки по газовому компоненту.  

Для этой цели была создана лабораторная установка, которая 
состоит из аппарата объемного типа с самовсасывающей мешалкой, на 
крышке которого смонтировано распределительное устройство для 
подачи воздуха. Распределительное устройство сконструировано таким 
образом, что исключена возможность дополнительного 
неконтролируемого подсоса воздуха. Самовсасывающая мешалка 
монтируется на торце полого вала, в верхней части которого 
размещены входные отверстия, расположенные в зоне разделительного 
устройства. Подача воздуха в перемешиваемый объем осуществлялась 
за счет разрежения создаваемого самовсасывающей мешалкой 
эжекционного типа. Для определения расхода воздуха через 
самовсасывающую мешалку использовали газовые часы. При 
увеличении частоты вращения мешалки происходило увеличение 
расхода газа и в результате интенсивного перемешивания газа с 
рабочей жидкостью происходило увеличение высоты газожидкостного 
слоя в аппарате. Приращение высоты перемешиваемого слоя 
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определяли при помощи закрепленной на обечайке лабораторной 
модели аппарата миллиметровой линейки. Опыты повторяли по 3-5 
раз, полученные результаты сводили в таблицы и строили графики. 

В период проведения экспериментов проводились исследования 
производительности самовсасывающей мешалки по газовой фазе и 
среднего газосодержания в зависимости от частоты вращения и 
глубины погружения мешалки.  

При этом использовался полый вал с квадратными, 
прямоугольными и круглыми отверстиями с прямыми торцами и со 
скошенными с углом скоса в сторону противоположную вращению 
вала, а также полый вал с отверстиями, имеющими разворот в сторону 
противоположную вращению вала.  

В экспериментах использовались самовсасывающие мешалки с 
вертикальным расположением полых лопастей. Частота вращения вала 
изменялась в пределах 3-25 об/с. Анализ полученных результатов 
исследований показал, что наименьшим сопротивлением обладают 
круглые и квадратные отверстия, причем производительность 
самовсасывающих мешалок по газовой фазе, установленных на валу с 
отверстиями с разворотом выше, чем у тех же самых типов отверстий. 
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УДК 661.24 
СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В ПОТОК 

НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА 
Романько С.Н., Лукашев В.К., проф., д.т.н. 

Шосткинский институт СумГУ 
 

В большинстве случаев концентрирование серной кислоты 
осуществляют в барботажных концентраторах при непосредственном 
контакте кислоты с высокотемпературным (600-1000˚С) 
теплоносителем, представляющим собой смесь топочных газов с 
воздухом [1]. Данный процесс концентрирования является 
энергоемким и потребляет дефицитные виды топлива (природный газ, 
мазут).  

Кроме того непосредственный контакт кислоты с топочными 
газами приводит к ее разложению и загрязнению. В то же время анализ 
этого процесса показывает, что смесь топочных газов с воздухом здесь 
выполняет функцию не только теплоносителя для нагрева кислоты, но 
и дополнительного компонента парогазовой смеси над кислотой, 
аналогично процессу перегонки с инертным газом [2]. 

В связи с этим был предложен способ концентрирования, в 
котором нагревание кислоты осуществляется через стенку аппарата, а 
через слой кислоты барботирует газ, нейтральный по отношению к ее 
компонентам, например, воздух [3]. Такой способ позволяет снизить 
температуру концентрирования, проводить его не при кипении 
кислоты, а при испарении. Он является более перспективным с точки 
зрения энергозатрат и потребления дефицитных видов топлива, 
особенно в малотоннажных производствах.  

Для расчета и моделирования процесса концентрирования 
серной кислоты испарением в поток нейтрального газа необходимо 
знать скорость  испарения. Ее определяли экспериментально на 
лабораторной установке, отличающейся от обычной установки 
перегонки тем, что в обогреваемую емкость с кислотой была вставлена 
трубка, в которую, от микрокомпрессора через нагреватель и 
расходомер подавали воздух. При этом кислоту нагревали до 
определенной температуры, которую поддерживали постоянной.  

Результатами эксперимента являлись зависимости концентрации 
кислоты и ее массы от времени (кинетические кривые 
концентрирования) при разных параметрах процесса 
концентрирования: температуры кислоты, расхода воздуха, его 
температуры, начальной концентрации. Скорость испарения 
определяли как 
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 , 
где Q – масса образовавшегося пара кислоты,  – площадь 

поверхности испарения,  – время.  
На основании полученных данных определяли влияние 

указанных выше параметров на величину скорости испарения кислоты, 
а также была установлена зависимости между скоростью испарения и 
составом кислоты 

 
где  и k – експериментально определяемые параметры. 

Исследование также показало наличие критического значения 
концентрации кислоты (≈80%) при переходе через которое изменяется 
характер этой зависимости. Такую закономерность можно объяснить 
тем, что до этого значения испаряется в основном вода, при 
превышении его на испарение начинает оказывать влияние моногидрат 
H2SO4. Причем содержание моногидрата H2SO4 резко увеличивается 
при дальнейшем повышении концентрации до значения 98,3% 
(азеотропная точка), при котором состав паровой и жидкой фаз  
становится одинаков. 
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УДК 668 

СОПОЛИМЕР СТИРОЛА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО 
ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

Терещенко И.О., Близнюк А.В., доц., к.т.н.  
НТУ «ХПИ» (г. Харьков) 

 
Для литья металлов исползуются различные технологические 

процессы, таки как вакуум-пленочная формовка, лите под низким 
давлением, импульсная формовка, литье по выплавляемым моделям и 
др. Во второй половине прошлого столетия (первый патент на 
пенополистирольную модель был получен в США в 1958 г.) была 
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предложена технология литья по газифицируемым моделям (ЛГМ), по 
которой модель не удаляется из формы, а газифицируется при действие 
высокой температуры расплавленного металла или в 
высокотемпературных печах, когда используется технология получения 
керамических оболочек для последующей заливки металлом [1]. 

При освоение технологии ЛГМ практические все модели 
изготавливали из обычного (чаще строительного) пенополистирола, 
который не всегда обеспечивал качество отливок. Исследовалась также 
возможность изготовления моделей из пенополиуретана, 
пеноэпоксидов и других пенопластов, но получить качественные 
отливки из этих моделей не удалось из-за высокого количества 
коксового остатка, большого газовыделения. 

Опыт освоения процесса ЛГМ позволило сформулировать 
требования к пенопласту: 

1. при заливке формы металлом модель должна полностью 
газифицироваться с минимальным поглощением тепла; 

2. при низкой плотности модель должна быть достаточно 
прочной; 

3. модель должна иметь качественную поверхность; 
4. материал модели должен быт недорогим и не выделят 

токсичных газов при газификации [2] . 
 Создание специальных марок пенопластов для изготовления 

моделей шло двумя путями: 
 модификации пенополистирола путем введения в состав 

композиций специальных модифицирующих добавок, увеличения 
содержания низкокипящих фракций, однако это не исключило 
основную проблему газифицируемых моделей — образование 
коксового остатка и науглероживания отливки. 

 Сополимеризация стирола с другими мономерами, что 
позволило получат отливки высокого качества. 

  Отсутствие в Украине производства вспенивающихся 
пенопластов для изготовления  моделей для технологии ЛГМ 
обусловили проведение данной исследовательской работы. На рисунке 
1 представлена схема лабораторной установки сополимеризации.  

Отмеренное количество стирола и метилметакрилата 
загружают в реактор-полимеризатор с рубашкой, добавляют пероксид 
бензоила. Включают мешалку и в рубашку подают горячую воду или 
пар до температуры в реакторе 70 0С. Через 1,5 ч через каждые 15 мин. 
измеряют вязкость по воронке ВЗ-4. Когда вязкость достигнет 27 с (на 
120 мл. сиропа) обогрев отключают, раствор охлаждают до 500С.  
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Рисунок 1 -  Схема лабораторной установки сополимеризации 

1, 2, 6, 7 — мерники; 3 — форполимеризатор; 4, 8 — холодильники; 5 
— полимеризатор; 9 — фильтр; 10 — промежуточная емкость; 11 — 

вакуум-фильтр; 12 — центрифуга; 13 — ловушка; 14 — сушилка; 15 — 
вибросито. 

В реактор добавляют еще пероксид бензоила. Включают 
мешалку. После растворения пероксида в реактор подают раствор ПВС 
при этом обороты мешалки варьируют для обеспечения необходимого 
гранулометрического состава сополимера с визуальным контролем 
размера гранул. Крышку реактора-полимеризатора герметизируют, 
реактор вакуумируют, после чего подают азот под давлением 1,5 атм. и 
изопентановую фракцию. После введения изопентановой фракции 
(время введения 5- 10 мин.) температуру в реакторе повышают до 83 0С 
и выдерживают 2 ч (давление в реакторе возрастает до 2,5-3,5 атм.), 
затем поднимают температуру до 100 0С и выдерживают 2 ч (давление 
возрастает до 6-7 атм.). После выдержки при данной температуре 
реактор охлаждают до 30-33 0С (давление падает до 2,5 атм.), после 
чего сбрасывают остаточное давление, сополимер выгружают на 
фильтр, промывают и сушат в тонком слое воздухом с температурой 20-
30 0С до остаточной влажности 0,6-1,5 %, после чего полученный 
сополимер подвергают вспениванию.  

Было исследовано влияние соотношения мономеров и 
количества вводимых вспенивающих добавок на свойства кополимера, 
режимов кополимеризации и вспенивания, способов введения 
вспенивающих добавок (пропитка и введение на стадии синтеза), 
осуществлен выбор вспенивающей добавки. На основание полученных 
данных предложен вспенивающися кополимер содержащий 70 масс % 
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полиметилметакрилата и 30 масс % полистирола.  
Вспенивающий агент – пентан, в количестве до 10 % от веса 

кополимера вводимый на стадии синтеза. Технические характеристики 
сополимера и сажеобразование в процессе горения представлены в 
таблице и на рисунке 2 

Таблица - Технические характеристики пеносополимера 
Показатель Норма 
Плотность, кг/м3 25,5-26,5 
Размер синтезированных гранул, мм 0,4-1,0 
Прочность при изгибе, МПа 0,2 
Сажеобразование при горение пеноизделия незначительное 
Состояние поверхности гладкая 
Науглероживание чугунных отливок по 
сравнению с отливками, полученными из 
пенополистола 

меньше в два рази 

Водопоглощение за 24 часа, %  3  
Усадка, % 0,1 
Содержание пентана % 8,8 
Молекулярная масса 91200 

Рисунок 2 - Сажеобразование в процесе горения пеноплистирола 
(слева) и пеносополимера 

Из полученного кополимера были изготовлены модели для 
заливки металлом, которые по сравнению с используемыми 
пенополистирольными моделями показали снижение науглероживания, 
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более чем в два раза. 
 

Литература: 
1 Озеров В.А., Шуляк B.C., Плотников Г.А. Литье по моделям из 

пенополистирола. М: Машиностроение, 1970. 
2 Шуляк B.C. Литье по газифицируемым моделям - СПБ.: НПО 

«Профессионал» », 2007. — 408 с. 
 
УДК 66.061.4:634.860 

К РАСЧЕТУ КИНЕТИКИ ТВЕРДОФАЗНОГО 
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ 

Цымбал В.В., Ненько М.В., доц., к.т.н. 
ИХТ ВНУ им. В.Даля (г. Рубежное) 

 
Широкая распространенность процессов диффузионного 

извлечения жидкостью целевых компонентов из дисперсной твердой 
фазы в химической, гидрометаллургической и в других 
многотоннажных отраслях промышленности, все возрастающий 
масштаб их применения в пищевой, лесохимической, 
микробиологической (в том числе гидролизной) отраслях определяют 
особую важность разработки методик расчета кинетики этих 
процессов, осуществляемых, как правило, в непрерывно действующих 
аппаратах большой единичной мощности. В большинстве случаев в 
таких расчетах необходимо учитывать анизотропию структуры 
твердой фазы, определяющую также стохастические изменения 
кинетических коэффициентов в ходе процесса. 

Нами разработана методика расчета многоступенчатых 
противоточных экстракторов (на примере извлечения сахаров из 
гидролизованной древесины) с учетом нелинейного изменения 
профиля концентрации в твердой фазе. В предложенной 
математической модели кинетики процесса извлечения эта 
нелинейность выражается в виде степенной зависимости безразмерной 
концентрации (bi) от местной координаты (хi) в образце во времени 
( ): 
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 где m – некоторое положительное число; 
 δi(τ) – глубина проникновения, характеризующая текущий 
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профиль концентрации. 
Выражение для диффузионного потока ji(τ)-го компонента, 

проходящего через поверхность призматического образца, 
обладающего анизотропией диффузионных свойств, следующее: 

,mФD)(j
i i

iii



3

1 
  (2) 

где θ= Cтo-Cp разность между средней начальной концентрацией 
раствора в твердой фазе и равновесной; 

α или αi - относительное объемное содержание раствора в 
твердой фазе, пропорциональное степени доступной для массообмена 
поверхности каждой из граней призматической частицы с длинами 
ребер li, lJ,, lк (li ≠ lJ ≠ lк); 

Di – эффективный коэффициент диффузии вдоль одного из 
структурных направлений в образце. При этом  
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n = 1,2,3… 
Результаты предыдущих исследований этого процесса 

свидетельствуют о том, что изменение эффективных коэффициентов 
диффузии по каждому из структурных направлений в призматическом 
образце (щепе) линейно связано с изменением в нем средней 
концентрации целевого компонента.  

Для учета степени анизотропности структуры твердой фазы, в 
частности для определения соотношения значений коэффициентов 
диффузии в двух ортогональных направлениях (причем коэффициенты 
являются существенно различными, что соответствует резко 
выраженной анизотропии структуры гидролизованной древесины), 
может быть использована модель, построенная на основе решения 
уравнения (с учетом осевой цилиндрической симметрии): 

 )
r
C

rr
C(D

x
CDC)k( 2

2

r2

2

x 















11


 (5) 

с граничными условиями 
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 00 x
C ; 0 lx

C ; ; 0 Rr
C  (6) 

и начальным условием  

00 r
C ,  (7) 

где k – коэффициент пористости; 
r – текущий радиус; 
Dx и Dr – коэффициенты эффективной диффузии в осевом и 

радиальном направлениях соответственно. 
На основе полученного решения составлены номограммы, с 

помощью которых при соответствующих условиях постановки 
диффузионного эксперимента для конкретного материала образца 
могут быть определены значения эффективных коэффициентов 
диффузии. Расчет этих коэффициентов проводится по следующим 
формулам: 
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где ∆l, ∆R, ∆τ – шаги в осевом, радиальном направлениях и по 
времени соответственно; 

β– находимое из сравнения экспериментальных кривых и 
номограмм соотношение междуDx и Dr. 

Полученные в экспериментах значения коэффициентов 
диффузии сахаров в хвойной древесине, гидролизованной парофазным 
способом, корреспондируют их величинам, полученным ранее в 
методически иных диффузионных экспериментах. В основу алгоритма 
расчета противоточных многоступенчатых экстракторов положена 
упомянутая математическая модель (уравнения (1)÷(4)) с учетом 
соотношений, уточненных по формулам (8). 

 
УДК 66.063 
ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ПОВЕРХНІ КОНТАКТУ ФАЗ ПІД ЧАС 

ПЕРЕМІШУВАННЯ В СИСТЕМІ ГАЗ-РІДИНА 
Шабрацький С.В. Стороженко В.Я. проф., к.т.н. 

Сумський державний університет 
 

При конструюванні або виборі газорідинних апаратів з 
відцентрово-ежекційними мішалками заданої продуктивності 
необхідно визначити швидкість процесу. Відомо, що швидкість 
масообмінного процесу найсильніше залежить від площі контакту фаз, 
яка у газорідинних апаратах залежить від об’ємного газовмісту 
робочого середовища і розміру бульбашок газу. Ці показники залежать 
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від багатьох факторів, а у  газорідинних апаратах з мішалками на них 
додатково впливає механічне перемішування, що значно ускладнює їх 
визначення [1]. 

Середній газовміст під час проведення дослідів визначався, як 
відношення висоти газорідинного шару до початкової висоти рідини в 
апараті. Різниця висот визначалась за допомогою лінійки, розміщеної 
на прозорій обичайці апарату. Для визначення питомого газовмісту в 
певній ділянці вертикального перетину апарату використовували 
капілярну трубку з’єднану з медичним шприцем. В період 
експерименту капілярна трубка виставлялася в певній точці 
вертикального перетину апарату. При сталій частоті обертання 
мішалки проводився відбір газовмісту з певної ділянки апарату в 
кількості 5-7 раз. Середнє значення якого заносилося до раніше 
заготовленого креслення вертикального перетину апарату. Аналіз 
експериментальних результатів показує, що є можливість визначення 
середнього питомого газовмісту у об'ємі робочого середовища, що 
містить газ, без попереднього розрахунку насосної продуктивності 
відцентрово-ежекційних мішалок. 

Згідно з [2] потенційний газовміст  характеризує співвідношення 
робочого і загального перепаду тиску на радіусі мішалки  

P
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n
nn P

П 





 2

2
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 ,                                             (1) 

де PΔP  – робочий перепад тиску; P  – загальний перепад тиску;  
тобто одночасно характеризує енергетичні умови перемішування і руху 
газу та рідини, співвідношення  потоків газу і робочого середовища і 
вплив висоти шару робочого середовища над лопатями мішалки. 
Таким чином цей показник у даному випадку виступає у якості 
критерія подібності. Максимальний питомий газовміст спостерігається 
біля отвору лопаті мішалки. Характер подальшої зміни цього 
показника свідчить, що бульбашки газу швидко змішуються з рідиною 
на невеликій відстані від отвору лопаті мішалки і продовжуючи рух у 
радіальному напрямку до внутрішньої поверхні обичайки апарату. 
Далі, газорідинна суміш розділяється на два потоки, утворюючи 
циркуляційні кола. 

Об'єм газу у частині робочого газорідинного середовища, 
визначається середнім часом його перебування і насосною 
продуктивністю мішалки  

VVГА                                                             (2) 
де V – насосна продуктивність мішалки, м3/с. 
Згідно з отриманими результатами середній час перебування 

бульбашок газу у частині робочого середовища, залежить від висоти 
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газорідинного середовища над лопаттю мішалки і практично не 
залежить від інших факторів. Експериментальні вимірювання 
показали, що у розглянутих умовах газ знаходиться у робочому 
середовищі у вигляді бульбашок середнього розміру dБ = 0,002 м. Це 
дає можливість знайти площу контакту фаз у апараті, враховуючи, що 
об’єм бульбашки складає 

3167,0 ББ dv  ,                                                      (3)  
 

а площа її поверхні  
2
ББ ds  .                                                         (4)  

Тоді, площа контакту фаз в апараті з самоусмоктуючою мішалкою 
складає 

ГА
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Б
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2
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,           (5) 

 
В результаті проведених досліджень розроблені принципові 

положення методу розрахунку середнього питомого газовмісту 
частини об’єму робочого середовища, що містить газ, і площі контакту 
фаз у газорідинних апаратах з  відцентрово-ежекційними мішалками. 
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СЕКЦИЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
 
 

УДК 37.016 
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
Ахвердієва А.Г., Хохлова О.А. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

Соціально-економічний розвиток України на сучасному етапі 
характеризується глибокою трансформацією всіх сфер життя та 
виробництва, викликаною світовими процесами глобалізації, 
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інформатизації та зміни характеру праці. Для повноцінного існування в 
нових соціально-економічних умовах людина має: усвідомлювати свою 
роль в існуючій соціально-економічній системі; розуміти сутність 
сучасних економічних процесів; володіти знаннями й уміннями, 
достатніми для ефективного розв’язання різноманітних практичних 
задач, пов’язаних з економічною сферою її життєдіяльності. Природній 
інтерес людей до економічних процесів, зумовлений їх прагненням до 
задоволення матеріальних потреб, забезпечує мотивацію особистості 
набувати економічний досвід протягом всього життя. Однак, 
складність і динамічність сучасних соціально-економічних процесів 
вимагає готовності до компетентного вирішення економічних проблем 
вже на ранньому етапі входження людини у доросле життя. 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, 
вимагають оновлення змісту економічної підготовки фахівців як 
економічного, так і неекономічного профілю, оскільки особливості 
господарської діяльності будь-якої організації, установи, підприємства 
тощо визначаються фактичними соціально-економічними умовами, а їх 
зміни мають враховуватись при модернізації усіх галузей господарства 
поряд з новітніми науково-технічними розробками. Результати аналізу 
науково-методичної літератури (історичної, філософської, 
педагогічної) дозволяють нам зробити висновок, що інтерес людей до 
економіки та економічної освіти має глибокі коріння. Чисельні 
історичні джерела свідчать, що потреба в економічних знаннях уперше 
була усвідомлена людством ще багато тисячоліть тому. Однак, ці 
знання були доступні, і головне - вважалися необхідними, лише для 
еліти суспільства. До того ж, довгий час проблема надання 
економічних знань розглядалась лише у руслі отримання людиною 
власного зиску від економічної діяльності. Радикальні зміни у 
поширені економічних знань багато науковців пов’язують з 
формуванням і розвитком індустріального суспільства наприкінці 
XVIII століття. На наявність зв'язку між власним зиском окремої 
людини й інтересами суспільства в цілому, першим вказав філософ 
епохи Просвітництва К. Гелвецій. Він писав, що кожній людині, 
незалежно від походження та положення, повинно бути надано право 
переслідувати власний зиск, тому що від цього виграє все суспільство. 
Гуманістичні ідеї К. Гельвеція перекликаються з поглядами його 
сучасника – видатного вченого-економіста XVIII століття Адама Сміта. 
Адам Сміт сформулював концепцію «людини економічної», згідно якої 
поведінка кожної людини ґрунтується на її особистих інтересах, сума 
яких і утворює інтереси суспільства. Саме такий порядок, на думку 
вченого, і забезпечує багатство, добробут та розвиток як окремої 
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особистості, так і всього суспільства в цілому. Наприкінці ХІХ століття 
на необхідності підготовки молоді до економічного життя наголошував 
російський педагог К.Ушинський.  

В рамках політехнічного напрямку підготовки фахівців феномен 
економічного мислення та економічної свідомості А. Луначарським, 
С. Шацьким, П. Блонським, А. Макаренко. Так, А. Макаренко в своєму 
видатному творі «Педагогічна поема» писав: «Зарплатня – це дуже 
важлива справа. Отримуючи зарплатню, вихованець напрацьовує 
вміння координувати особисті та суспільні інтереси» [1, с 551]. 
Європейськими й американськими вченими початку ХХ століття – 
Д. Дьюї, М. Вебером, Ф. Тейлором та іншими, питання надання 
економічних знань молоді розглядалися під дещо іншим кутом, що 
було пов’язано з чітким розподілом світової економічної системи того 
часу на планову та ринкову. Так, відомий педагог Д. Дьюї вважав, що 
мета освіти – навчити особистість «пристосовуватися до різних 
ситуацій» в умовах вільного підприємництва. Очевидно, що 
економічний компонент був в основі освіти, виховання та розвитку 
особистості вже починаючи з перших етапів становлення 
систематизованої освіти і його важливість визнавалась у будь-якому 
соціумі. В наш час значно і, головне, якісно змінилися вимоги до 
економічних знань, але ідеї систематизованої економічної освіти 
молоді на сучасному етапі не втратили своєї актуальності [2, с.11]. 

Філософські основи економічної освіти широких мас населення 
були закладені ще в дослідженнях H. Бердяєва, Л. Гумильова, 
H. Гумильова, В. Ільїна, А. Наумова, Г. Федотова, П. Чаадаєва. 
Можливості трудової підготовки та економічної освіти представлені в 
роботах Ф. Абазова, І. Бабкина, В. Полякова, Р. Тагариєва. Питання 
розвитку економічного мислення та свідомості знайшли відображення 
в наукових розробках економістів Л. Абалкина, Л. Бирмана, 
К. Улибіна. Педагогічні аспекти економічної освіти та виховання були 
розглянуті в роботах А. Аменда, Ю. Васильєвої, С. Урванцевой, 
А. Шпака. Визначена нами проблематика вимагає розгляду логічного 
ряду понять: компетентність, компетентнісний підхід, економічна 
компетентність. Поняття «компетентність» стало відомим ще за часів 
Аристотеля, який вивчав можливості стану людини, визначені 
грецьким словом «atere» – «сила, яка розвивалася та вдосконалювалася 
до такого стану, що стала характерною рисою особистості» [3, с. 155].  

Компетентнісний підхід – це пріоритетна орієнтація на цілі-
вектори освіти: самовизначення (самодетермінація), самоактуалізація, 
соціалізація та розвиток індивідуальності [4]. І. Тараненко пише: 
«Якщо двадцять років тому вважалося, що людина одержує 
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спеціальність, освіту, якої їй вистачить на все життя, то в наш час 
технологічні досягнення й економічні перетворення настільки часто 
викликають і глобальні зміни в умовах праці, що ніхто вже не зможе 
прожити все життя, виконуючи одну й ту ж роботу. Це породжує 
необхідність опанувати життєву та соціальну компетентність» [5]. 
Деякі науковці бачать складність даної проблеми в тому, що 
неможливо просто «навчити» компетентностям, запропонувати їх як 
єдину, логічно структуровану, впорядковану систему знань. Знання 
компетентної людини оперативні та мобільні – вони постійно 
оновлюються [6, с 28]. Однак, незважаючи на всі складності, більшість 
дослідників вважає, що саме компетентнісний підхід в усіх значеннях й 
аспектах найбільш глибоко відображає модернізаційні процеси, які 
нині наявні в усіх країнах Європи.  

Визначення сутності компетентності ми знаходимо в працях 
В. Адольфа, Т. Браже, Ю. Варданяна, Б. Гершунського, В. Оношкіна, 
Є. Огарьова та інших науковців. Наведемо деякі приклади тлумачень 
поняття «компетентність». Так, В. Оношкін і Є. Огарьов визначають 
компетентність як загальний оціночний термін, що означає здатність 
діяти «зі знанням справи» і який повинен вживатися стосовно осіб 
певного соціально-професійного статусу, характеризуючи міру 
відповідності їх розуміння, знання й уміння реальному змісту і 
складності завдань, які ними виконуються та проблем, що ними 
вирішуються. Ю. Варданян стверджує, що компетентність – це 
готовність та здатність особистості використовувати теоретичні знання 
та наявний досвід для вирішення відповідних завдань. 

На думку М. Чошанова «компетентність - це мобільність знань + 
гнучкість методу + критичність мислення». Ю. Пузієнко розглядає 
проблему формування загальної економічної компетентності як 
психолого-педагогічну, підкреслюючи, що формування економічної 
компетентності у молоді в сучасних умовах набуває все більшого 
значення, оскільки суперечливий характер явищ економічної дійсності 
вимагає від кожної особистості здатності виробити свій погляд на 
оточуюче економічне середовище. Важливі з точки зору формування 
економічної компетентності людини потреби виділила Н. Загвязинська: 

- прагнення зрозуміти свою роль і місце в житті й у 
відповідності з цим побудувати свою діяльність, тобто – світоглядні 
потреби; 

- пізнання законів функціонування економіки з метою 
збільшення ефективності своєї діяльності, тобто – пізнавальні потреби; 

- потреби духовного спілкування з людьми, що дає спільна 
праця, потреба турботи про інших, тобто – морально-етичні потреби; 
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- потреба зберегти і забезпечити добробут свій та своєї сім’ї, 
сприятливі умови для існування суспільства, збереження свого життя, 
здоров’я, відповідальне відношення до своєї діяльності, тобто – 
потреба безпеки. Виділені автором потреби безпосередньо пов’язані з 
різноманітними видами діяльності. І в першу чергу це професійна 
діяльність, яка, незалежно від її фахової спрямованості, забезпечує 
матеріальні і нематеріальні потреби людини. Тому формування 
економічної компетентності має розглядатись як одна з актуальних 
задач системи професійної підготовки майбутніх фахівців як 
економічного, так і неекономічного профілю. Таким чином, результати 
проведеного аналізу наукової літератури показують, що економічна 
компетентність може розглядатись у декількох аспектах:  

– в історико-філософському як результат економічної освіти, 
який визначається соціальним запитом відповідного соціально-
економічного устрою суспільства; 

– в соціальному аспекті як особистісна якісна характеристика, 
яка полегшує адаптацію людини в суспільстві з відповідним соціально-
економічним устроєм, робить особистість корисною для соціуму і дає 
можливість людині стати активним учасником процесу позитивних 
соціально-економічних змін; 

– в психолого-педагогічному аспекті як ключова компетентність 
в системі компетентностей.  

Узагальнюючи результати проведеного аналізу поглядів 
науковців на проблему формування економічної компетентності, ми 
дійшли висновку, що її актуальність зростає в умовах сучасних 
соціально-економічних трансформацій і формування економічної 
компетентності стає однією з актуальних задач системи професійної 
освіти. Зважаючи на те, що значна частка практичних задач 
життєдіяльності людини визначається фаховою спрямованістю її 
професійної діяльності, зміст економічної компетентності фахівців 
різних профілів має певні особливості, аналіз яких ми і вважаємо 
напрямком наших подальших досліджень. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ 
ПРОГРАМИ «ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА МИРУ У 

СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ»: ОБГОВОРЕННЯ 
Бурбело С.О., Заблодська Д.В.  

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН 
України (м. Сєвєродонецьк)  

 
Результатом реалізації Програми є відновлення східних регіонів 

України, мирне та безпечне життя громад східних регіонів України, 
відновлення темпів соціально-економічного розвитку громад східних 
регіонів та підвищення якості життя населення громад через 
підвищення їх спроможності, стимулювання економічної активності та 
зміцнення соціальної стійкості. Виконання Програми надасть 
змогу: підвищити рівень життя громад східних регіонів шляхом 
реалізації програм та проектів, спрямованих на досягнення визначених 
громадою пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку, 
відновлення інфраструктури, створення робочих місць, забезпечення 
соціальної стійкості та розбудови миру; розбудувати спроможність 
громад східних регіонів у контексті децентралізації оцінювати потреби, 
розробляти та програмувати стратегічні документи з питань розвитку 
громади (стратегії, програми, плани) на основі інклюзивного діалогу; 
 розширити можливості приймаючих громад щодо стимулювання 
розвитку, соціальної та економічної інтеграції ВПО з урахуванням 
принципів соціальної справедливості та толерантності;  забезпечити 
професійну адаптацію та соціальну інтеграцію ВПО з одночасним 
соціально-економічного відновленням приймаючих громад та 
підвищенням якості життя усього населення східних регіонів; створити 
механізми соціального залучення ВПО до життя приймаючих громад 
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за економічним, суспільним, культурним та інформаційним 
вимірами; створити нові робочі місця, насамперед шляхом розвитку 
мікро-, малого та середнього бізнесу; створити умови для 
поступального розвитку промисловості, у тому числі шляхом 
стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; реалізувати 
проекти відповідно до визначених Програмою пріоритетних напрямів 
відновлення із залученням інвестицій, кредитних коштів та 
міжнародної технічної допомоги; відновити об’єкти промисловості, 
соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем 
життєдіяльності населених пунктів східних регіонів згідно з оцінкою 
потреб громад та визначеними Програмою пріоритетами; 
 реалізовувати заходи з проектування, нового будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлового 
фонду згідно з оцінкою потреб громад визначеними Програмою 
пріоритетами; підвищити спроможність системи державного 
управління оперативно й ефективно діяти для відновлення східних 
регіонів, підвищення рівня життя громад, відтворення економічного та 
людського потенціалу; забезпечити синергетичний ефект шляхом 
координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, громад, підприємств, 
установ і організацій щодо реалізації міжнародних проектів технічної 
допомоги та програм з питань відновлення та розбудови миру. 

Очікувані результати виконання Програми у розрізі її основних 
завдань є такими:  

І. Відновлення критичної інфраструктури та ключових 
соціальних послуг у ключових сферах.  

ІІ. Економічне відновлення. 
ІІІ. Зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру та 

громадської безпеки.  
Результативність Програми оцінюється за такими критеріями: 

 динаміка показників, що характеризують відновлення інфраструктури 
та соціальних послуг за відповідними сферами (освіта, охорона 
здоров’я, соціальний захист, громадські будівлі та житло, енергетика, 
транспорт, водопостачання та водовідведення, охорона довкілля); 
динаміка показників економічного відновлення (економічне зростання, 
створення робочих місць, рівень зайнятості, рівень безробіття, 
розвиток малого та середнього бізнесу, надання фінансових послуг 
тощо); динаміка показників соціальної стійкості, розбудови миру та 
громадської безпеки (результати соціологічних досліджень у цільових 
громадах щодо відбудови довіри та їх інтеграції в український простір; 
показники щодо безпеки, соціальної участі громадськості, надання 
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правової допомоги; рівень доступу до правосуддя; кількість заходів з 
психологічної та соціальної підтримки населення тощо). 

Оцінка стану виконання Програми проводиться разом з 
науковими установами та організаціями громадянського суспільства. 
Показники, за якими здійснюється моніторинг реалізації Програми 
(щорічно або за потреби – щоквартально), визначаються відповідно до 
пріоритетних напрямів (завдань) Програми зі встановленням базового 
рівня та прогнозуванням значень для досягнення до 2020 року. За 
потреби здійснюватиметься перегляд запланованих заходів, пошук та 
впровадження більш ефективних способів розв’язання проблем. 

 
Література: 

1 Веб-сайт Державного агентства України з питань відновлення 
Донбасу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://www.facebook.com/agentstvo.donbas/?fref=ts 
 
УДК 330.46:332.1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОЇ, ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДОНБАСУ 

Васильчук Н.О. к.е.н., с.н.с.  
ІЕПД НАНУ (м. Київ) 

 
Останні події, що відбуваються на сході України, негативно 

вплинули на соціально-економічний розвиток держави в цілому. Задля 
розробки конструктивних заходів відновлення інфраструктурних втрат 
Донбасу, необхідно об’єктивно оцінити збитки, які понесли регіони 
України, по причині агресії з боку Росії. 

Метою дослідження є відображення сучасного стану 
транспортної, житлово-комунальної, виробничої інфраструктури та 
втрат яких вона зазнала.  

На території Донецької та Луганської областей станом на 
31.12.2015 в наслідок бойових дій пошкоджено 1839,4 км доріг 
загального користування та 36 штучних споруд загальною 
протяжністю 3043,2 м. Орієнтовні втрати дорожнього господарства на 
території цих областей станом на 31.12.2015 складають близько 7,2 
млрд грн. В зоні проведення АТО на окупованій території розташовані 
5 підприємств, залізничного транспорту України, які 
підпорядковувались Укрзалізниці, з усім майном загальною вартістю 
17 млрд грн. Упущена економічна вигода становить ДП «Донецька 
залізниця» (Укрзалізниця) - за 2014 рік – 2940 млн грн., за 2015 рік – 
1779 млн грн., прогнозована на 2016 рік – 1785 млн грн. Протягом 2014 
року на Донбасі пошкоджено 1405 об’єктів залізничної інфраструктури 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

204

на суму 830,3 млн грн., у тому числі 414 об’єктів на суму 395,19 млн 
грн. на території, підконтрольній Уряду України. Станом на 30.12.2015 
на Донецькій залізниці пошкоджено 1989 об’єктів інфраструктури на 
суму 892,3 млн грн., у тому числі на підконтрольній Україні території 
пошкоджено 476 об’єктів на суму 340,4 млн грн. За власні кошти 
залізниць відновлено 977 об’єктів на суму 107,8 млн грн. Об’єкти, які 
не можуть бути відновлені відсутні.  

Всього з початку бойових дій сума недоотриманих 
Укрзалізницею доходів становить 11202,3 млн грн. ДП 
«Придніпровська залізниця» (Укрзалізниця) - за 2014 рік – 1020 млн 
грн., за 2015 рік – 959 млн грн., прогнозована на 2016 рік – 1053 млн 
грн. На території проведення АТО знаходиться майно підприємства 
«Украерорух» загальною первісною вартістю 477 млн грн. Внаслідок 
закриття повітряного простору над південно-східним регіоном країни 
ряд авіакомпаній-користувачів повітряного простору України 
скасували свої польоти до України, а деякі почали здійснювати свої 
польоти в обхід території країни. В результаті чого розрахункова сума 
недоотриманих доходів від послуг аеронавігації у зв`язку з закриттям 
повітряного простору над південно-східним регіоном країни (над 
Донецькою та Луганською областями) становить: 2014 рік – 895 млн 
грн., 2015 рік – 2503 млн грн. Прогнозована вартість відновлення 
аеронавігаційного устаткування: в а/п «Донецьк» - становить 27 871 
тис. євро., в а/п «Луганськ» - 9 142 тис. євро. (прогноз базується на 
припущенні, що майну нанесені значні пошкодження та потрібна повна 
його заміна на нове (закупівля обладнання та мереж, будівництво)), 
радіолокаційного комплексу в районі м. Артемівськ – 523 тис. євро. 

Станом на 01.01.2014 р. житловий фонд у Донецькій області 
становив більше 870 тис. житлових будинків, у Луганській області 514 
тис. житлових будинків. За оперативними даними у 2014-2015 роках, у 
Донецькій області зруйновано та пошкоджено понад 9580 житлових 
будинків всіх форм власності. Загальна сума руйнувань (з урахуванням 
об’єктів житлово-комунальної, соціальної, транспортної 
інфраструктури) складає понад 3,6 млрд грн. В Луганській області 
зруйновано та пошкоджено понад 1710 житлових будинків всіх форм 
власності. Загальна сума збитків становить понад 1, 6 млн. грн. 

Станом на 11.03.2016 року в Донецькій області, на територіях 
підконтрольних українській владі зруйновано/пошкоджено 8890 
об’єктів ЖКГ з них: об’єктів житлового фонду 8827 од. (в тому числі 

                                                
 Відповідь на офіційний запит Міністерства інфраструктури від 
17.03.2016 р. 
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832 – комунальної форми власності, 24 – ЖБК, 42 – ОСББ, 7929 – 
приватної форми власності). Без житла залишаються 11511 осіб. 
Об’єктів водопостачання 37 од. (відновлено 31 од.). об’єктів 
теплопостачання 26 од. (відновлено всі об’єкти). Для відновлення 
зазначених об’єктів необхідно 673, 3 млн грн., з них: об’єктів 
житлового фонду – 530,8 млн грн., об’єктів водопостачання – 140, 2 
млн грн., об’єктів теплопостачання – 2,3 млн грн.. Інформація стосовно 
втрачених об’єктів житлово-комунального господарства, які 
розташовані на не підконтрольній території, на сьогоднішній день 
відсутня.  

Проблеми з руйнування енергетичної інфраструктури не дають 
змоги говорити про стабілізацію ситуації з енергопостачанням на 
території Донбасу. Внаслідок збройних дій було пошкоджено та 
вимкнено значну кількість високовольтних повітряних ліній і 
трансформаторних підстанцій основної мережі, що призвело до 
відокремлення кількох енерговузлів від ОЕС України. У безпосередній 
близькості до лінії боїв розташовані Луганська ТЕС (1,4 ГВт), 
Вуглегірська ТЕС (3,6 ГВт), Миронівська ТЕС (0,2 ГВт), які протягом 
2014–2015 років потрапляли під обстріли, в результаті чого було 
пошкоджено обладнання ТЕС, підстанцій та ліній електропередач. 
Унаслідок цього, наприклад, генерування електроенергії на Луганській 
ТЕС здійснювалося лише на двох із семи встановлених блоків. 
Періодично припиняли роботу й інші електрогенеруючі потужності, а 
споживачі потерпали від періодичного зникнення енергопостачання.  

Станом на 01 липня 2015 року через бойові дії в Донецькій та 
Луганській областях було знеструмлено (частково або повністю) 55 
населених пунктів. Обсяги пошкоджень в електричних мережах значні: 
відключено 28 ПЛ 220–330 кВ, 3 ПС 220–330 кВ, 44 ПЛ 110–150 кВ, 20 
ПС 110 кВ, 86 ПЛ 35 кВ, 31 ПС 35 кВ, 149 ПЛ 6–10 кВ, 780 ТП. 
Повний обсяг пошкоджень в електромережах, а також обсяг 
необхідного додаткового фінансування відновлювальних робіт може 
бути уточнено тільки після припинення воєнних дій. Загальний 
орієнтовний обсяг необхідних коштів, за попередніми розрахунками 
НЕК «Укренерго», станом на початок 2015 року становив понад 3920 
млн грн. [1]. Наведені аналітичні дані створюють підґрунтя для 
прийняття оперативних та стратегічних рішень відносно ліквідації 
наслідків інфраструктурних руйнувань Донбасу, задля стабілізації 
соціально-економічного становища держави в цілому. 

                                                
 За інформацією райдержадміністрацій, міськвиконкомів та 
комунальних підприємств Донецької області 
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УДК 334.012 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ 
Виснянцева Т.В., Татарченко О.М., доц., к.е.н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

В умовах кризи підприємства малого і середнього бізнесу є 
більш вразливими порівняно з конкурентами, оскільки не мають 
відповідного запасу міцності. Це пов'язано, в першу чергу, з 
притаманними їм закономірностями розвитку і відмінними 
особливостями. Такі підприємства здійснюють свою діяльність на 
локальних ринках, мають вузьку спеціалізацію і відносно невеликий 
сегмент ринку товарів або послуг, безпосередньо контактують зі 
споживачем і мають можливість досить швидко реагувати на зміну 
кон'юнктури ринку за сприятливих умов. При цьому ці чинники 
можуть як сприяти успішній діяльності підприємств, так і навпаки, 
стримувати їх розвиток залежно від стану зовнішнього і внутрішнього 
середовища. Під час кризи підприємства малого і середнього бізнесу 
стикаються з такими явищами, як:  

- падіння попиту на продукцію (знижується купівельна 
спроможність споживачів і, відповідно, змінюється структура попиту – 
відбувається переорієнтація на дешевші товари, які виробляють більш 
крупні підприємства); 

- ускладнення доступу до кредитних ресурсів (ставки по 
кредитах різко зростають, терміни кредитування скорочуються, а в 
більшості випадків банки фактично припиняють кредитувати); 

- зростання постійних витрат (всупереч законам ринку в умовах 
кризи продовжується зростання тарифів природних монополій, 
залишаються високими і продовжують зростати орендні ставки, в цілях 
компенсації витрат бюджету держава розглядає питання про 
підвищення податків, що діють, і введення нових) та ін.  

У таких умовах підприємствам малого і середнього бізнесу не 
доводиться розраховувати на швидкі позитивні зміни на ринку, 
допомогу держави або банків, а ресурси для виживання і подолання 
кризи доводиться знаходити усередині підприємства. До потенційних 
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можливостей і ресурсів підприємств малого і середнього бізнесу, які, 
на жаль, часто не використовуються, можна віднести: 

- систему і стиль управління (підприємствами є підприємницькі 
структури, управління в яких здійснюється в рамках лінійно-
функціональній структури; проблемою при цьому є низький рівень 
професійної підготовки і власника, і менеджерів вищої ланки); 

- менталітет керівників (на підприємствах часто відсутній 
принцип ухвалення колективних рішень; при обговоренні стратегічних 
завдань і питань оперативного управління функціональні керівники 
мають право лише дорадчого голосу, що є протиріччям сучасним 
науковим уявленням про ефективне управління: «сучасна організація – 
це організація, що використовує високу міру свободи в діях 
працівників, їх компетентність та уміння самостійно вирішувати 
виникаючі проблеми» [1]); 

- відсутність системи стратегічного планування розвитку 
підприємства (рішення про стратегію розвитку і реалізацію тих або 
інших проектів знаходиться в руках власника й приймається на 
інтуїтивній основі; практично не використовуються методи 
стратегічного аналізу та оцінки проектів; розробка бізнес-плану 
проекту здійснюється лише для залучення інвестицій). 

Як бачимо, управлінські ресурси малого і середнього бізнесу 
дуже обмежені. Разом з тим, для розробки і реалізації ефективної 
антикризової стратегії підприємству необхідно здійснити ряд важливих 
етапів, першим з яких буде проведення стратегічного аналізу – 
визначення існуючих можливостей для збереження і розвитку бізнесу. 
По-перше, спробувати зберегти існуючих клієнтів компанії. По-друге, 
спробувати завоювати нових клієнтів – можливо здійснити через 
розширення діапазону послуг, що надаються, диверсифікацію 
діяльності компанії для того, щоб зробити її більш стійкішою [3]. 
Отже, успішність малого бізнесу в умовах кризи залежить, з одного 
боку, від ступеня його клієнтоорієнтованності, а з іншого боку, від 
системи ділових стосунків з контрагентами підприємства, що дозволяє 
отримувати вигідні умови постачань. Основою формування таких 
взаємин в малому бізнесі може стати організаційна культура 
підприємства, що свідомо формується і підтримується його 
керівництвом. Як показують дослідження [1,2,4], організаційна 
культура може стати визначальним чинником становища підприємства 
на ринку, оскільки є сукупністю цінностей, традицій, норм, 
припущень, втілених в різних сторонах його діяльності, і які роблять ту 
або іншу організацію унікальною. При цьому вона виконує дві основні 
функції: внутрішня інтеграція (здійснює інтеграцію персоналу таким 
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чином, що вони знають, як їм слід взаємодіяти один з одним) і 
зовнішня адаптація (допомагає організації адаптуватися до 
зовнішнього середовища). Формування організаційної культури – це 
спроба конструктивного впливу на соціально-психологічну атмосферу, 
поведінку співробітників в процесі їх професійної адаптації [4]. 
Формуючи в рамках організаційної культури певні установки, систему 
цінностей або «модель світу» у персоналу організації можна 
прогнозувати, планувати й стимулювати бажану поведінку. Однак при 
цьому завжди необхідно враховувати корпоративну культуру, що 
стихійно склалася в даній організації. Орієнтація на розвиток 
організаційної культури дозволить найефективніше використовувати 
потенціал працівників малого підприємства, що є визначальним 
джерелом його прибутку, підвищити їх мотивацію, підсилити 
інноваційний потенціал підприємства і виробити стиль керівництва, 
найбільш ефективний в кризовій ситуації. Такий підхід дозволить 
сформувати довгострокові конкурентні переваги і стане основою 
стійкого розвитку малого підприємства. 
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Горемикіна О.О., Букрєєва Г.В. 

Лисичанський гірничий технікум (м. Лисичанськ) 
 

Управління витратами виникло у країнах з розвинутою ринковою 
економікою як засіб зниження рівня виробничих затрат і на цій основі 
забезпечення конкурентоздатності своєї продукції на світовому ринку. 
Значний вплив на управління витратами мають системи і методи 
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обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості, які 
використовуються за рубежем. Найбільшого поширення набули 
традиційні для зарубіжжя системи калькулювання на базі повних 
витрат і на базі змінних витрат. Мета управління витратами – 
підвищення ефективності виробництва на основі вирішення таких 
завдань: 

 контроль за дотриманням норм у спеціальних 
документах,виявлення відхилень від норм; 

 зміна норм на основі нової техніки і технології, впроваджень 
наукових розробок, удосконалення організації праці; 

 розробка системи управління витратами; 
 стимулювання працівників за зниження ресурсів на одиницю 

продукції. 
Калькулювання змінних витрат – це метод калькулювання, що 

передбачає включення у собівартість продукції лише змінних 
виробничих витрат. Принципова відмінність системи калькулювання 
змінних витрат від системи калькулювання повних витрат полягає у 
підході до постійних виробничих накладних витрат. Для визначення 
впливусистеми калькулювання витрат на фінансовий результат 
діяльності підприємства і структуру його звітності використаємо дані, 
наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Дані про діяльність підприємства за І квартал 
звітного року 

Показники Місяць 
Січень Лютий Березень 

1. Вироблено одиниць 2000 2000 2000 
2. Реалізовано, одиниць 2000 1500 2500 
3. Ціна за одиницю, дол.. 100 100 100 
4. Змінні витрати на одиницю, дол.    
 – виробничі 50 50 50 
 – на управління та збут 20 20 20 
5. Постійні витрати, дол..    
 – виробничі 16000 16000 16000 
 – на управління та збут 8000 8000 8000 

На основі даних таблиці 1 складемо звіт про прибуток 
підприємства, прокалькулювавши змінні і повні витрати (таблиці2 і 3). 

Таблиця 2 – Звіт про прибуток (система калькулювання 
змінних витрат), дол. 

Показники Місяць 
Січень Лютий Березень 

1. Дохід (виторг) від реалізації продукції 200000 150000 250000 
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Таблиця 3 – Звіт про прибуток (система калькулювання повних 
витрат), дол. 

Показники Місяць 
Січень Лютий Березень 

1. Дохід (виторг) від реалізації продукції 200000 150000 250000 
2. Собівартість реалізованої продукції (116000) (87000) (145000) 
3. Валовий прибуток 84000 63000 105000 
4. Операційні витрати (48000) (38000) (58000) 
5. Операційний прибуток 36000 25000 47000 

Порівняння прибутку в звітах, складених різними 
методами.(рисунок 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Порівняння прибутку в звітах 
Узагальнення досліджень практики використання системи 

калькулювання в різних країнах свідчить що компанії багатьох 
розвинених країн ведуть облік та управління на основі калькулювання 
повних витрат. Продемонструємо на рисунку 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 –  Використання системи калькулювання в різних країнах 

2. Собівартість реалізованої продукції (100000) (75000) (125000) 
3. Виробничий маржинальний дохід 100000 75000 125000 
4. Змінні операційні витрати (40000) (30000) (50000) 
5. Загальний маржинальний дохід 60000 45000 75000 
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Вітчизняні підприємства здебільшого ведуть облік та 
управління на основі калькулювання повних витрат 
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На сучасному етапі розвитку України ключовою проблемою, яку 
необхідно розв’язати програмно-цільовим способом, є різке 
погіршення соціально-економічного стану східних регіонів України, а 
саме: руйнування внаслідок військового конфлікту житлового фонду, 
соціальної інфраструктури та систем життєзабезпечення; втрата 
населенням житла і майна, ускладнення забезпечення населення 
східних регіонів необхідними комунальними послугами, медичним 
забезпеченням, соціальними та освітніми послугами тощо; 
економічний занепад та зростання безробіття внаслідок закриття 
підприємств, розриву економічних зв’язків, розпаду трудових 
колективів, фізичного знищення виробничих потужностей; руйнування 
фінансової, банківської сфери, транспортної інфраструктури та систем 
зв’язку та комунікацій; низький зовнішній та внутрішній попит 
унаслідок гальмування економічного зростання; зниження купівельної 
спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів; 
зниження якості життя у громадах східних регіонів, зростання 
чисельності внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у громадах східних 
регіонів та загострення проблем, пов’язаних з їх вимушеним 
переселенням; погіршення екологічної ситуації у східних регіонах 
тощо.  
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Значущість цієї проблеми обумовлена тим, що всі її складові 
впливають не тільки на якість життя населення східних регіонів країни, 
але і на стан соціально-економічного розвитку країни у цілому. 
Останнім часом відбувається загострення проблеми через відсутність 
ефективної координації між центральними та місцевими органами 
влади, громадами східних регіонів, організаціями громадянського 
суспільства, міжнародними донорськими організаціями та агентствами 
з впровадження.  

Розв’язання проблеми відповідає пріоритетам державної 
політики, визначеним у законах України «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики», «Про основи національної безпеки України», 
Стратегії національної безпеки України, Національній стратегії у сфері 
прав людини, Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», Стратегії сталого розвитку «Україна–
2020» та у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України.   

До 2014 року у структурі економіки України Донецька та 
Луганська області були найбільшими за своїм потенціалом: у 
загальному обсязі валового регіонального продукту (ВРП) частка 
Донецької області в 2012 році складала 11,7%, Луганської – 4%; частка 
в експорті продукції – відповідно 19,6% та 5,6%; частка зайнятого 
населення – відповідно 9,7% та 4,9% від загального показника по 
Україні. У Донецькій області на початок 2014 року функціонувало 93,6 
тис. юридичних осіб, у Луганській області – 44,7 тис. Значна кількість 
серед них відносилася до великих підприємств. У цих областях була 
сконцентрована вугледобувна, енергетична, металургійна, 
коксохімічна, хімічна та машинобудівна промисловість. 

Внаслідок дій сепаратистів і збройного конфлікту східні області 
втратили значну частку людських та матеріальних ресурсів. Також 
через конфлікт відбулось розділення територій східних областей 
(Донецької та Луганської) на контрольовану та неконтрольовану 
українською владою території. За офіційними статистичними даними, 
обсяги промислової продукції зменшились у 2014 році у Донецькій 
області на 31,5%, у Луганській – на 42,0%, а у 2015 році – на 34,6% та 
66% відповідно. За оцінками науковців, частка площі земельних 
ресурсів Донецької області, що перебувають (перебували) під 
контролем незаконних збройних формувань у період проведення АТО, 
становить 47,9% в загальній площі області. 

Деструктивні наслідки від розгортання кризових явищ у східних 
регіонах виявилися вкрай критичними, що викликало ланцюжкову 
реакцію дисбалансу усіх макроекономічних показників економічного і 
соціального розвитку східних регіонів. Комплексна взаємодія 
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показників за відсутності належних заходів стабілізації ситуації 
призводить до підсилення процесів занепаду економіки. Порівняння 
основних прогнозних показників розв’язання проблеми з відповідними 
макропоказниками східних регіонів протягом попередніх 3 років 
свідчить, що виконання Програми забезпечить їх відповідність як 
мінімум рівню докризового 2013 року (ВРП, валова додана вартість, 
реалізована промислова продукція, інвестиції в основний капітал, 
частка зайнятого населення тощо).   

Забезпечення змістовного поступу у відновленні та розбудові 
миру на сході України в період подальшої невизначеності та конфлікту 
вимагає застосування раціонального підходу відповідно до прогнозно-
розрахункових даних. 

Метою Програми є відновлення та розбудова миру у східних 
регіонах України шляхом стимулювання соціально-економічного 
розвитку громад через підвищення їх спроможності, а також 
здійснення на національному та місцевому рівнях комплексних заходів 
за трьома стратегічними компонентами: відновлення критичної 
інфраструктури та ключових соціальних послуг у таких сферах: освіта, 
охорона здоров’я, соціальний захист, громадські будівлі та житло, 
енергетика, транспорт, водопостачання та водовідведення, охорона 
довкілля; економічне відновлення шляхом: розвитку спроможності у 
сфері місцевого економічного планування, створення нових робочих 
місць та підвищення рівня зайнятості населення, відтворення 
людського потенціалу, здійснення структурних змін та надання 
підтримки мікро-, малому й середньому бізнесу, розширення доступу 
до фінансових послуг; зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру 
та громадської безпеки шляхом: створення механізмів досягнення 
соціальної єдності та відбудови довіри; сприяння культурному діалогу 
та вихованню толерантності із залученням всіх верств громадськості; 
надання правової допомоги та забезпечення доступу до правосуддя; 
моніторингу ситуації в громадах щодо вразливості, ризиків та 
соціальних зв’язків; психологічної та соціальної підтримки населення, 
яке постраждало від конфлікту.  

 
Література: 
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УДК 332.005.95 
ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦЕЮ ЯК СКЛАДОВА ОЦІНКИ 

МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
Захарова Т.Г., Завойських Ю.А., доц., к.е.н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

Праця – найважливіший фактор виробництва. Роль праці 
для розвитку суспільства розкривається у її функціях: участь праці 
у створенні продуктів, спрямованих на задоволення потреб людей, 
формування суспільного багатства та розвиток суспільства, основа 
розвитку усього людства, прогресу суспільства, науки та культури, 
формування самої людини, спосіб самовираження особистості, 
подальший безмежний розвиток людства. 

Мотивація і задоволеність працівника – дві сторони одного 
об'єктивного процесу – праці. Схематично це може бути виражено 
наступним чином: мотивація – праця – задоволеність. Якщо 
мотивація є поясненням і обґрунтуванням трудової поведінки, то 
задоволеність – визнанням і згодою з нею. Задоволеність працею – 
це стан збалансованості вимог, які працівником пред'являє до 
змісту, характеру та умов праці, і суб'єктивної оцінки можливостей 
реалізації цих вимог. Задоволеність працею – це оціночне 
ставлення людини або групи людей до власної трудової діяльності, 
різним її аспектам, найважливіший показник адаптації працівника 
на даному підприємстві, в даній трудовій організації.  

Значення оцінки задоволеності персоналу полягає в тому, 
що вона дозволяє більш глибше зрозуміти сутність мотивації 
праці, визначити минулі та майбутні тенденції зміни її змісту та 
рівня, а також міру зацікавленості тих або інших співробітників в 
досягненні певних результатів. Так, зокрема, проблема визначення 
задоволеності персоналу працею виступає традиційним об’єктом 
соціальних, психологічних, а в останній час й економічних 
досліджень як один із важливих показників якості трудових 
ресурсів. 

П. Сміт, Л. Кендалл і К. Хулін вважають, що існує п'ять 
основних параметрів роботи, що формують задоволеність:  

- робота як така (надання людині цікавих завдань, 
можливості пізнати нове, випробувати «почуття відповідальності» 
за доручену справу);  

- винагорода (оплата праці і додаткові пільги, які отримує 
працівник);  

- просування по службі (можливість кар'єрного росту);  
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- керівництво (здатність керівника надавати технічну та 
моральну підтримку);  

- колеги (ступінь їх компетентності та рівень соціальної 
підтримки).  

Більш широкий підхід до дослідження задоволеності 
працею включає дослідження таких елементів оцінки 
задоволеності, як обсяг виконуваної роботи, напруженість праці, 
організація праці, зміст праці, санітарно-гігієнічні умови праці, 
режим праці та робочого часу, розмір заробітку, розподіл премій, 
взаємини з керівництвом, взаємини з колегами по роботі, умови 
роботи, можливість посадового і кваліфікаційного зростання, 
об'єктивність оцінки роботи, додаткові пільги і т. д.  

При дослідженні задоволеності доцільно враховувати, що 
людям властиві стійкі риси, які привертають їх до задоволеності 
або незадоволеності своєю роботою незалежно від фактичної 
виробничої ситуації, тобто деяким співробітникам подобаються всі 
робочі ситуації, в яких вони опиняються, а іншим - не подобається 
ні одна з них. Загальну схильність до позитивних реакцій на 
навколишнє середовище називають «позитивною афективністю», а 
схильність до негативних реакцій - «негативної афективністю». 
Дослідження підтверджують існування позитивної кореляції 
(тісному зв'язку) між оцінками позитивної афективності та більшої 
задоволеністю роботою. Увага дослідників до задоволеності 
трудовою діяльністю продиктовано насамперед пошуком зв'язку 
між задоволеністю роботою і продуктивністю праці. Гіпотеза про 
те, що задоволений роботою людина буде демонструвати високу 
продуктивність праці, здається вельми привабливою, але не 
знаходить емпіричного підтвердження.  

На думку Л. Портера і Е. Лоулера, не збільшення 
задоволеності веде до збільшення продуктивності, а зростання 
продуктивності праці може призвести до отримання винагород, які 
здатні викликати збільшення задоволеності. Вони пояснюють 
слабку кореляцію між продуктивністю і задоволеністю працею 
тим, що багато людей можуть отримувати такі винагороди, які 
мають незначне відношення до трудової діяльності (наприклад 
спілкування з колегами). Дослідники все ж вважають, що 
збільшилася задоволеність може надати і зворотний вплив на 
продуктивність, якщо індивід буде прагнути до ще більшого 
вознагражденію. 

В.А. Отрут і А.Г. Здравомислов стверджують, що 
«задоволеність роботою відбивається на результатах праці і, 
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навпаки, результати праці – на ступеня задоволеності». Таким 
чином, можна говорити про те, що задоволеність носить двоїстий 
характер. Невдачі спроб виявити значиму стійкий зв'язок між 
продуктивністю і задоволеністю Ф. Герцберг пояснює 
неправильністю вимірювання задоволеності, так як зазвичай 
шукають зв'язок між продуктивністю і загальної задоволеністю, 
яка включає задоволеність і гігієнічними факторами, тоді як варто 
вимірювати зв'язок тільки між задоволеністю мотиваторами і 
продуктивністю. Однак і ця позиція теж має недоліки.  

За Ф. Герцберг, заробітна плата відноситься до гігієнічних 
факторів. Однак Черрінгтон, Рейц і Скотт встановили, що характер 
зв'язку між задоволеністю роботою і рівнем її виконання залежить 
від третьої змінної – винагород. Позитивна кореляція між 
задоволеністю та виконанням роботи виявляється лише у 
працівників, які отримують винагороду, що відповідає результатам 
їх роботи.  

Більш чітко фіксується зворотний зв'язок між задоволеністю 
роботою і плинністю персоналу. За даними І.М. Попової, 
відповідний коефіцієнт кореляції дорівнює - 0,60, причому серед 
незадоволених роботою плинність набагато вище, ніж серед 
задоволених.  

Організаціям доцільно періодично досліджувати рівень 
задоволеності своїх співробітників, щоб своєчасно вживати дії, що 
запобігають і вирішують проблеми, що хвилюють співробітників. 
Крім того, це надає можливість «випускати» негативні емоції 
працівників, здійснювати зворотний зв'язок з підлеглими. 
Періодичні дослідження в даній області повинні поєднуватися з 
щоденним моніторингом задоволеності працею. Задоволеність 
працею є результатом сприйняття самими працівниками того, 
наскільки їх робота забезпечує задоволення важливих, з їх точки 
зору, потреб.  

При високої задоволеності працею плинність кадрів 
знижується, зменшується кількість прогулів, працівники володіють 
кращим фізичним і моральним здоров'ям, швидше оволодівають 
необхідними навичками, рідше страждають від виробничого 
травматизму, більше схильні до співпраці, частіше допомагають 
товаришам по службі і клієнтам.  
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УДК 657.421 

ГЕНЕЗИС ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНУ«ОСНОВНІ ЗАСОБИ»  
Золотопуп Т.Ю., Ілляшенко О.В., доц., к.е н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 
Забезпечення оптимального складу та ефективності 

використання основних засобів підприємства є важливою проблемою в 
сучасних умовах господарювання. Вона актуальна й для 
агропромислових підприємств, на розвиток яких негативно вплинув 
процес реорганізації галузі, що призвів до зміни власників засобів 
виробництва. 

Далеко не всі з них зуміли забезпечити модернізацію 
матеріально-технічної бази. Зокрема, на більшості Луганської області 
рівень зносу основних засобів перевищує 50%. Їх активна частина, а 
саме робочі машини й устаткування, зношені на 70 – 80%. 

Однак, без оновлення основних засобів підвищення рівня 
конкурентоспроможності та якості продукції зазначених підприємств 
стає неможливим. Зважаючи на великі витрати, пов’язані з 
модернізацією та підтриманням основних засобів у робочому стані, 
пріоритетного значення набуває вдосконалення управління ними. 

Процеси формування, використання та оновлення основних 
засобів набувають досить вагомого значення, проникаючи в економіку 
загалом, та кожну її сферу зокрема. 

Дослідження низки наукових праць наштовхнуло на думку, що 
більш детального аналізу вимагають теоретичні засади диверсифікації 
виробництва в аграрному секторі економіки, зрештою, її трактування 
як категорії. Розгляд зміни підходів до розуміння поняття «основні 
засоби» у історичному аспекті, ґрунтуючись на баченні вчених різних 
епох, що дозволяє систематизувати та об’єктивно оцінити 
справедливість тих чи інших підходів. 

Дослідження поняття основних засобів у сучасній економічній 
науці розробляється вченими здебільшого у сфері бухгалтерського 
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обліку, фінансів, інвестицій, економіки підприємства та інших 
напрямів економічних знань.  

У сучасній науці поняття «основні засоби» часто ототожнюють з 
поняттям «основні фонди». Зокрема, І.О. Бланк зазначав: «Основні 
фонди – сукупність матеріальних активів у формі засобів праці, які 
багаторазово беруть участь у процесі виробничо-комерційної 
діяльності і переносять на продукцію свою вартість частинами» [1, c. 
227]. Однак існуюча різниця у цих двох поняттях активно дискутується 
в економічній науці і, на наш погляд, ці два терміни не можна 
ототожнювати. Довгалюк Н.В. наводить більш розширене тлумачення 
цього поняття: визначення основних засобів як матеріальних активів 
підприємства будь-якої форми власності, що неодноразово задіюються 
у виробничих циклах, зберігають свою натуральну форму, переносячи 
свою вартість на вироблену продукцію частинами, строк використання 
яких перевищує один рік (або операційний цикл), призначені для 
експлуатації самим підприємством, для надання в оренду іншим 
фізичним чи юридичним особам, що в сукупності дає змогу 
одержувати економічну вигоду для підприємства [2, с. 20]. Але все ж 
таки погодитися з цим визначенням не можна, у зв’язку з тим,  що 
основні засоби знаходяться на балансі у всіх підприємствах, навіть в 
тих, які не отримують економічної вигоди. 

Низка вчених вважають критерій річного циклу 
основоположним у формуванні визначення поняття «основні засоби». 
Так, Ф.Ф. Бутинець стверджує, що основні засоби – матеріальні 
активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі 
виробництва або  постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних  і 
соціальнокультурних функцій, очікуваний строк експлуатації яких 
більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один 
рік) [3, с. 224]. Тим не менш, важливими є інші критерії, які 
характеризують основні засоби, такі як матеріальність (мають 
матеріальну форму); призначення (утримуються з метою використання 
їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій). На основі проведеного аналізу 
наукової літератури, можна зробити висновок, що більшість авторів 
під «основними засобами» розуміють матеріальні активи підприємства. 
Деякі автори ототожнюють поняття «основні засоби» та «основні 
фонди» зазначаючи, що вони є засобами праці які використовуються у 
виробництві протягом тривалого часу. 
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Інші автори вважають, що основні засоби – це матеріальні 
активи, що використовуються лише у виробничому процесі, тобто 
більш ні на що вони впливу не мають, а це є невірним тлумаченням, 
адже основні засоби використовуються підприємством у всій його 
господарській діяльності. На основі аналізу нормативних документів та 
наукових розробок ознаками основних засобів слід вважати: 
вартісність (перевищення встановленого державою ліміту); 
матеріальне вираження (гроші, засоби виробництва, устаткування 
тощо); функціональне призначення (сфера використання у 
виробництві, торгівлі чи наданні послуг); тривалість використання (не 
менше одного року); амортизаційність (здатність до зменшення 
вартості у зв’язку з використанням). Ці ознаки притаманні ресурсам, 
які утримуються на балансі підприємств, організацій та приватних осіб 
і використовуються в господарській діяльності. Згідно з цими ознаками 
і слід формулювати поняття «основні засоби». 
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УДК 338.4  
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДАЖУ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 
Зикова Д.С., Носкова С.А., доц., к.е.н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

Виробництво та продаж фармацевтичної продукції в сучасних 
складних економічних умовах залишаються для України 
перспективною галуззю. Оскільки лікарські препарати є продукцією 
від якої безпосередньо залежить життя і здоров'я людей, то розвиток 
фармацевтичної промисловості – це також і питання національної 
безпеки країни, її економічної незалежності. Україна має власне 
фармацевтичне виробництво, розвинуту дистриб’юторську мережу та 
розгалужену аптечну мережу усіх форм власності. 

Виробником лікарських засобів в Україні визнається суб’єкт 
господарювання, який здійснює хоча б один із етапів виробництва 
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лікарських засобів та має ліцензію на виробництво лікарських засобів. 
Підставою для видачі ліцензії на виробництво лікарських засобів є 
наявність відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого 
персоналу (кваліфікації в окремого громадянина в разі індивідуального 
виробництва), а також умов щодо контролю за якістю лікарських 
засобів,  що вироблятимуться [1]. Виробництво лікарських засобів 
(промислове) – це діяльність, пов’язана із серійним випуском 
лікарських засобів, яка включає всі або хоча б одну з операції щодо 
технологічного процесу, контролю якості, видачі дозволу на випуск, а 
також закупівлі матеріалів і продукції, зберігання, оптову торгівлю 
(дистрибуцію) лікарських засобів власного виробництва [2]. Протягом 
2011-2013 років в України спостерігалося зростання обсягів 
виробництва лікарських препаратів, що містять антибіотики, гормони 
та алкалоїди. Так в 2011 році обсяг їх виробництва склав 41,17 тис. т., у 
2012 році – 44,45 тис. т., а у 2013 році – 50,93 тис. т. [3]. Проте в 
останні два роки спостерігається тенденція щодо скорочення обсягів 
виробництва лікарських препаратів, що містять антибіотики, гормони 
та алкалоїди. В 2014 році обсяг їх виробництва склав 48,22 тис. т., а в 
2015 році – 44,77 тис. т. [3]. Тобто в 2015 році відносно 2014 року 
скорочення обсягів виробництва склало 7,15%, а відносно 2013 року – 
12,1%. Водночас обсяг реалізації основних фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів останні п’ять років постійно зростає. В 
2015 році було реалізовано українських фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів на суму 19674,8 млн. грн., що на 36,6% 
вище величини 2014 року, та на 67,86% вище величини 2013 року. 
Темпи росту виробництва та реалізації українських фармацевтичних 
продуктів і препаратів представлено на рисунку 1. 
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Однак необхідно зазначити, що зростання обсягів реалізації у 
грошовому вимірі зумовлено інфляційною складовою. Так за даними 
Державної служби статистики України рівень інфляції у 2015 році 
склав 43,3% [3]. Зазначимо, що лише 11,86% від загального обсягу 
реалізовано у 2015 році за межі країни, тоді як у 2014 році цей 
показник становив 14,19% [3]. Тенденція щодо скорочення обсягів 
продажу у натуральному виразі та зростанні у грошовому має місце і 
на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами. В 2015 році 
загальний обсяг продажів всіх категорій «аптечної корзини» склав 1547 
млн. уп. або 50495,6 млн. грн., що в доларовому еквіваленті (за курсом 
Reuters) становить 2,3 млрд. дол. США [4]. В 2015 році відносно 2014 
року в гривневому виразі аптечні продажі зросли на 23,74%, а в 
натуральному скоротились на 12,28%. Темпи росту аптечних продажів 
у натуральному та грошовому вимірі представлено на рисунку 2. 
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Таким чином, можна відзначити що в 2015 році на фоні 

зростання обсягів реалізації у гривневому вимірі спостерігається 
скорочення обсягу виробництва лікарських препаратів у натуральному 
виразі, відбувається скорочення обсягу імпорту лікарських засобів, 
збільшення аптечних продажів фармпрепаратів в гривневому 
еквіваленті та значне скорочення в натуральному вимірі. 
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господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, 
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УДК 37.014 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 
Кривошеєва А.О.,Сіроус М.В., Жегус О.В., доц. к.е.н.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
На ринок освітніх послуг впливають ті ж самі сили, як і на будь-

який інший ринок, будь то ринок товарів або послуг. Але  ринок 
освітніх послуг поєднує в собі як ринкові, так і неринкові механізми 
функціонування. У цьому полягає його специфіка. Основний елемент 
ринкової економіки і механізму існування і розвитку ринку є 
конкуренція Однією з особливостей вітчизняного ринку освітніх 
послуг є дедалі зростаюча конкуренція освітніх закладів через 
необхідність залучення потенційних абітурієнтів. Складна конкурентна 
ситуація вимагає від вищого навчального закладу прийняття 
першочергових заходів з метою їх виживання, розвитку, зростання 
конкурентоспроможності, що потребує прийняття відповідних 
управлінських та маркетингових рішень, які мають базуватися на 
якісній інформації. Для вдосконалення системи планування діяльності 
вищого навчального закладу, на нашу думку, необхідно більш активно 
використовувати маркетингові інструменти прийняття управлінських 
рішень. Тому важливим аспектом маркетингової діяльності вищого 
навчального закладу на сучасному етапі є проведення маркетингових 
досліджень. 

Основними напрямами маркетингових досліджень у сфері 
освітніх послуг є: аналіз попиту і пропозиції (економічні відносини 
між суб'єктами ринку освітніх послуг); межі ринку і його сегментів, їх 
ємність, в тому числі за кількістю потенційних учнів і з урахуванням 
тривалості надання освітніх послуг; зовнішнє і внутрішнє 
маркетингове середовище; кон’юнктура освітніх послуг на даному 
ринку і його сегментах; конкурентоспроможність освітніх послуг; 
поведінка діючих на ринку освітніх послуг постачальників і 
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посередників, реальних і потенційних споживачів і конкурентів; 
можливі стратегії маркетингу, різні варіанти вирішення конкретних 
маркетингових проблем. Результатом маркетингового дослідження є 
конкретні розробки і результати, які використовуються під час вибору і 
реалізації стратегії і тактики маркетингової діяльності вищого 
навчального закладу. 

Слід відзначити, що проблема освіти і аналіз ситуації на ринку 
освітніх послуг на сьогоднішній день є дуже важливим і затребуваним 
аспектом. У сучасному світі роль здобуття вищої освіти і всіх умов 
його досягнення є головною і визначальною проблемою. У наш час у 
багатьох країнах приділяється велика увага і час аналізу ринку освітніх 
послуг, вивчаються умови його функціонування, конкурентна ситуація, 
основні механізми, структура, роль на ринку в цілому і багато іншого. 

Крім того, вищим навчальним закладам необхідно проводити 
оцінку рівня конкурентоспроможності і на її основі розробляти 
стратегії підвищення конкурентоспроможності, а це вимагає 
проведення постійного моніторингу зовнішнього середовища в частині 
змісту і структури освітніх послуг, такий моніторинг і буде базою 
підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу. 
Проведення цілеспрямованих маркетингових досліджень ринку 
освітніх послуг, сприяє комплексному розвитку всіх складових 
діяльності навчального закладу, зумовлює його виживання в сучасних 
жорстких ринкових умовах. 

Не можна поза увагою залишати той факт, що в умовах 
розширення контрактних форм навчання основною метою вищого 
навчального закладу виступає максимізація доходів та прибутку. Це, в 
свою чергу, вимагає: збільшення обсягів надання платних освітніх 
послуг, підвищення впізнаваності бренду ВНЗ, посилення 
партнерських відносин з внутрішньою аудиторією, збільшення її 
лояльності, розширення додаткових послуг бізнес-освіти, виведення на 
ринок нових пропозицій (спеціальностей), посилення академічного 
піару, зміцнення і розширення міжнародного співробітництва та ін. 

В умовах зростання невизначеності багатьох факторів 
зовнішнього середовища, глобалізації освітнього простору та 
конкуренції в ньому виникає неминучість звернення до стратегічного 
планування, заснованого на об’єктивній, адекватній, точній, повній 
інформації. Отримана інформація є основою розробки стратегії 
маркетингу освітніх послуг, вона повинна включати чітке визначення 
цілей і завдань вищого навчального закладу, опис його споживачів і 
цільових аудиторій, а також процесу надання освітніх послуг, 
конкурентних переваг освітніх програм, з якими він виходить на 
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ринок. Успішна реалізація обґрунтованої маркетингової стратегії 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вищого навчального 
закладу, покращенню його позиції на ринку освітніх послуг. 
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ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Кузнєцов Д.О., Жегус Т.І., Савицька Н.Л., проф., д.е.н.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Останнім часом маркетинг та маркетингові принципи 

управління набувають все більшої популярності серед вищих 
навчальних закладів (ВНЗ). Як і будь-які організації, освітні установи 
здійснюють свою діяльність у динамічному середовищі, нестабільність 
якого зумовлюється соціально-економічними змінами, у тому числі 
матеріального добробуту населення, ринку праці, а також 
технологічним прогресом і демографічними трендами. Як організації, 
так і окремі особи підвищують свої вимоги до вищої освіти і 
ретельніше підходять до вибору ВНЗ. Таким чином, заклади освіти 
змушені реагувати на вимоги суспільства для збереження своєї 
актуальності і привабливості серед інших операторів ринку освітніх 
послуг. Поряд із зростанням вимог до освітніх послуг відбувається 
загострення конкуренції на ринку освітніх, яка, за визначенням І.Г. 
Бритченко та Т. О. Ольшанцевої  являє собою сукупність процесів, 
взаємодій та загальної боротьби між існуючими та потенційними 
суб’єктами ринкових відносин на рику освітніх послуг з метою 
отримання максимально вигідних позицій відповідно до поставленої 
мети [2].  

За цих умов зростає необхідність підвищення 
конкурентоспроможності ВНЗ. Слід зазначити, що 
конкурентоспроможність освітньої установи, має дещо відмінне від 
класичного поняття конкурентоспроможності визначення. Це 
викликано, перш за все, тим, що освітні послуги відносяться до 
категорії суспільних благ, під якими маються на увазі товари і послуги, 
які неможливо виміряти в грошовому вираженні.У вітчизняній 
літературі спостерігається достатньо багато різноманітних визначень 
конкурентоспроможності ВНЗ, що зумовлено, перш за все, специфікою 
ринку і певною складністю тлумачення цього поняття у сфері освітніх 
послуг. Ю.В. Іванов конкурентоспроможність вищого навчального 
закладу пропонує розуміти, як як сукупність конкурентоспроможності 
п’яти елементів діяльності ВНЗ: маркетингової, матеріально-технічної, 
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фінансово-економічної, кадрової і конкурентоспроможності 
випускників [1]. Даний підхід є комплексним і охоплює усі 
найважливіші аспекти, що забезпечують успіх та конкурентні переваги 
ВНЗ на ринку освітніх послуг. 

У зв’язку із зростанням конкуренції та активізації маркетингової 
діяльності ВНЗ важливим є оцінювання рівня конкурентоспроможності 
закладу. Для цього використовують різні методичні підходи та системи 
параметрів.  

Серед найбільш важливих параметрів оцінки рівня 
конкурентоспроможності вищих навчальних закладів виділяють [3]: 
матеріально-технічну базу; рівень професорсько-викладацького 
складу; прогресивність навчальних технологій; рівень фінансового 
забезпечення; якість і професіоналізм управління; рівень контактів із 
зарубіжними вищими навчальними закладами; ефективність і 
справедливість прийому абітурієнтів; якість комп'ютерних 
комунікацій; престижність спеціальностей, за якими готують фахівців; 
спроможність і швидкість переорієнтації профілю вищого навчального 
закладу на потреби ринку праці. 

Оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ надасть можливість 
визначити сильні та слабкі сторони закладу, порівняти його діяльність 
із іншими закладами, накопичити та впровадити передовий досвід у 
діяльність свого закладу, визначити напрями та методи підвищення 
конкурентоспроможності пропонованих освітніх послуг та розробити 
на основі цього конкурентну маркетингову стратегію. 
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УДК 333.345 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Моргун Е.I., Літвінова И.М., доц., к.е.н. 

ІХТ СНУ ім.В.Даля (м. Рубіжне) 
 

Систематичне фінансове оздоровлення підприємств за сучасних 
складних відносин передбачає не тільки детальний аналіз їх 
фінансового стану, а й розробку з ухваленням впливу у прогнозному 
періоді основних методів розрахунків фінансового становища кожного 
підприємства. Методичним питанням аналізу фінансових результатів 
підприємства приділено багато уваги у фінансово-економічній 
літератури.   

Тему аналізу фінансових результатів підприємства опрацьовували 
й висвітлювали у своїх працях багато авторів, зокрема: Бутинець Ф.Ф., 
Іванієнко В.В., Савицька Г.В., Чумаченко М.Г. та ін. [1-4]. Але 
залишається багато важливих питань, пов’язаних з аналізом фі-
нансового результату, які потребують суттєвого вдосконалення. 

Головною метою створення та подальшої діяльності 
господарюючого суб’єкта, незалежно від виду його діяльності чи 
форми власності є отримання прибутку. Від його розміру залежить 
формування обігових коштів, виконання зобов’язань перед бюджетом, 
платоспроможність підприємства, доходи акціонерів тощо. 

Прибуток є показником, який найповніше відображає ефективність 
виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан 
продуктивності праці, рівень собівартості. Оскільки величина 
фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку 
підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних 
засобів, упровадження нових прогресивних технологій тощо) та 
створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству 
оперативно реагувати на зміни у ринковій кон’юнктурі, отже питання 
зниження собівартості набувають особливої актуальності в сучасний 
період ринкових реформ та економічних перетворень. В умовах 
реформування бухгалтерського обліку в Україні і запровадження нових 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку забезпечено 
дотримання, при визначенні та класифікації доходів українських 
підприємств, вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Формування методологічних засад обліку фінансових результатів 
здійснено з орієнтацією на загальноприйняті принципи обліку [5]. 

Для визначення фінансового результату підприємства в звіті 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були 
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здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати 
відображають у бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку - у 
Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не у момент 
надходження або сплати грошей (спосіб нарахування). 

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 
власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) за звітний період [6]. 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає 
такі основні елементи дослідження: 

- «горизонтальний» аналіз фінансових результатів діяльності - 
дослідження змін кожного показника за поточний період, що 
аналізується; 

- «вертикальний» аналіз показників - дослідження структури 
відповідних показників і їх змін;  

- «трендовий» аналіз - дослідження в загальному вигляді динаміки 
зміни показників фінансових результатів діяльності за звітний період 
[7]. 

Аналіз фінансових результатів підприємства дозволяє виявити 
вразливі місця, що вимагають особистої уваги, і розробити заходи 
щодо їх ліквідації. Велику допомогу у виявленні шляхів поліпшення 
фінансових  результатів може надати маркетинговий аналіз з вивчення 
попиту і пропозиції, ринків збуту і формування на цій основі 
оптимального асортименту і структури продукції. 
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УДК 336.6/657.1 

СУТНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА 
АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  

Нєведрова І.М., Носкова С.А., доц., к.е.н. 
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 

 
Одним із сучасних та дієвих методів оцінки фінансової 

діяльності підприємств є фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз 
дозволяє не тільки оцінити але і спрогнозувати фінансовий стан 
підприємства. Під фінансовим станом підприємства розуміють 
спроможність підприємства фінансувати свою діяльність [1, с. 12]. Він 
характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними 
для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх 
розміщення та ефективного використання, фінансовими 
взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, 
платоспроможністю та фінансовою стійкістю.  

Аналіз фінансового стану підприємства – це своєчасне 
виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства 
та пошук на цій основі резервів зміцнення фінансового стану 
підприємства та його платоспроможності [2, с. 257]. 

Особливого значення аналіз фінансового стану підприємства 
набуває у сучасних складних економічних умовах, оскільки саме 
фінансові показники діяльності підприємства є індикатором його 
конкурентоспроможності й ефективності господарювання. У якості 
інформаційної бази для фінансового аналізу використовують 
фінансову звітність. Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, 
що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та 
рух грошових коштів підприємства за звітний період [4]. 

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням 
таких принципів: 

- автономності підприємства; 
- безперервності діяльності; 
- періодичності; 
- історичної (фактичної) собівартості; 
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- нарахування та відповідності доходів і витрат; 
- повного висвітлення; 
- послідовності; 
- обачності; 
- превалювання сутності над формою; 
- єдиного грошового вимірника [4]. 
Зазначимо, що Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 

07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності»» (ПСБО № 1) введені нові форми фінансової звітності, які 
максимально наближені до Міжнародного стандарту фінансової 
звітності. 

При цьому склад фінансової звітності не змінився, однак суттєво 
змінилася її структура, що позначилося на методиці проведення 
фінансового аналізу. 

Зміна форм фінансової звітності торкнулась всіх суб’єктів 
господарювання, оскільки нові форми фінансової звітності 
використовують як підприємства, що застосовують міжнародні 
стандарти фінансової звітності, так і підприємства, які ведуть облік 
відповідно до національних стандартів, так і суб’єкти малого бізнесу, 
що складають звітність за спрощеною формою. Зміст і форму 
Фінансового звіту суб'єктів малого підприємництва установлює 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва» затверджене Наказом Міністерства 
фінансів № 627 (z1242-13) від 27.06.2013 р. [5].  

Слід зазначити, що окремі зміни в структурі основних форм 
звітності, особливо їх укрупнення, ускладнили процедуру аналізу 
фінансового стану суб’єктів господарювання. Але і надалі фінансова 
звітність залишається основою базою для проведення аналізу 
фінансового стану підприємства, бо саме вона з одного боку є 
об’єктивним та надійним джерелом фінансової інформації, а з іншого – 
більш доступним. На підставі фінансової звітності під час проведення 
аналізу фінансового стану підприємства можна дослідити та 
проаналізувати: 

- динаміку та структуру майна підприємства та джерел його 
покриття;  

- стан та використання основних засобів, нематеріальних 
активів, оборотних активів;  

- забезпеченість підприємства власними оборотними коштами; 
- структуру та використання капіталу підприємства;  
- вхідні та вихідні грошові потоки; 
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- ліквідність та платоспроможність підприємства; 
- фінансову стійкість підприємства; 
- ділову активність підприємства; 
- фінансові результати діяльності тощо. 
Результати аналізу фінансового стану підприємства дають 

якісну та кількісну інформацію про його діяльність, яка необхідна 
різним користувачам (менеджерам, потенційним інвесторам, 
кредиторам), але, перш за все, керівникам підприємства – для 
прийняття управлінських рішень, направлених на зміцнення 
фінансово-економічного стану підприємства. 

 
Література: 

1 Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / О. В. 
Грищенко. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. – 112 с. 

2 Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. 
посібник. / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2007. – 488 с. 

3 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, редакція від 
14.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  

4 Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.  

5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий 
звіт суб'єкта малого підприємництва» (із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів № 627 (z1242-13) від 27.06.2013 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00. 
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ЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ 
Овчинніков Д. В., Літвінова І.М., доц.,. к.е.н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

Промисловість України налічує десятки галузей з яких основними 
є машинобудування, хімічна, паливно-енергетична, металургійна, 
будівельна, деревообробна, легка, сільськогосподарська, харчова та інші, 
які виробляють безліч продуктів piзного призначення для задоволення 
потреб внутрішнього ринку та експорту. 
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Рівень розвитку промисловості держави – один з найважливіших 
ознак її технічного прогресу i цивілізованості. Потреба у 
високорозвиненій промисловості підсилюється при інтеграції в 
європейську i світову економіку. Промисловість є базисом для ефективного 
входження України в світове співтовариство i заняття в ньому місця, що 
відповідає рівню високорозвиненої держави. Об’єктивні умови розвитку 
України обумовлюють її спрямованість на входження у світову 
економічну систему i насамперед – на економічну інтеграцію з 
західноєвропейськими державами. Цей процес приведе до росту 
товарообмінних операцій між країнами. Промисловість як провідна ланка 
господарства України визначає рівень її економічного розвитку, 
спеціалізацією економіки, масштаби участі в територіальному поділі праці й 
інтенсивності територіально-економічних зв'язків. Технологія повинна 
розвиватися на можливо більш високому науковому рівні. В міру 
удосконалення технології скорочується відрізок часу між науковим відкриттям 
і його впровадженням у промисловість. Економіка тісно зв'язана з 
виробництвом і завдяки цьому взаємозв'язку вони можуть розвиватися лише 
одночасно. Вони в однаковій мірі корисні суспільству, тому що служать одній 
меті – збільшенню випуску продукції і поліпшенню її якості. Технологією 
можна назвати галузь знання прикладного характеру, яка займається 
вивченням засобів виробництва продуктів, корисних людині, та може вибрати 
iз цих засобів найбільш економічні та найбільш довершені відносно надання 
належної якості виробляємого продукту. Закономірності процесів сучасної 
технології засновані на фундаментальних законах хімії, фізики, біології. При 
аналізі та синтезі сучасних технологічних процесів широко використовують 
методи математики, економіки, тeopiї оптимізації, тeopiї управління та інших 
наук. 

Таким чином з одного боку технологія – це сукупність засобів 
переробки сировини в готовий продукт, а з іншого – наукова дисципліна, яка 
розробляє та довершує ці засоби. Відповідно з цим основні загальні завдання 
технології повинні забезпечити: найбільше вилучення корисної речовини з 
сировини; відповідні задані або оптимальні властивості (якість) готового 
продукту; відсутність шкоди довкіллю в процесі виробництва; відповідні 
(задані) або оптимальні затрати на виготовлення готового продукту; 
можливість керування технологічними процесами найбільш простими 
засобами; визначену або оптимальну надійність функціонування 
технологічних процесів. 

Виходячи з наведеного визначення предмета та методів технології як 
науки, її основною найбільш загальною метою є забезпечення потреб 
суспільства в одержанні потрібних людині виpo6iв, що забезпечують належні 
умови життя. Характерними рисами сучасної індустріальної економічної 
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системи є те, що потік грошей випереджає матеріально –  енергетичний потік 
конверсії ресурсів у споживчу вартість, а їх напрямки взаємно протилежні. У 
зв'язку з цим виходить, що первинні інвестиції у виробництві перетворюються 
в споживчу вартість і реалізуються на ринку, повертаючи в грошовий потік 
тільки через якийсь час, що, як і фінансовий захист виробництва, залежить від 
позитивної різниці витрат на виготовлення продукції і прибутку від її 
реалізації. Тому, сам прибуток означає «вагомість» конкретних видів 
економічних стимулів виробництва, що, у свою чергу, впливають на 
поліпшення її техніко – економічних показників, часто зневажаючи 
заощадженням природних ресурсів. Їхнім відновленням і забезпеченням 
належного екологічного стану виробництва. Важливими показниками 
технологічних систем, що характеризують їх техніко-економічну ефективність, 
традиційно відносять: кількість і якість конкретної споживчої вартості; 
продуктивність роботи; продуктивність технологічного устаткування; витрата 
предметів праці; витрати на експлуатацію  основних  фондів; витрати на 
виробництво споживчої  вартості.   

З наведених даних можна зробити висновок, що основні стимули 
розвитку технологічного процесу – це: 

по – перше, підвищення продуктивності роботи й устаткування, що 
збільшує виробництво споживчого попиту; 

по – друге, зменшення собівартості продукції, що збільшує доход, 
забезпечуючи потреби суспільства в споживчому попиті і подальшому 
ефективному функціонуванні виробництва. 

Для прогнозування й оптимізації технологічних процесів успішно 
застосовуються методи математичного планування експерименту, що міцно 
ввійшли в технологічну науку і практику. Ці методи дозволяють одержувати 
математичні моделі, що зв'язують параметр оптимізації з факторами, що 
впливають на його, і дають можливість без докладного вивчення механізму 
процесу виявляти їхні оптимальні технологічні режими. Таким чином, 
технологія одержала нові сучасні методи перебування найкращих 
оптимальних кінцевих результатів з найменшими витратами. Це наочний 
приклад того, як наука перетворюється в безпосередню продуктивну силу. 
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ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
Ольховик Д.О., Ілляшенко О.В., доц., к.е.н. 

ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 
Базовою складовою цілісної системи управління підприємством, 

що безпосередньо відображає взаємозв’язок результату виробничої та 
господарської його діяльності, є управління витратами.  

Дослідженню витрат підприємства присвячені роботи 
вітчизняних науковців: Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, Є. В. Мниха, В. Я. 
Савченка, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка, а також зарубіжних вчених: Е. 
Бріттона, Б. Райна, Т. Скоуна, Р. Холта, Ч. Хорнгрена, Дж. Фостера та 
ін. Питання управління витратами  висвітлені у працях О. М. 
Зборовської, В. Г. Лебедєва, Г. О. Партина, А. А. Пилипенка, Л. Г. 
Цимбалюк, А. В. Череп та ін. Незважаючи на достатній рівень 
вирішеності зазначених питань, існуюча система управління витратами 
підприємства в Україні на практиці виявляється недостатньо 
результативною, що обумовлено як недосконалістю обліково-
аналітичного забезпечення управління, так і невідповідністю 
управлінських впливів стратегічним цілям розвитку підприємств. 

Вибір найкращого варіанту управління витратами є важливою 
умовою успішної діяльності підприємств, що дає змогу досягти 
оптимального рівня витрат виробництва, внаслідок чого зростає 
конкурентоздатність продукції та стає реальним досягнення 
довгострокового економічного зростання підприємств. Ефективність 
діяльності сучасного підприємства значною  мірою залежить від 
прийняття рішень з оптимізації витрат, що стає важливим фактором 
збереження конкурентних переваг, та забезпечення сталого розвитку. 
Витрати є необхідною умовою функціонування підприємства, кількість 
та якість їх здійснення істотно  впливають на формування фінансових 
результатів. Вивчення економічної літератури показало, що різні 
аспекти управління витратами розглядалися в багатьох працях. Однак 
більшість вчених розглядає управління витратами окремо від процесів 
розвитку підприємства. Так, С.Ф. Голов розглядає управління 
витратами як принципово нову систему, яка дає змогу чітко 
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відстежувати, аналізувати й контролювати витрати. Карпова Т.П. 
вважає, що управління витратами включає такі елементи: планування, 
нормування, облік, калькулювання, економічний аналіз, контроль, 
регулювання та прогнозування витрат. Попов О.С. зауважує: 
управління витратами – це розробка і реалізація управлінських впливів, 
заснованих на використанні економічних законів щодо  формування та 
регулювання витрат підприємства відповідно до його стратегічних і 
поточних цілей [1, с.736]. 

Управління витратами – це процес цілеспрямованого 
формування оптимального рівня витрат підприємства. Критерієм 
оптимізації є мінімум витрат, що дає змогу підприємству отримати 
певні конкурентні переваги на ринку збуту, проводити гнучку цінову  
політику, формувати оптимальну виробничу програму, та, за різних  
умов,  досягти високих розмірів прибутку. Однак, зниження рівня 
витрат є важливим завданням, але не основною метою управління 
витратами, бо така оптимізація може привести до зниження якості 
продукції та сервісного обслуговування споживачів, відмовою від 
реалізації видів продукції, що користуються попитом, але потребують 
значних витрат, принаймні, на першому етапі їхнього впровадження. 

Управління витратами – це цілий набір методик, процесів і 
конкретних процедур з управління ресурсами організації. У системі 
управління підприємством важливе місце приділяється питанням 
управління витратам на виробництво. Процес управління витратами на 
виробництво – це багатопрофільний процес, що охоплює всі аспекти 
господарської діяльності, починаючи з постачання й закінчуючи 
реалізацією готової продукції [2, с.14]. Головною метою управління 
витратами підприємства є отримання або підвищення конкурентних 
переваг задля забезпечення ефективної діяльності.  

Тому, саме ринкова спрямованість повинна стимулювати 
впровадження новітніх технологій управління витратами, що 
дозволить успішно інтегруватись у світовий та європейський 
економічний простір та забезпечити вітчизняний менеджмент 
інноваційним інструментарієм ефективного функціонування. 
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УДК 330.33.01 
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Онопко В.О., Ілляшенко О.В., доц., к.е.н. 
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 

 
Управління персоналом підприємств потребує цілком нових 

підходів до його формування, що обумовлено кардинальними змінами 
на світових ринках. В процесі управління персоналом підприємств їх 
керівництво практично не використовує сучасні інноваційні принципи, 
ігнорує стратегічні інструменти, а найбільшу увагу приділяє 
тактичним: підвищенню фонду оплати праці, поліпшенню 
ергономічності робочих місць, забезпеченню гнучкого графіка роботи, 
організації навчання персоналу, формуванню і розвитку кадрового 
резерву.  

По суті, це означає низьку готовність керівництва підприємств 
витрачати час і кошти на формування та розвиток людських ресурсів 
що в цілому суперечить загальносвітовій тенденції добору й утримання 
на підприємстві талановитих працівників, залучення персоналу до 
управління підприємством, створення високоякісної атмосфери праці. 
Умови, в яких нині перебуває економіка України, актуалізують вплив 
людського фактора на виробничий процес, потребують нового підходу 
до формування системи управління персоналом на промислових 
підприємствах. Підготовка компетентних працівників, здатних до 
продуктивної  роботи в ринкових умовах з періодичним виникненням 
кризових ситуацій, залежить від ефективності функціонування системи 
управління людськими ресурсами і є запорукою досягнення успіху 
підприємства. Саме тому управління персоналом на таких 
підприємствах є складним процесом, до якого необхідний особливий 
підхід. Система управління персоналом є однією з числа інших систем 
управління підприємством, яка передбачає наявність відповідних 
ланок, що здійснюють управління і зв’язки між ними. У сучасному 
виробництві особливе значення приділяють такому підходові до 
управління персоналом, який за дотримання певних умов дасть змогу 
одержати синергетичний ефект. Аналіз управління персоналом ТОВ 
«ВКП «АКВА-ЕЛІТ» засвідчив про необхідність інтеграції роботи 
підрозділів, причетних до управління людськими ресурсами, та 
підвищення ролі кадрової служби, розширення кола її повноважень.  

Основною вимогою часу для формування високоефективної 
системи управління персоналом є зміна пріоритетів роботи кадрових 
підрозділів. Якщо раніше керівники підрозділів з управління 
персоналом були зацікавлені переважно в економії витрат, пов’язаних 
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із утриманням працівників на виробництві, то тепер актуалізуються 
питання розвитку персоналу, підвищення прихильності працівників до 
підприємства [1, с. 147]. В ТОВ «ВКП «АКВА-ЕЛІТ» кадрову роботу 
розглядають здебільшого як суто адміністративну, що обмежується 
вирішенням оперативних завдань. Значною мірою це обумовлено тим, 
що служби управління персоналом працюють по-старому, на базі 
традиційних структур планової економіки (відділів кадрів, організації 
праці та заробітної плати, охорони праці й техніки безпеки). Таким 
чином, функції з управління персоналом розпорошені між різними 
підрозділами, які часто не мають спільних цілей і завдань. 

Формування системи управління персоналом потребує 
докорінної зміни стилю управління та створення нової корпоративної 
політики у цілому. Передусім пропонується змінити практику 
функціонування традиційної служби з управління персоналом та 
перетворити у своєрідний центр розвитку підприємства. Розширення 
зони відповідальності підрозділу з управління персоналом ТОВ «ВКП 
«АКВА-ЕЛІТ» передбачає насамперед розширення кількості його 
функцій. У результаті розширення зони відповідальності підрозділу з 
управління персоналом підприємство має отримати таку організаційну 
структуру, яка здатна враховувати стратегічні цілі розвитку 
підприємства, добирати на провідні посади людей з високим 
потенціалом, впроваджувати кадрові процедури, зрозумілі кожному 
працівнику, розробляти стратегії та конкретні плани дій підрозділу.  
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УДК 911.3 

ПРОБЛЕМИ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ І ПРОМИСЛОВИЙ 
ТУРИЗМ 

Павлов С.В., доц., к.геогр.н.  
Інститут хімічних технологій СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Більша частина території Луганської та Донецької областей (за 

винятком Донецько-Макіївської агломерації та деяких сільських 
районів) згідно з концепцією «Центр-периферія» в регіональному 
розвитку, запропонованою Дж. Фридманом в 1966 році і розвинутою 
пізніше Грицаєм О.В., Іоффе Г.В., Трейвішем А.І., відноситься до 
напівпериферійних старопромислових районів з переважанням важкої 
індустрії. Основою економіки таких районів традиційно є галузі 
вугільно-металургійного циклу, часто в поєднанні з хімічною 
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промисловістю та важким машинобудуванням. Моноструктурний 
характер господарства – одна з головних причин їх хронічної депресії, 
що спостерігається впродовж кількох десятиліть. Вугільна 
промисловість і металургія часто не витримують жорсткої конкуренції 
на світовому ринку. Криза цих галузей поглиблюється все більш 
широким використанням нових конструкційних матеріалів і більш 
дешевих джерел енергії. Більшість великих компаній вугільно-
металургійного комплекса та важкого машинобудування, активно 
стали інвестувати в інші, нові галузі галузі промисловості, в основному 
за рахунок розширення діяльності за межами своїх районів. 
Скорочення числа робочих місць в старих галузях промисловості 
призводить до зростання безробітних серед чоловічого населення і до 
збільшення частки розрахованих на жіночу робочу силу робочих місць 
в сфері некваліфікованих послуг, в основному в торгівлі. Гостро постає 
проблема перекваліфікації робочої сили. В країнах Західної Європи 
такі регіони поступово подолали тривалу депресію. Великі ТНК, 
використовуючи розвинутий територіальних каркас таких територій і 
високу кваліфікацію робочої сили, розміщували в таких регіонах свої 
філіали нових галузей промисловості та кваліфікованих послуг і 
поступово змінили їх галузеву структуру, яка стала більш стійкою до 
коливань економічного циклу. Однією з галузей, що допомогли 
підтримати економічний розвиток, був промисловий туризм.  

Схід України, в цілому, і Луганська область, зокрема, має 
значний ресурсний потенціал, сприятливий для всебічного розвитку 
промислового туризму. Наявні ресурси та існуюча інфраструктура 
створюють привабливі умови для інвестування у цю сферу 
туристичних послуг. Промисловий туризм дозволяє не тільки 
популяризувати товари та послуги, виробництво яких розташоване в 
регіоні, систематично проводити рекламу торговельних марок, але й 
збільшувати збут продукції, що виробляється під час відвідування 
туристами фірмових магазинів (особливо, коли йдеться про розвиток 
туристичних об’єктів на базі об’єктів харчової промисловості).  

Потенційними об’єктами, привабливими для туристів можуть 
бути як працюючі, так і законсервовані промислові підприємства 
регіону. В місті Лисичанськ ними можуть бути склозавод 
«Пролетарій», завод рідких газів, завод «ЛисПи», завод резино-
технічних виробів, «Регенерат», «Лайон», «Луганськпереробка», 
фабрика ялинкових прикрас «Галімпікс». Остання може бути 
привабливою для дитячих груп. В Сєверодонецьку – «Азот», 
об’єднання «Імпульс», консервний завод, завод «СХМЗ» та багато 
інших, в першу чергу машинобудівних. Рубіжне може привабити 
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«Рубіжанським Барвником», «Рубіжанською панчішною 
мануфактурою», трубним заводом. В місті Кремінна об’єктами 
промислового туризму могли б стати звірогосподарство та 
непрацююча фабрика баянів. Населені пункти, розташовані північніше 
Лисичансько-Рубіжанського промислового вузла, представлені в 
основному підприємствами харчової промисловості та переробкою 
сільськогосподарської сировини. Серед таких підприємств найбільш 
відомим є компанія «Старобільські вкусняшки», що спеціалізується на 
випуску насіння та козинаків. Ще більше можливостей для розвитку 
промислового туризму мають тимчасово непідконтрольні Україні 
території ОРДЛО. Прикладом можуть бути унікальні підприємства: 
Лутугінський завод прокатних валків, «Луганськтепловоз» тощо. Отже, 
потенціал для розвитку промислового туризму в регіоні досить 
значний. Розвиток промислового туризму стимулює розвиток відразу 
декількох галузей економіки, суміжних з ними (сфери торгівлі, 
громадського харчування, транспортно-транзитних перевезень, 
страхування тощо). Це сприяє збільшенню податкових надходжень до 
бюджетів всіх рівнів, позитивно позначаються на створенні нових 
робочих місць, розвитку підприємництва в регіоні. Крім зазначеного, 
розвиток промислового туризму на Сході України сприятиме 
модернізації туристичної інфраструктури, оновленню комунального 
господарства, розробці нових маршрутів громадського транспорту; 
позитивно позначається на розвитку інфраструктури промислового 
туризму, сприяє розвитку транспортно-транзитної інфраструктури 
регіону, розвитку об’єктів соціального сервісу тощо. Після Євро-2012 в 
Луганській і Донецькій областях у 2013 р. спостерігалось збільшення 
потоку туристів, зацікавлених у відвідуванні нових креативних 
туристичних брендів, у т.ч. – у промислових зонах. Однак, внаслідок 
ускладнення політичної ситуації на Сході України та проведення на 
зазначеній території антитерористичної операції говорити про 
зростання туристичних потоків у регіон наразі неможливо. Через 
великі ризики військових дій та інші небезпеки в’їзний туризм на 
території Сходу України, взагалі, може бути припинено. Водночас, 
вибудовуючи позитивну перспективу – стабілізацію ситуації на Сході 
України, розвиток Донецької та Луганської областей, вже сьогодні слід 
говорити про перспективи розвитку туристичної сфери регіону, у т.ч. 
про перспективи розвитку промислового туризму та його 
інфраструктури. В регіоні діють також багато інших факторів, що 
негативно впливають або гальмують розвиток промислового туризму.  

До економічних чинників, що мають безпосередній вплив на 
організацію мережі індустріальних туристичних об’єктів, можна 
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віднести такі. Відсутність значних капіталовкладень у розвиток 
інфраструктури, необхідної для задоволення потреб та забезпечення 
безпеки туристів. Відсутність логістичних транспортних та 
інфраструктурних мереж, зорієнтованих на перевезення туристів; 
відсутність розвинутої мережі закладів громадського харчування, 
готелів тощо у промислових зонах. Структура об’єктів відвідування 
промислового туризму Сходу України слабко диверсифікована. 
Діапазон послуг промислового туризму – доволі обмежений. Як 
наслідок, спостерігається втрата потенційних клієнтів, а разом з тим – 
зменшення фінансових потоків на подальший розвиток цієї сфери.  

Недосконалість нормативно-правового забезпечення розвитку 
промислового туризму – нормативна невизначеність самої категорії 
«промисловий туризм», «туристичні послуги у сфері промислового 
туризму», відсутність правового регулювання питань відповідальності 
організаторів турагентств (що працюють у сфері промислового 
туризму) за життя та здоров’я туристів. Невпорядкованість 
повноважень місцевої влади щодо сприяння розвитку промислового 
туризму. Законодавчо й досі не розподілено повноваження в 
організації технічної безпеки між туроператором та промисловим 
підприємством, що дає страховим компаніям привід для відмови у 
страхуванні учасників промислових туристичних турів. Відсутність 
страхового забезпечення розвитку промислового туризму як 
обов’язкової умови видачі ліцензій туристичним агентствам.  

Відсутність продуманих та чітко спланованих рекламної 
політики, що не дозволяє максимально ефективно використовувати 
існуючі на території області об’єкти промисловості для розвитку 
промислового туризму. На регіональному рівні відсутня політика 
підтримки розвитку та популяризації промислового туризму. Місцеві 
органи влади, сприймаючи Луганську область як традиційно 
промисловий регіон, не стимулюють працюючі підприємства для 
прийому туристів, оскільки домінує думка, що зазначені заходи не 
приносять прибутку та не впливають на загальний інвестиційно-
промисловий імідж регіону.  
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УДК 334.78 
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ – СУЧАСНА ОСНОВА РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АКСПЕКТ 
Поліщук Ю.В., Будрик О.І.  

ІХТ СНУ ім.В.Даля (м. Рубіжне) 
 
Ринкові відносини в господарюванні поставили перед Україною 

гостру проблему активізації інноваційної діяльності, викликану як 
специфічним станом економіки, так і рядом ресурсних обмежень, 
зумовлених вимогами до перспектив економічного розвитку. 
Отримання членства в СОТ зобов'язало Україну досягти і підтримувати 
належний рівень інноваційності і конкурентоспроможності 
національної економіки. На регіональному рівні резервом зростання 
конкурентоспроможності можуть стати кластери господарюючих 
суб'єктів, зв'язаних між собою тісними економічними зв’язками і 
доповнюючими один одного.  

Кластер, в загальноекономічному сенсі, є групою географічно 
локалізованих взаємозв'язаних компаній, постачальників устаткування, 
комплектуючих, спеціалізованих послуг, інфраструктури, науково-
дослідних центрів, вузів і інших організацій, взаємодоповнюючих один 
одного в досягненні конкретного господарського ефекту з метою 
підсилення конкурентних переваг окремих компаній та кластера в 
цілому [3, 4]. Таким чином, однією з ознак кластера в загальній моделі 
виробничо-коопераційних і інших взаємодій суб'єктів господарювання 
є принцип територіальної локалізації.  

Як показала практика, кластерна форма територіальної 
організації економіки дозволяє збільшити продуктивність праці і 
ефективність виробництва, знизити трансакційні витрати, стимулювати 
інноваційну діяльність. За останні роки відзначено достатньо зразків 
утворення і розвитку кластерів в самих різних сегментах регіональної 
економіки та їх переважаючу роль в стимулюванні розвитку, 
збільшенні зайнятості, зростанні бюджетних доходів, залученні 
інвестицій і, зрештою, зростанні валового регіонального продукту. 
Можна стверджувати, що не існує універсальної концепції розвитку 
підприємств і окремих територіальних утворень. Оскільки кожне з них 
виділяється своїми характерними особливостями, то особливого 
значення набуває локальна політика, і передусім локальна стратегія 
інноваційного прогресу, яка часто формується саме завдяки 
кластерному підходу. Розуміння кластерної ідеології у світовій 
спільноті швидко росте, а кластери стають ключовим компонентом 
багатьох соціально-економічних стратегій, що обумовлює 
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переорієнтацію економічних досліджень на регіональний рівень і 
пошук шляхів формування конкурентоздатних регіонів [2, 4]. 

Можна виділити дві основні причини, за яких створюються 
кластери [1]: 

- можливість отримувати виграш від розподілу витрат на 
підтримку і розвиток загальних для декількох компаній ресурсів; 

- географічна близькість, що забезпечує дешевизну і швидкі 
терміни постачання необхідного для господарської діяльності ресурсів 
та послуг. 

Основне завдання кластера полягає в оптимізації процесів 
взаємодії його учасників, що забезпечує максимальне значення 
показників ефективності.  

Оцінювання соціально-економічної ефективності 
функціонування регіонального кластера проводиться на підставі 
наявності позитивного впливу кластеризації на окремі складові 
інтегральної конкурентоспроможності регіону, а саме: зростання 
об'ємів валового регіонального продукту на душу населення, 
підвищення продуктивності праці і рівня заробітної плати, скорочення 
безробіття. Кожен з учасників кластера має бути переконаний у 
власній вигоді і в справедливості розподілу загального синергетичного 
ефекту. При цьому ефективність кластеру визначається 
результативністю його діяльності на різних рівнях функціонування. На 
підставі отриманих результатів формується регіональна стратегія 
розвитку. 

Отже, проведене дослідження свідчить, що в сучасний період 
розвитку мережеві форми, серед яких провідне місце займають 
територіальні кластери, відіграють важливу роль в підвищенні 
конкурентоспроможності регіональної економіки. 
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УДК 330.101  
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА: ДЕФІНІЦІЯ 

Сасова Л.П., Носкова С.А., доц., к.е.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
 Прибуток є одним із основних результуючих показників 

діяльності підприємства та найважливішою фінансовою категорією, що 
відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності 
підприємства. Прибуток виступає основним джерелом фінансування 
розвитку підприємства, забезпечення його фінансової стійкості та 
платоспроможності. Метою діяльність підприємства  є максимізація 
прибутку.  

Сучасні підходи до трактування сутності категорії «прибуток» 
стосуються в основному визначення його як частини доходу від 
реалізації продукції, форми прояву вартості додаткового продукту, 
який зі сфери виробництва переходить у сферу обміну, де і 
реалізується. С.Ф. Покропивний визначає прибуток як частину 
виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на 
виробничу і комерційну діяльність підприємства [1, с. 449]. 

На думку А.М. Поддєрьогіна прибуток – це частина додаткової 
вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається 
після покриття витрат виробництва [2, с. 69].  

Й. М. Петровичем стверджує, що прибуток є основним 
джерелом збагачення власників підприємства, розширення і 
модернізації виробництва [3, с. 422]. 

В. Я. Горфінкель та В.А. Швандер зазначають що  прибуток 
підприємства залежить від двох показників: ціни продукції та  витрат 
на її виробництво [4, с. 568]. 

На думку Гетьман О. О. у прибутку акумулюються резерви всіх 
складових елементів діяльності підприємства: виробництво і 
реалізація, якість і асортимент, ефективність використання виробничих 
ресурсів [5, с. 457]. О.Д. Данілов та Т.В. Паєнко під прибутком 
підприємства розуміють частину виручки, яка залишається після 
відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність 
підприємства [6, с. 104]. Ці вчені внесли великий внесок в дослідження 
сутності дефініції «прибуток», дослідивши та згрупувавши сучасні 
теорії прибутку які розглядають його як складову власного капіталу. 
Вони виокремлюють такі теорії [6, с. 106 - 107]: 

- теорія власності – прибуток розглядається як різниця між 
доходами і витратами, нараховується безпосередньо власнику, 
відображає зростання його добробуту та збільшує капітал; 



 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

243

- теорія підприємства – прибуток трактують з позиції доданої 
вартості.  

Прибуток як додана вартість включає всі платежі акціонерам у 
вигляді дивідендів, відсотки кредиторам, заробітну плату робітникам, 
податки державі та нерозподілений прибуток; 

- теорія залишкового капіталу – прибуток залежить від зміни 
майбутньої оцінки активів і зобов'язань підприємства; 

- теорія фонду – прибуток трактують як обмеження на 
використання активів тільки у визначених цілях (спеціальний фонд, 
фонд допомоги тощо); 

- теорія глобального прибутку – ця концепція заснована на 
твердженні, що традиційні показники валового прибутку, 
рентабельності, чистого прибутку не охоплюють всієї діяльності 
підприємства, а характеризують лише окремі сторони або стадію 
нарахування.  

Глобальний прибуток (збиток) визначається як приріст 
(зменшення) вартості майна при постійному капіталі на початок і на 
кінець періоду, передбачаючи, що кредиторська заборгованість буде 
погашена на початок і кінець періоду. В законодавчих актах України 
зустрічаємо наступні визначення прибитку. Згідно Національного 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 прибуток – це 
сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. [7]. 

Прибуток – як об’єкт оподаткування в Україні визначається 
шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, встановлених згідно 
зі статтями 135–137 Податкового кодексу України, на собівартість 
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших 
витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 
138–143 Податкового кодексу України, з урахуванням правил, 
встановлених статтею 152 Податкового кодексу України [8, с. 405]. 
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УДК 332 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОЇ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Сєрєбряк К.І., доц., к.е.н*., Алєксеєв А.С.**  
*СНУ ім. В Даля (м. Сєвєродонецьк) 

**Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН 
України (м. Сєвєродонецьк)  

 
В Україні реалізується політика регіонального розвитку, яка 

базується на кращих практиках Європейського Союзу. Прийнято Закон 
України “Про засади державної регіональної політики” від 05.02.2015 
№ 156-VIII, яким визначено основні правові, економічні, соціальні, 
екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної 
політики як складової частини внутрішньої політики України. 

Відповідно до зазначеного закону Уряд прийняв: постанову 
Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 “Деякі питання 
реалізації у 2015—2017 роках Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року”, якою: затверджено план заходів з 
реалізації у 2015–2017 роках Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року;схвалено п’ять програм регіонального 
розвитку;постанову Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 714 
“Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань 
регіонального розвитку”, якою визначено завдання, порядок роботи та 
посадовий склад Міжвідомчої координаційної комісії з питань 
регіонального розвитку, що забезпечить координацію діяльності 
органів виконавчої влади із обов’язковим залученням органів 
місцевого самоврядування до формування та реалізації державної 
регіональної політики;постанову Кабінету Міністрів України від 
21.10.2015 № 856 “Про затвердження Порядку та Методики 
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проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики”, якою вдосконалено систему 
моніторингу та оцінки державної регіональної політики;постанову 
Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931 “Про затвердження 
Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку 
України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу 
та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану 
заходів”, якою визначено механізм розроблення зазначених 
документів, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності їх виконання;постанову Кабінету Міністрів України 
від 11.11.2015 № 932 “Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 
зазначених регіональних стратегій і планів заходів”, якою визначено 
механізм розроблення зазначених документів, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності їх реалізації, (на 25.12.2015 
затверджено 23 регіональні стратегії розвитку та 17 планів заходів з їх 
реалізації);розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 
№ 766 яким затверджено 876 інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку.  

З метою забезпечення максимально відкритого і прозорого 
розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку створено 
он-лайн платформу, на якій розміщується інформація щодо 
інвестиційних програм і проектів, які можуть реалізуватися або 
реалізуються за рахунок зазначених коштів. 

Здійснено розрахунок рейтингової оцінки та проведено аналіз 
основних тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів за 
підсумками 2015 року, який оприлюднено на веб-сайті Мінрегіону. 
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УДК 334.78 
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В ФОРМУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ (ЛУГАНСЬКА ОБЛ.) 
Скорик Є.В., Комач Л.Д., доц., к.х.н.  

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
Функціонування та розвиток будь-якої території забезпечується 

ресурсами, які включають: природні, людські, матеріально-технічні, 
фінансові, інформаційні, нематеріальні. При цьому, як визначається у 
сучасній науковій літературі, може бути декілька варіантів режиму дій 
суб‘єктів територіального управління: перерозподіл ресурсів, 
мобілізація ресурсів, еквівалентний обмін ресурсами. 

Як відомо, теорія стратегічного менеджменту використовує 
ринковий інструментарій детермінації конкурентоспроможності 
об‘єкта (підприємства, території), тобто шляхом його позиціонування 
та оцінювання зовнішнього середовища [1, 3].  

Разом з тим, такий підхід вряд чи виправданий для застосування 
в управлінні розвитком території, коли місцевим органам виконавчої 
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влади та органам місцевого самоврядування необхідне концентрувати 
зусилля на релевантних конкурентних ресурсах території, оскільки 
саме вони сприяють найповнішому задоволенню спільних потреб 
населення. 

Тобто, поступ до конкурентоспроможності території 
визначається здатністю її суб‘єктів (підприємств, установ, організацій; 
населення; місцевих органів влади та управління) не лише ефективно 
використовувати наявні ресурси, а й залучати додаткові ресурси, 
здійснювати відкриття нових їх видів.  

Перспективними вважаємо такі напрями зміцнення ресурсного 
забезпечення розвитку територій: створення ресурсних пулів як 
тимчасового об‘єднання ресурсів суб‘єктів місцевої економіки, доходи 
і витрати якого акумулюються в єдиному фонді з подальшим їх 
розподілом згідно із завчасно встановленими пропорціями; активізація 
міжмуніципального співробітництва у напрямку інтеграції ресурсів; 
формування кластерних структур як механізму мобілізації внутрішніх 
ресурсів території [2].  

На сході України, в басейні середньої течії Сіверського Дінця, 
розташовані землі Луганщини. Територія області становить 
26,7 тис. км2, або 4,4% території України. Ландшафт регіону – 
степовий, ґрунти – чорноземи, більша частина земель зорана. Аналіз 
річних звітів головного управління статистики у Луганській області за 
останні роки висвітлив тенденцію спаду виробництва товарів 
промисловості, сільського господарства, зовнішньоекономічних 
зв’язків і т.ін. [4].  

Виходячи з погляду кризових явищ в господарстві та суспільстві 
країни Луганська область належить до депресивних областей України, 
вона потребує проведення реструктуризації господарства. Незважаючи 
на скорочення обсягів товарів та послуг в даному регіоні, слід 
відмітити зростання обсягу сільськогосподарської продукції, 
постачання електроенергії та газу, розвитку складського господарства. 

В даний проміжок часу саме аграрний комплекс забезпечує 
найбільше частку фінансових надходжень до бюджету України. Його 
розвиток покладено в основу стабілізації економічного стану країни.  

За наявності загальної території Луганської області 2668,3 тис.га 
– 73,3% (1956,0 тис.га) відноситься до земель сільськогосподарського 
призначення (рис.1). 

З урахуванням значної площі Луганської обл., що відноситься до 
сільськогосподарського призначення, слід розглядати цей факт як 
потенційну можливість покращення соціально-економічного стану 
регіону. 
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Рисунок 1 -  Структура земель Луганської області 

 
Обсяги валової продукції сільського господарства за 

аналізований період зростають. Її частка в валовому регіональному 
продукті в 2013 році становила 11,8%. Незважаючи на скорочення 
кількості діючих сільськогосподарських підприємств, зростає обсяг 
продукції на одну особу та рентабельність сільськогосподарського 
виробництва в 2014 році склала 28,6% [4]. Що свідчить про достатньо 
високій рівень прибутковості сільського господарства.  

На сьогодні Україна є одним із основних світових виробників 
насіння соняшнику. Питома вага України у світовому виробництві 
соняшнику та олії, виробленої з нього, складає близько 65%. Обсяг 
виробництва насіння соняшника зростає майже щороку. Загальна 
посівна площа під соняшник в структурі посівних площ регіону в 2015 
р. збільшилась до 40,86%. Спостерігається зростання урожайності 
соняшнику на 1,14%, що забезпечило збільшення рентабельності 
реалізації соняшника до 43,2% та свідчить про значну ефективність 
виробництва маслоекстракційної продукції. Регіон має два потужні 
маслоекстракційні заводи (Сватівський та Троїцький), які на даний час 
не мають змоги стабільно вести господарську діяльність. Як одну з 
основних проблем можна виділити те, що знизилася купівельна 
спроможність потенційних споживачів, посилився контроль якості 
продукції та умови експорту, а також і те, що устаткування на 
підприємствах застаріло та зменшилося в кількісному вимірі, а для 
його модернізації необхідні фінансові засоби та інвестиційні 
вкладення. Ці та інші фактори значно порушують стійкість системи 
організаційних зв’язків, які забезпечують раціональне використання 
ресурсів, праці та капіталу. Зараз в Україні досить сприятливі умови 
для створення кластерів в масложировій галузі, оскільки ця галузь є 
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одній з найбільш розвинених у нас в країні, при цьому під час кризи 
держава прагнутиме приділяти цьому сегменту відчутну увагу, 
оскільки масложирова галузь приносить відчутну частку доходу в 
бюджет держави. Дана галузь залишається достатньо інвестиційною 
привабливою для інвесторів. А реалізація в рамках кластера 
інвестиційно-інноваційних проектів повинна підсилити конкуренцію з 
самостійно працюючими компаніями і привернути іноземних 
інвесторів.  
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УДК 332.005.95 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ 
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Соколова А.І., Завойських Ю.А., доц., к.е.н. 
ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Соціально-економічною основою поведінки та активізації 

зусиль персоналу підприємства, що спрямовані на підвищення 
результативності їх діяльності, завжди є мотивація праці. 

Для формування належного ставлення до праці необхідно 
створювати такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як 
свідому діяльність, що є джерелом самовдосконалення, основою 
професійного та службового зростання. Система мотивації повинна 
розвивати почуття належності до конкретної організації 
(підприємства). Відповідне ставлення до праці та свідома поведінка 
визначаються системою цінностей працівника, умовами праці й 
застосовуваними стимулами. Трудова поведінка визначається 
взаємодією різних внутрішніх та зовнішніх спонукальних сил. 
Внутрішні спонукальні сили – це: потреби, інтереси, бажання, 
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прагнення, цінності, ціннісні орієнтації, ідеали, мотиви. Перелічені 
компоненти – це структурні елементи процесу трудової мотивації. 
Трудова мотивація – це процес стимулювання окремого виконавця 
або групи людей до діяльності, спрямований на досягнення цілей 
організації, до продуктивного виконання прийнятих рішень або 
намічених робіт. Це визначення показує тісний взаємозв'язок 
управлінського та індивідуально-психологічного змісту мотивації, 
заснованого на тому, що управління соціальною системою і 
людиною, на відміну від управління технічними системами, містить 
у собі, як необхідний елемент узгодження ланцюгів об'єкту та 
суб'єкту управління. 

Методи трудової мотивації – це частина організаційної 
культури. Основне призначення методів – забезпечення 
максимального залучення працюючих, які володіють знаннями, до 
вирішення загальних задач організації. Виділяють наступні головні 
методи мотивації: 

Примушення – засновано на почутті страху підпасти 
покаранню, наприклад у вигляді звільнення, переводу на нижче 
оплачувану роботу, штраф та ін. 

Винагородження – засновано на системі економічного 
(заробітна плата, премії, участь у прибутках тощо) та 
неекономічного (нагорода, подяка тощо) стимулювання 
високопродуктивної праці. Солідарність – розвиток у працівників 
власних цінностей і цілей, які близькі до цінностей і цілей 
організації, що досягається шляхом переконання, виховання, 
навчання і створення сприятливого організаційного клімату в 
організації. 

Застосування кожного методу мотивації або їх сполучення 
залежить від конкретних умов, в яких працює організація. В 
адміністративних установах, заснованих на наказах і 
розпорядженнях, конкретне застосування методів примушення 
відносно дисципліни, порядку роботи, додержання норм, стандартів 
та інших вимог необхідно. Використання мотивів примушення в 
творчих колективах може принести велику шкоду, яка викликає 
загасання енергії пошуку, страху здобуття негативного результату. 
В системі мотивації необхідно знайти вірне співвідношення між 
винагородою і покаранням. Негативна реакція керівництва сковує 
активність працівника, викликає негативні емоції, створює стресові 
ситуації, знижує в собі ступінь задоволеності. В той же час 
позитивна оцінка проведеної роботи підвищує самооцінку, мотивує 
трудову активність, посилює творчу ініціативу. 
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Ефективність економічних методів різко зростає при їх 
сполученні з іншими, насамперед з моральними методами 
мотивування. До моральних методів стимулювання відносять 
визнання, яке може бути особистим або публічним. Суть 
особистого визначення складається в тому, що кращих працівників 
постійно згадують в спеціальних доповідях вищому керівництву 
організації, їх персонально поздоровляє адміністрація з приводу 
ювілеїв і сімейних свят, залучають до розробки стратегічних 
планів розвитку організації. Але в Україні така практика не 
здобула широкого розповсюдження. Публічне визнання 
складається у розповсюдженні інформації про досягнення 
працівників на спеціальних стендах (Дошка пошани), 
нагородження людей почесними знаками, грамотами, внесення їх 
досягнень до спеціальних книг. Специфічними моральними 
методами мотивації є похвала і критика. Похвала повинна іти 
слідом за кожною гідною дією виконавця і навіть за самим 
незначним позитивним результатом, здобутим ним, але 
обов'язково конкретним, який сприяє досягненню цілей 
організації. Відсутність похвали, несправедлива або нещира 
похвала демотивують працівника, тому для підвищення її дієвості 
бажано використовувати об'єктивні критерії. Критика є 
негативною оцінкою результатів роботи окремих працівників або 
трудових колективів, результатів їх роботи. Критика повинна бути: 
конструктивною; стимулювати дії людини; поважною по 
відношенню до підлеглого; зауваження необхідно висловлювати в 
непрямій формі, а доводи повинні бути аргументованими. Не 
можна категорично вимагати визнання помилок людини, яку 
критикують; бажано підкреслювати можливість усунення 
недоліків і продемонструвати готовність надати допомогу. 

Мотивація персоналу включає цілу низку її складових, а 
саме, мотивацію трудової діяльності, тобто спонукання персоналу 
до ефективної роботи, що забезпечує необхідні винагороди і 
задовольняє наявні потреби; мотивацію до стабільної та 
продуктивної зайнятості; мотивацію до розвитку 
конкурентоспроможності працівника; мотивацію до володіння 
засобами виробництва; мотивацію до вибору нового місця роботи 
тощо. Безумовно, ефективність трудової діяльності залежить від 
мотивації. Проте ця залежність досить складна і неоднозначна. 
Буває так, що людина, яка під впливом внутрішніх і зовнішніх 
чинників-мотиваторів дуже заінтересована в досягненні високих 
кінцевих результатів, на практиці матиме гірші результати, ніж 
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людина, яка значно менше змотивована до ефективної праці. 
Відсутність однозначного взаємозв’язку між мотивацією і 
кінцевими результатами діяльності зумовлена тим, що на 
результати праці впливає безліч інших чинників, як, наприклад, 
кваліфікація працівника, його професійні здібності та навички, 
правильне розуміння поставлених завдань, зовнішнє середовище 
тощо. 

 
Література: 

1 Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний 
посібник/ Людмила Балабанова, Олена Сардак,; Мін-во освіти і 
науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: 
Професіонал, 2006. – 511 с. 

2 Завойських Ю.А. Тенденції розвитку трудової мотивації з 
позицій системного підходу / ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО 3(42) – 
2015, с.115-118 

3 Менеджмент персоналу: Навчальний посібник/ В.М. 
Данюк, В.М Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. 
Данюка, В.М. Петюха; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: 
КНЕУ, 2005. – 398 с. 

 
 

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 
УДК 004.4'24 
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АРКАДНИХ ІГОР 
Алдакимов А.Г., Волков С.В. 

ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 

У сучасному світі комп'ютер грає все більшу роль в житті 
людей. Наслідком цього є той факт, що одним із способів проведення 
дозвілля серед підлітків стали комп'ютерні ігри. А поширення 
Інтернету і поява можливості скачати ігри в глобальній мережі зробило 
цей спосіб основним не тільки серед молоді, а й серед дорослого 
населення. Яскраві фарби, анімація, спеціальні ефекти властиві 
комп'ютерним іграм, залучають до лав своїх шанувальників людей 
абсолютно різних характерів і темпераментів, кожен з яких отримує 
можливість зануритися в світ фантастики, піти від реальності і відчути 
себе супергероєм, якому по плечу підкорити будь-яку вершину світу. 
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З цієї причини і було прийняте рішення розробити двохвимірну 
аркадну гру у відомому середовищі розробки ігор – Unity3D. Unity3D - 
це інструмент для розробки двох-і тривимірних додатків та ігор. 
Програма Unity3D підтримує кроссплатформеність, має безкоштовну 
версію, зручний інтерфейс і простий в роботі з движком, що стало 
причиною обрання цієї програми. Як і в кожній програмі, в Unity3D є 
як особливості (підтримка сценарних мов, висока графіка, Drag&Drop 
інтерфейс і т.д.), так і недоліки (інтерфейс тільки на англійській мові, 
велика собівартість ліцензії і т.д.). Для розробки гри в якості орієнтира 
була обрана одна з перших ігор в історії - Space War – двохвимірний 
шутер від третьої особи, в якій космічний корабель літає по космосу і 
стріляє в інші кораблі. Етапи розробки гри: 

Етап 1. Створення проекту. Проводилось створення самого 
проекту та папок для реалізації проекту. 

Етап 2. Створення фону гри. Проводилось створення фону гри за 
допомогою зображення та ігрового об’єкту «Cube». 

Етап 3. Створення та розміщення ігрових об’єктів на ігровій 
сцені. Проводилось створення ігрових об’єктів космічний корабель, 
ворог та лазер та розміщення цих об’єктів на ігровій сцені. 

Етап 4. Створення скриптів та об'єднання їх з ігровими 
об’єктами. Проводилось створення скриптів на сценарній мові 
програмування С# та об'єднання цих скриптів з відповідними ігровими 
об’єктами. 

Етап 5. Додавання візуальних та аудіо спец ефектів. 
Проводилось створення візуальних та аудіо спеціальних ефектів для 
гри. Результат роботи створення гри зображений на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Приклад роботи програми 
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Отже, в результаті виконаної роботи було виявлено, що 
програма Unity 3D дозволяє створювати не тільки трьохвимірні, але й 
двохвимірні ігри та додатки завдяки своїй простоті в використанні, 
Drag&Drop інтерфейсу та швидкому доступу до редактору коду.  
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УДК 66.095.81 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАДІЇ ЕКСТРАКЦІЇ У 
ВИРОБНИЦТВІ НІТРОБЕНЗОЛУ 

Аль Хамадані М.Д., Кондратов С.О., проф., д.х.н. 
ІХТ СНУ їм. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Нітробензол є базовим продуктом органічного синтезу, 

вхідною речовиною для отримання полімерів і хімікатів для них, 
барвників, отрутохімікатів, субстанцій лікарських препаратів.  

За існуючою в Україні технологією промислового отримання 
нітробензолу в реакторі змішування при еквімолярних 
співвідношеннях бензолу і нітратної кислоти процес нітрування не 
доходить до кінця, і відпрацьована кислота може містити до 1,5 % 
HNO3.  

Для більш повного використання нітратної кислоти і 
вилучення з відпрацьованої кислоти залишків нітробензолу  
використовують додаткову стадію екстракції бензолом відпрацьованої 
кислоти. Механізм вилучення можна представити в такий спосіб. При 
надходженні бензолу в зону перемішування відбувається нітрування і 
утворюється розчин нітробензолу в бензолі. Далі в зоні відстоювання 
відбувається поділ шарів бензольного розчину і відпрацьованої 
кислоти, причому, остання буде утримувати частину органіки.  

На основі уявлення стадії екстракції, як симбіозу власно 
екстракції та нітрування, розроблено варіанти її математичної моделі 
для прямоточного та протиточного стаціонарних процесів у виді 
замкнених систем алгебраїчних рівнянь матеріального балансу, 
стаціонарного стану і фазової рівноваги для кожного апарату системи. 

Показано, що екстракція нітробензолу повніше перебігає у 
протиточному процесі, а ступінь перетворення нітратної кислоти 
практично однакова у протиточному та прямоточному процесах. 
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Проведено синтез комплексної протиточної моделі, що описує 
спільний процес нітрування і екстракції. На моделі підібрано області 
оптимальних значень вхідних параметрів нітрування: кількість 
ступенів нітрування: 2, концентрація сульфатної кислоти у 
відпрацьованої кислоти – не менш за 67 %, температура  60-70оС, час 
перебування – біля 2000 с. Результати рекомендовано для 
впровадження у виробництво. 
 
УДК 004.78 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ В 
СИСТЕМІ MOODLE 

Коваленко Д.А., Волков С.В.  
 ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
В даний час стрімкими темпами розвиваються нові  комп'ютерні 

технології і Internet, а разом з ними розвиваються і нові способи 
навчання. Завдяки розвитку Internet і сучасних методів спілкування і 
обміну даними, стає можливим створювати і застосовувати нові 
способи навчання, такі як електронні конспекти, енциклопедії, тести, 
глосарії, анкети, віртуальні лабораторії і т.д. Одним з варіантів 
використання таких методів і технологій є пакет Moodle. 

Moodle – це система управління вмістом сайту (Content 
Management  System – CMS), спеціально розроблена для створення 
якісних online-курсів викладачами. У системі Moodle існує 3 типи 
форматів курсів: форум, структура, календар. Курс може містити 
довільну кількість ресурсів і інтерактивних елементів. Наприклад, 
Анкети, Глосарій, Завдання, Опитування, Пояснення, Лекція. 
Основним засобом контролю навчальної діяльності студентів є 
автоматизоване тестування. Тому викладачу необхідно вміти 
створювати самі тестові завдання і банк тестових завдань в системі 
Moodle, формувати на їх основі тематичні тести, розміщувати їх в 
електронних курсах і використовувати у навчальному процесі. 

Метою дослідження є проблема організації тестування в системі 
Moodle, виявлення можливостей цієї системи. Була проведена 
практична робота зі створення комплексу тестів курсу «Операційні 
системи та системне програмування» у реально діючій системі. 
Елемент курсу «Тест» дозволяє викладачеві створювати тести, що 
складаються з питань різних типів. Можна створити тест з декількома 
спробами, з питаннями, що перемішуються, або випадковими 
питаннями, що вибираються з банку питань. Може бути задане 
обмеження часу. Кожна спроба оцінюється автоматично, за винятком 
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питань Есе, і оцінка записується в журнал оцінок. Можна вибрати, чи 
будуть підказки, відгук і правильні відповіді і коли вони будуть 
показані студентам. Тести можуть бути використані: 

– У іспитах курсу , 
– Як міні-тести для прочитаних завдань або в кінці теми, 
– У підсумковому іспиті, використовуючи питання з проміжних 

іспитів , 
– Для забезпечення негайного відгуку про роботу, 
– Для самооцінки. 
У Moodle є гнучка система налаштування тестів, яку кожний 

викладач використовує відповідно до своїх специфічних завдань. При 
розробці тесту необхідно знати наступні основні можливості системи: 

1) Час проходження. Система надає можливостей налаштування 
періоду часу доступності тесту для студента та часу його проходження. 

2) Кількість спроб. Викладач може вибрати кількість спроб, що 
дозволяється студентові для виконання тесту. Це може бути корисно, 
якщо тестування  спрямоване  на  закріплення  навчального  матеріалу. 
Тож студент  може  виконувати  завдання  тесту  стільки  разів,  скільки 
потрібно.  

3) Оцінювання. При створенні тесту викладач може обрати 
метод оцінювання. Якщо дозволено декілька спроб проходження тесту, 
то можна обрати такі критерії для підсумкової оцінки: Краща оцінка, 
Середня оцінка, Перша спроба, Остання спроба. Якщо тест 
знаходиться в навчальному режимі, то можна встановити нарахування 
штрафних балів за кожну неправильну відповідь. 

4) Перемішування питань і варіантів відповідей. Для того, щоб 
запобігти списуванню, в системі Moodle передбачене перемішування 
питань тесту та варіантів відповідей. При кожній новій спробі 
проходження тесту питання будуть випадковим чином 
перемішуватися. Аналогічно при випадковому порядку відповідей. 

5) Налаштування вибору питань з банку питань. Також 
передбачена опція «Додати випадкове питання». При додаванні 
випадкового питання в тест вставляється питання, випадково вибране з 
вказаної категорії тестових питань. 

У системі Moodle використовується кілька типів питань в 
тестових завданнях, а саме: множинний вибір, вірно/невірно, на  
відповідність, коротка відповідь, числове, обчислювальне, вкладені 
відповіді, есе, випадкове питання на відповідність, Просте 
обчислювальне. Тести з деяких дисциплін передбачають наявність 
формул та рисунків у складі тестових завдань. Для вирішення 
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проблеми вставки зображень, в Moodle передбачена опція «Додати 
зображення». 

Існує декілька можливостей для вставки формул в тест. 
– Вставка у вигляді картинок.  
– Використання системи комп’ютерної верстки ТеХ. 
– Використання онлайн-сервісів для створення формул та 

переводу їх в потрібний формат. 

 
Рисунок 1 - Приклад тестового питання в системі Moodle 
 
З метою економії часу при створення тестів в системі Moodle 

передбачено імпортування питань тесту з документів різних форматів. 
Отже, система Moodle дозволяє організовувати  комп’ютерне  

тестування, застосовуючи різні за типом запитання.  
Тести в системі дистанційного навчання Moodle є основним 

засобом перевірки знань студентів, вони дозволяють із мінімальними 
витратами часу викладача об'єктивно оцінити знання великої кількості 
студентів.  

Перевагою комп'ютерного тестування є автоматична перевірка 
результатів і виключення впливу людського фактора.  
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УДК 004:517 
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
Коваленко Д.А., Топчій А.О., Сітак І.В.  

 ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 
У зв’язку з розповсюдженням Інтернет-технологій, більшість 

сучасних студентів та учнів щоденно проводять багато часу в 
Інтернеті. Для того, щоб дізнатися наскільки актуальна тема, яку ми 
хочемо розглянути, нами було проведено опитування серед учнів та 
студентів міста. Опитування проводилось як письмово, так і через 
Інтернет, за допомогою посилань, розміщених у різних соціальних 
мережах. В опитуванні прийняло участь 195 респондентів, 137 
учасників було опитано за допомогою паперових анкет та 58 – з 
використанням соціальних мереж. Серед опитаних 108 студентів та 87 
школярів старших класів. За результатами опитування молодь, що 
навчається, майже щоденно користується Інтернетом, причому 
проводить в мережі більше 3-х годин на день (51,4%). На підготовку до 
навчальних занять за допомогою ІТ щоденно учнівська молодь 
витрачає від 1 до 3-х годин. Серед Інтернет-ресурсів найбільшою 
популярністю користуються соціальні мережі - 88%, а також онлайн-
бібліотеки - 42%. Онлайн-розв’язальниками та банками рефератів 
користуються 30%, менше за всіх учні використовують хмарні 
сховища – 16%. 

За результатами дослідження ми робимо висновок про 
необхідність застосування мережевих ресурсів, особливо соціальних 
мереж, для навчання з метою підвищення мотивації, зацікавленості та 
результативності навчання. Тепер розглянемо докладніше поняття 
«хмарні технології», визначимо їх типи, зазначимо переваги та 
недоліки та можливість застосування їх під час навчання математики в 
середній школі. 

Хмарні технології – це технології обробки даних, в яких 
комп’ютерні ресурси надаються інтернет-користувачеві як онлайн-
сервіси. Тобто, якщо є підключення до Інтернету, то можна виконувати 
складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності 
віддаленого сервера. 

При використанні хмарних обчислень програмне забезпечення 
надається користувачеві як Інтернет-сервіс. Користувач має доступ до 
власних даних, але не може управляти і не повинен піклуватися про 
інфраструктуру, операційну систему і програмне забезпечення, з яким 
він працює.  
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Рисунок 1 -  Типи хмарних технологій 

 Проаналізувавши  можливості впровадження «хмарних 
технологій», ми визначили ряд  переваг та недоліків використання їх у 
навчальному процесі. 

Основною перевагою використання хмарних платформ та 
хмарних сервісів є безперервність та доступність навчання будь-де та 
будь-коли. Взаємодія викладачів, учнів або адміністраторів із хмарною 
платформою та її сервісами здійснюється за допомогою будь-якого 
пристрою, на якому встановлено браузер із можливістю підключення 
до глобальної мережі Інтернет.  

Хмарні технології дають можливість здійснювати інтерактивне 
онлайн-консультування учнів у викладача та миттєво отримувати 
відповіді на свої запитання. Хмарні обчислення спрощують вирішення 
двох проблем: необхідність оцінювання характеристик обладнання та 
відсутність коштів для придбання нового потужного обладнання. У 
процесі використання хмарної інфраструктури необхідні потужності 
додаються за лічені хвилини. 

У використанні хмар немає потреби перейматись проблемами 
стосовно апаратних засобів, що використовуються. Користувач може і 
не дізнатися про те, що фізичний сервер вийшов з ладу. Якщо 
правильно дібрано інструментарій, можливе автоматично відновлення 
даних після надскладної аварійної ситуації. При використанні хмарної 
інфраструктури у такому випадку можна відмовитись від віртуального 
сервера і отримати інший. Немає потреби думати про утилізацію та 
перейматися про нанесену шкоду навколишньому середовищу. У 
використанні хмарного сховища можна переносити дані в хмару, не 
переймаючись, яким чином вони зберігаються та не турбуючись про їх 
резервне копіювання. Як тільки дані, переміщені в хмару, будуть 
потрібні, достатньо буде просто звернутись у хмару і отримати їх.  

Зазначимо наявні проблеми хмарних технологій: 
 Необхідність завжди бути в мережі для роботи. 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

260

 Небезпека хакерських атак на сервер. 
 Недостатня підготовка вчителів. 
 Відсутність відповідного методичного забезпечення. 

Новітні технології допомагають змінити навчальне середовище, 
а також зробити освіту більш доступною. У поєднанні можливостей 
новітніх технічних пристроїв спілкування та ресурсів мережі Інтернет 
створюються умови для розробки доступного навчального середовища, 
при цьому доступ до потрібних даних не обмежується. 

В подальшому ми плануємо закінчити розробку методичних 
рекомендацій для вивчення теми «Інтегрування» для учнів 11-х класів 
загальноосвітніх середніх шкіл та провести її апробацію в деяких 
школах міста. До складу методичних рекомендацій входять: онлайн-
тренажер з використанням хмарного середовища Wolfram|Alpha, 
анімовані презентації, тести для перевірки засвоєння матеріалу 
розроблені за допомогою платформи My test. 
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УДК 004.9 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА WEB-СИСТЕМЫ 
ХРАНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО И ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА 

Мирошниченко А.В., Баранов Ю.С., доц., к.ф.-м.н 
ИХТ ВНУ им. В.Даля (г. Рубежное) 

 
Веб-система – это веб-сайт, который обеспечивает пользователю 

возможность использовать различные интерактивные сервисы, 
которые работают в рамках одного веб-сайта. Для таких систем 
обязательно наличие подсистемы управления правами доступа, тем 
самым обеспечивая безопасность коммерческой информации. 
Основной язык программирования, используемый в этом проекте – 
php. PHP (Hypertext Preprocessor – препроцессор гипертекста) – 
скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно 
применяемый для разработки динамических веб-сайтов. PHP 
сконструирован специально для ведения Web-разработок и его код 
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может внедряться непосредственно в HTML, язык разметки страницы. 
А для визуального оформления (шрифт, цвет, фоновое изображение, 
высота, ширина и т.д.) применяется CSS. Совместно с PHP 
используется база данных MySQL, в ней хранится вся информация о 
работах, о пользователях, имея доступ к базе данных вы можете 
удалять, изменять и добавлять различные объекты. Так же в проекте 
используется язык программирования Java и библиотека JQuery. Вы 
сможете разместить любую информацию, в зависимости от ваших 
интересов. Зайдя на сайт angelika-san.com.ua вы попадаете на главную 
страницу (рис.1), где вы можете увидеть слайдер, с самыми 
интересными, на взгляд автора, новостями и разделами. Он 
предназначен, для того что бы быстро перенаправить пользователя на 
нужную ему страничку. Для этого потребуется кликнуть на название в 
углу картинки, то вас перенаправят на страничку с этой новостью. 

 
Рисунок 1 – Главная страница сайта 

Чуть ниже располагается меню сайта, с такими разделами как: 
«Главная», «Галерея», «Арты», «Контакты», «Об авторе» «Войти». 
Если вы наведете курсор мыши на раздел «Арты», то появится 
выпадающее меню, с подразделами: «Original character», «Открытки» и 
«Уроки». Вся новая информация располагается в новостной ленте. 

Так же на сайте доступна регистрация: при наведении на раздел 
«Войти», нажав кнопу «зарегистрироваться», посетитель 
перенаправляется на страницу с формой (фамилия, имя, email адрес и 
пароль), которую нужно заполнить. После регистрации появится 
возможность оставить комментарии под работами и написать личное 
сообщение владельцу сайта, это можно осуществить в разделе 
«Контакты». Если пользователю понравилась какая-то новость, и он 
заинтересован в том, что бы узнать о ней больше или же желает 
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оставить комментарий, то он выбираем понравившуюся новость, и 
кликает на кнопку «Подробнее». В пункте меню «Галерея» вам 
доступны все работы в хронологическом порядке, это некоторое 
облако картинок, нажимая на любую из них, вы перенаправляетесь на 
страницу с этой новостью. Что бы управлять сайтом вы должны зайти 
в админ-панель, осуществив вход в личный кабинет, вам 
предоставляются функции, доступные только для администраторов 
сайта. С правой стороны расположены пункты меню, в которых 
возможно проследить за всем важным на сайте: а именно, в разделе 
«Новости», можно добавлять новости и редактировать их.  

В разделе «Сообщения» возможно проследить за сообщениями, 
которые приходят на почтовый ящик с сайта, и в случае чего, удалить 
их. Также по каждому разделу осуществляется поиск, он расположен в 
левой части сайта. Что бы все такие добиться универсальности этого 
проекта, мне нужно было сделать так, что бы другой человек смог 
изменить все на сайте. И это стало возможным благодаря разделу 
«Настройки» (рис.2). Теперь можно изменить новости на слайдере, 
загрузив перед этим нужную миниатюру, указать название (заголовок) 
нужной новости и ссылки. В разделе «Настройках» Об авторе, вы 
сможете загрузить фотографию, заголовок, и написать нужную 
информацию. По такому же принципу оформляется раздел 
«Контакты».  Что бы изменить фон сайта (рис.2), мы загружаем 
нужный паттерн и выбираем один из пунктов «repeat» или «no-repeat» 
т.е повторять паттерн по всей области или же установить изображение 
по его оригинальному размеру. Низ сайта также можно изменить. 
Изменить названия разделов так же легко, стоит лишь прописать 
другое название разделу, и оно везде поменяется 

 
Рисунок 2 – Раздел «Настройки», изменение фона 
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На сайте расположено все нужные разделы, поэтому не составит 
труда разобраться в нем. Этот сайт можно будет подстроить под 
любую тематику и наполнить его разнообразным контентом. 
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УДК 004.9 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОНЛАЙН-
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

Мирошниченко М.И., Баранов Ю.С., доц., к.ф.-м.н. 
ИХТ ВНУ им. В. Даля (г. Рубежное) 

 
Разработанная система, с легкостью поможет разместить форму 

обратной связи, на любом сайте. А так же предоставит возможность 
отвечать на сообщения заданные через форму. Основная сложность 
заключается в том, чтобы данные с формы передавались в удалённую 
базу данных. Для того чтоб форма не загромождала дизайн сайта она 
появляется по нажатию на кнопку, находящуюся с правой части. Сама 
же форма имеет два поля ввода (для вопроса и email на который 
желают получить ответ). Чтоб было понятно, как разместить у себя на 
сайте форму обратной связи, главная страница проекта (рис.1) 
содержит инструкцию о подробной установке. 

 
Рисунок 1 – Главная страница проекта 
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Такие системы хоть и новшество, но они есть. И изучая их 
рынок, стало понятно, что популярностью пользуются те проекты, у 
которых есть мобильные приложения. Причины этому довольно таки 
просты – это удобно. Поэтому было решено дополнить проект android 
приложением (рис. 2).  

Главная задача приложения – работа с удаленной базой данных 
системы. Подключатся напрямую к базе данных, будет не правильно, 
т.к. для этого нам придется хранить учетные данные БД в приложении, 
а это – не безопасно. Поэтому был разработан скрипт, который при 
правильном логине и пароле, будет выдавать json строку, содержащую 
данные предназначенные только для пользователя, которая и будет 
обрабатываться на телефоне. 

Авторизация, как и web-приложения, практически идентична. 
Вводиться email и пароль указанный при регистрации. Данные 
отправляются на сервер, и как результат получаем список вопросов.  

 
Рисунок 2 – Android приложение 
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СЕКЦІЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 
 
 

ТЕМА «СВІТУ НАВИВОРІТ» ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ 
МОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА В СИЛУЕТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

«МІСТО СМУТКУ» 
Анохіна О. А.,  

Попаснянська гімназія № 20 Попаснянської районної ради Луганської 
області 

 
Леся Українка належить до геніїв, творчість яких збагатила 

світову культуру й цікавила літературознавців з часів першого 
надрукованого рядка й дотепер. Однак її прозова спадщина й досі 
лишається маловідомою і маловивченою.  Відсутність інтересу до її 
епічного доробку репрезентує  стереотип, нібито її проза   поступається  
поезії та драматургії і не посідає значного місця в культурно-
літературному процесі кінця XIX – початку XX століть. Власне, в 
цьому й полягає актуальність дослідження. До того ж увагу в ньому 
сконцентровано на своєрідності висвітлення теми «світу навиворіт», 
що є метою роботи. 

Досягнення мети передбачає виконання низки завдань:  виявити 
особливості висвітлення теми божевілля у силуетах «Місто смутку», 
визначити самобутність композиції філософської мініатюри, 
розглянути  художні образи  твору як засіб розкриття теми «світу 
навиворіт».  

Об’єкт дослідження –« силуети» Лесі Українки «Місто 
смутку». 

Предмет – тема «віту навиворіт» хаосу  модерного суспільства.  
Леся Українка розпочала пошук нових художніх форм 

наприкінці 80-поч. 90 р.р. ХІХ  століття ,будучи відомою поетесою, й  
епізодично зверталася до прози впродовж усього свого життя. Можна 
припустити, що схвальна  думка Івана Франка щодо її поетичного 
здобутку і обділені увагою прозові спроби не надавали впевненості 
молодій авторці зробити прозу провідною у всій творчості.  Перші 
новели проникнуті народницькою імітацією(«Така її доля», «Святий 
вечір», «Волинські образки», «Одинак»). Втім, епоха модернізму 
потребувала жанрово-стильового, тематичного  оновлення літератури, 
її естетичної переорієнтації. Тож, Леся Українка, тонко відчуваючи 
зміни, що охоплювали мистецький простір  Європи, працювала у 
характерних модернізмові жанрах малої прози: оповідання, нарис, 
образок тощо. Лариса Косач, відповідаючи настроям «кінця століття», 
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обирає (якщо не сказати започатковує ) символістсько-
імпресіоністичний  жанр «силуети» як один із різновидів оповідання 
для створення «Міста смутку». 

Поштовхом до написання твору стала подорож до містечка 
Творки під  Варшавою влітку 1896р., де поетеса відвідала свого дядька 
О.П. Драгоманова, який працював головним лікарем санаторію для 
психічнохворих. Мініатюра побудована у формі «мерехтінь» у 
свідомості оповідачки, спогадів про мешканців сумного міста.  

Примітно, що Олена Пчілка вважала твір доньки тільки 
нотатками, які письменниця зафіксувала для створення якогось іншого 
оповідання чи драми, просто «людськими документами», можливо, не 
розуміючи новаторства  жанрових пошуків на ниві прозової творчості. 
Однак, «Місто смутку»  у небагатьох нині існуючих літературознавчих 
розвідках з різних позицій  розглядається як самостійний твір.  В  
українських виданнях знаходимо статті, в яких силуети проаналізовано 
у компаративному руслі  літературознавства.   Сама ж письменниця 
вважала цей твір лише першим кроком на шляху до освоєння жанрів 
малої фрагментарної прози.  

У силуетах немає детальних й розлогих описів облаштування 
психіатричного санаторію, аналізу хвороб. Перед читачем майстерно 
змальована у дусі імпресіонізму галерея образів божевільних. За 
специфікою образотворення твір нагадує, на думку дослідниці 
Л.Кулінської, фрагменти з живописного полотна. За мешканцями 
«світу навиворіт», невимушено споглядає оповідачка твору – гість у 
закладі для душевнохворих . Вони в очах героїні Лесі Українки стають 
віддаленими примарами, а не справжніми людьми, власне 
«силуетами»,  яких вона згадує у видіннях.  Лірична героїня  сміливо 
втручається у світ психіатрічної лікарні,  виявляє глибоке співчуття й 
милосердя до хворих, які є повноцінними особистостями зі своїми 
законами та  філософією життя. Персонажі-силуети змальовані у творі 
нечітко, наче обриси емоційного стану, світоглядних принципів. 
Письменниця не називає жодного власного імені хворих.  

Читач зустрічає у творі «споганену діву»  в образі молодої 
дівчини. Характер персонажа змальовано за допомогою слухових і 
зорових образів, які читач має зібрати у цілісну подобу, хоча 
імпресіоністичний стиль цього і не передбачає.  Український 
літературознавець Р. Є. Жаркова  зауважувала, що образ «споганеної 
діви» - це яскрава алюзія на постать Діви Марії [21,45], з чим не можна 
не погодитись, адже дівчина сама калька разів згадує її ім’я. Силует 
«проданої жінки» складається тільки з незв’язних слів, що створюють 
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повноцінний образ людини, яка панічно боїться бути покинутою, 
зрадженою. 

У філософській мініатюрі Леся Українка в персонажах-примарах 
розкриває власні «Я», тому можна простежити біографічні суголосся 
між автором й образами хворих санаторію. Такими виявляються 
«силует» молодої  поетеси, яка  страждає від нещасливого кохання, і 
портрет «зневіреної композиторки», змальований у звукових образах. 
Авторка в оригінальному імпресіоністичному різновиді оповідання 
порушує невичерпну філософську тему «митець і божевілля».  

Л.Д.Щітка, аналізуючи «силуети», зауважує,  що божевілля і 
здоров’я в образі «найстаршого божевільного» чоловіка зійшлися 
надто близько, над чим замислюється сама оповідачка.  Головну думку 
символістських «силуетів» Леся Українка вмістила в філософському 
мотто (епіграфі) «Де та границя, що відділяє нормальне від 
ненормального?»  

«Силуети» вирізняються відсутністю розгорнутого сюжету, 
нетрадиційною композицією, образним мовленням, лаконічними 
діалогами, ремінісценціями, доречними алюзіями. «Місто смутку» - 
найнеординарніший серед інших  оповідань Л.П.Косач твір за 
структурою та ідейним наповненням .  За визначенням самої поетеси, 
він  належить до «силуетів» - унікального жанру українського красного 
письменства. Філософська мініатюра висвітлює тему «світу навиворіт» 
з доти не охопленого літературою аспекту пізнання хаосу модерного 
суспільства. 
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УДК 811.161.2'373(043) 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІЙ СТАН ТЕРМІНОЛОГІЇ 

ДИДАКТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
Гаврилова О.М. 

Маріупольський державний університет 
 
Понятійно-термінологічний апарат дидактики й досі 

залишається недостатньо розробленим. Дидактичну науку справедливо 
звинувачують у довільному тлумаченні її предмета, власних законів, 
категорій, основних понять, у наявності багатоцільовості, синонімії. 
Чимало термінів можна назвати суперечливими й такими, що не 
відповідають поняттю. При реальності поняття не існує адекватного 
йому терміна. Трапляється, що в різних підручниках із дидактики 
немає єдиного тлумачення найважливіших категорій даної науки: 
виховання, навчання, освіта. Б. Комаровський наголошував, що 
педагогічна термінологія – це, перш за все, предметно – тематична 
система, й тому в систематизації педагогічних термінів він виходив не 
стільки з лінгвістичних міркувань, скільки із логіки та системи 
педагогічної науки, із предметно – тематичної близькості понять.Т. 
Мендзелопулос додає, що якщо раніше педагогічна термінологія 
новогрецької мови поповнювалася з давньогрецької та латини, то на 
сучасному етапі найбільшим джерелом запозичення педагогічних 
термінів є англійська мова[3]. 

Мета – проаналізувати сучасний стан дослідження дидактичної 
терміносистеми і подальше теоретичне обґрунтування концепції 
упорядкування та систематизації понятійно-термінологічного апарату 
дидактичної науки. Оскільки багато дидактичних явищ і 
закономірностей мають міжпредметний характер, дидактичну 
терміносистему слід розглядати як сукупність понять дидактики та 
суміжних галузей науки, зокрема таких, як психологія, філософія, 
фізіологія, медицина, інформатика, соціологія, політологія тощо. 
Сучасна дидактика –  це наука про виховання людини. Під поняттям 
«дидактика» в даному випадку розуміємо освіту, навчання та розвиток, 
тобто вживаємо його в найбільш широкому значенні. 

Дидактика виникла разом з появою людського суспільства, тобто 
и перші терміни виникли задовго до появи науки про термінологію 
дидактики. Вона невіддільна від соціального відтворення поколінь, 
природної потреби готувати до життя нащадків. Саме тому виховання є 
загальною і вічною категорією. Дидактична термінологія має ознаку 
відкритості, вона активно взаємодіє з іншими галузями наукового 
знання, а отже, і з їх терміносистеми.  
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З точки зору філософії поділ дидактичних термінів може бути 
вироблено на підставі тих класів предметів, які вони позначають [6]. 
Тому виділяють терміни, за якими стоять класи реальних об'єктів 
(наприклад, «навчальний розклад», «робочий зошит»), і терміни 
теоретичні, що позначають абстрактні поняття (наприклад, 
«дидактична система», «метод навчання»). Дидактична термінологія 
має ознаку відкритості, вона активно взаємодіє з іншими галузями 
наукового знання, а отже, і з їх терміносистеми. З цієї позиції 
дидактичні поняття і терміни представлені такими групами: 

1. Філософські категорії та поняття («сутність», «явище», 
«протиріччя», «причина», «слідство», «якість», «кількість» та ін.); 

2. Загальнонаукові поняття і терміни, які не є 
філософськими категоріями («система», «гіпотеза», «модель», 
«структура» та ін.); 

3. Власні поняття і терміни педагогічної науки («освіта», 
«педагогічний процес», «педагогічна діяльність» та ін.); 

4. Специфічні поняття і терміни («навчання», 
«викладання», «дидактична система», «форма організації навчання» та 
ін.); 

5. Поняття і терміни, запозичені з інших наук 
(«сприйняття», «засвоєння», «цінність» та ін.) [0]. 

Класифікація, запропонована провідними фахівцями в галузі 
термінознавства (В.М. Лейчик, Д.С. Лотте, Т.С. Канделакі), дозволяє 
розділити поняття і терміни дидактики за змістовними ознаками. По 
категорії того поняття, яке позначає термін: 

1. Терміни, що позначають об'єкти («вчитель», «навчальне 
заняття»); 

2. Терміни, що позначають процеси («навчання», «вправа»); 
3. Терміни, що позначають ознаки («колективний», «наочний», 

«спадкоємний»); 
4. Терміни, що позначають величини і їх одиниці («академічна 

година», «навчальне навантаження», «кредитна одиниця») [4]. 
Розвиток дидактичного знання і педагогічної практики 

обумовлює прагнення дидактичної термінології до безперервного 
збагачення і оновлення. На основі наукової цінності і ступеня зрілості 
понять і термінів у дидактичної термінології можна виділити: 

1. Стабільні терміни, що позначають досить стійкі 
поняття і отримали визнання і широке застосування в сучасних 
дидактичних теоріях і практиці навчання. До даної групи слід віднести 
поняття і терміни, які відображають знання як в педагогіці 
(«навчання», «принципи навчання», «форма організації навчання» та 
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ін.), Так і в науці в цілому («гіпотеза», «експеримент», «результат» та 
ін.), а також належні до суміжних областях природничо-наукового 
знання, що пройшли сучасну ретермінологізацію в процесі 
переосмислення і специфікації їх значень («ентропія», «синергетика», 
«нелінійні процеси» та ін.); 

2. Умовні терміни, що позначають поняття, які не 
отримали загального визнання або що не володіють достатньою 
точністю: авторські терміни, порівняння, уособлення, метафори, 
вислови, афоризми і т. п. («місія», «режисура уроку») [2]. 

Дидактика, як і будь-яка інша наука, постійно знаходиться в 
розвитку. У зв'язку з цим в її структурі можна виділити розділ, який 
описує основні напрямки в розвитку організації процесу навчання на 
сучасному етапі. У другій половині XX століття даний структурний 
компонент у навчальній літературі з педагогіки і дидактики був 
представлений характеристикою видів навчання. Однак новаторська 
діяльність педагогів в 1980-х роках, активізація інноваційних процесів 
у сфері освіті. Поява нових форм його отримання, розширення 
міжнародних контактів, а отже, і прагнення до використання 
передового міжнародного досвіду в педагогічній теорії і практиці, 
висунули потребу «вбудовування» нового знання в традиційну 
структуру дидактичного знання.  Дидактичній термінології, як і 
термінології педагогічної науки, властива неоднозначність. Так, 
наприклад, актуальним є питання про розмежування в дидактичній 
термінології понять і термінів «рушійна сила», «закон», 
«закономірність», «принцип», «правило»; про визначення змістовної 
характеристики існуючих формулювань законів, закономірностей, 
принципів і правил та їх систематизації; про збільшенні принципів 
навчання і їх включенні в систему існуючих.  

Термінологія дидактики є відкритою системою. У зв'язку з 
інтенсивними процесами диференціації й інтеграції в сучасній науці, 
дидактика оперує поняттями, запозиченими з інших галузей знання, 
такими як «система», «структура», «функція», «елемент» тощо. В 
дидактичних дослідженнях часто можна зустріти такі поняття з 
психології, як «сприймання», «засвоєння», «розумовий розвиток», 
«мислення», «запам'ятовування». Широке використання категорій і 
понять з інших наук в дидактиці не означає, що її понятійний апарат є 
невпорядкованою сукупністю. Всі відношення і поняття дидактики 
групуються навколо головних категорій «викладання» і «навчання». 
Запозичені і використовувані в дидактичних дослідженнях поняття з 
інших наук відображають лише окремі аспекти, явища навчання і 
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сприяють глибшому теоретичному осмисленню її власного предмета і 
об'єкта [0]. 

Таким чином, дидактика, як і інші науки, перебуває у стадії 
неперервного оновлення і становлення її наукової термінології. 
Вироблення чіткої і однозначної системи термінології є необхідною 
умовою подальшого розвитку дидактики як науки. Це дозволить 
аналізувати процес навчання за елементами і в системі їх взаємодії, 
досліджувати системно, повніше і глибше сутність освіти і навчання. 
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УДК 811.14'06' 

АДЕКВАТНІСТЬ І ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ: 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  

Горбенко Ю.О. 
Маріупольський державний університет 

 
Переклад як термін має полісемантичну природу, його найбільш 

розповсюджене і здебільшого узагальнююче значення пов’язують з 
процесом передачі значення/змісту слова, групи слів, речення або 
уривку з мови оригіналу на мову перекладу.  

Поняття «переклад» можна визначити наступним чином: заміна 
текстового матеріалу однієї мови (мови оригіналу) еквівалентним 
текстовим матеріалом іншої мови (мови перекладу). Головною метою 
будь-якого перекладу є досягнення адекватності. Адекватність – це 
вичерпна передача смислового змісту оригіналу і повна функціонально 
– стилістична відповідність йому. На думку Л.С. Бархударова, текст 
перекладу ніколи не може бути повним та абсолютним еквівалентом 
тексту оригіналу [1]. Схожої ж думки дотримується і Ю. Найда, за 
словами якої намагання досягти еквівалентності може призвести до 
значного відходу від оригіналу. Терміни «адекватність» і 
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«еквівалентність» дещо відрізняються один від одного при перекладі 
будь-якого тексту і мають нормативно оціночний характер, але є у них 
і відмінна риса [2].  

Адекватність – це співвідношення вихідного та кінцевого 
текстів, при якому враховується мета перекладу. Переклад тексту 
можна вважати адекватним, якщо хоча б одна з двох умов збережена: 
правильно перекладені усі терміни та їх сполучення; переклад є 
зрозумілим для спеціаліста і в нього немає до перекладача ніяких 
питань і зауважень.  

Адекватний переклад – відтворення єдності змісту і форми 
оригіналу засобами іншої мови. Адекватний переклад враховує і 
змістову, і прагматичну еквівалентність, не порушуючи при цьому 
ніяких норм, є точним і без усіляких неприпустимих перекручень. 
Оскільки адекватний переклад має оціночний характер, то варто 
розглянути таке поняття як повноцінність перекладу. Повноцінність 
перекладу полягає в передачі для вихідного тексту співвідношення 
змісту і форми шляхом відтворення особливостей останньої (якщо це 
можливо за мовними умовами) або створення функціональних 
відповідників цих особливостей. Повноцінний переклад передбачає 
рівновагу між цілим та окремим і визначає специфіку твору (змісту і 
форми). Дослівна передача окремо взятих елементів не означає ще 
повноцінної передачі цілого, оскільки останнє не є звичайною сумою 
цих елементів, а являє собою певну систему. Таке визначення 
адекватності можна вважати справедливим і на нашому етапі розвитку 
теорії перекладу.  

Одним з головних завдань перекладача є створення адекватного 
перекладу. За теорією Н. Складчикової існує чотири параметри 
адекватності перекладу: параметр адекватності передачі семантичної 
інформації; параметр адекватності передачі емоційно-оціночної 
інформації; параметр адекватності передачі експресивної інформації; 
параметр адекватності передачі естетичної інформації [3].  

Якщо семантична основа образу оригіналу передана точно, то 
результатом є адекватний мовний образ на мові перекладу та його 
адекватний смисловий зміст, який здійснює номінативну функцію 
образа. Розглядаючи проблему передачі за допомогою перекладу 
експресивної інформації, треба зауважити, що якась доля переносного 
вживання слів в англійській і російській мовах співпадає за силою 
експресії, що не залежить від типу лексичної трансформації, яка була 
вжита для збереження семантичної основи образного засобу.  

Варто відзначити, що поняття адекватності перекладу 
тлумачиться надто дослівно. Оскільки слово «адекватний» має 
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значення «однаковий, тотожний», то терміну «адекватність» взагалі 
почали уникати, вживаючи замість нього термін «еквівалентність», 
тобто «рівнозначність». В обох випадках йдеться про одне і те ж – 
ступінь відповідності текстів – оригінального і перекладного, які в 
ідеалі мають бути тотожними, але на практиці цього майже не 
досягається. Як адекватність, так і еквівалентність перекладу ніколи не 
бувають повними. Проблема оцінки якості перекладу не може обійтися 
без певного мірила. Оскільки переклад, як і будь-яка інша діяльність, 
має багатосторонній характер, його часом й оцінюють з різних точок 
зору. Зокрема, Ю. Найда запропонував розрізняти формальну і 
динамічну еквівалентність перекладу [4].  

Формальна еквівалентність – коли перекладач прагне відтворити 
повідомлення якомога ближче до форми й змісту оригіналу, передаючи 
максимально точно його загальну структуру й окремі її складові 
елементи. Щодо динамічної еквівалентності, то у цьому випадку 
перекладач ставить за мету створення між перекладеним текстом та 
його читачем такого самого зв'язку, який існував між оригінальним 
текстом і його читачем – носієм мови. Такий тип перекладу особливо 
цінує повну природність засобів вираження, які часом відбираються 
так, щоб, сприймаючи текст, читач взагалі не виходив за межі власного 
культурного контексту, що, в свою чергу надає другорядного значення 
відтворенню структурно-формального аспекту оригіналу. Отже, 
еквівалентність означає відношення між вихідним та кінцевим 
текстами, які виконують аналогічні комунікативні функції в різних 
культурах. Відомий лінгвіст Г. Мірам наводить загальноприйняту 
класифікацію типів еквівалентності: синтаксичну, семантичну 
(компонентна і денотативна) та прагматичну еквівалентність [5].  

Поняття еквівалентність – одне з головних завдань перекладача, 
що полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як 
правило, фактична спільність змісту оригіналу і перекладу дуже 
значна. Під еквівалентністю, у теорії перекладу слід розуміти 
збереження відносної рівності змістовної, змістової, семантичної, 
стилістичної і функціонально – комунікативної інформації, що 
міститься в оригіналі і перекладі. Варто особливо підкреслити, що 
еквівалентність оригіналу і перекладу – це насамперед спільність 
розуміння інформації, що міститься в тексті, включаючи й ту, що 
впливає не тільки на розум, але і на почуття реципієнта і яка не тільки 
експліцитно виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до 
підтексту. Еквівалентність перекладу залежить також від ситуації 
породження тексту оригіналу і його відтворення в мові перекладу. 
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Таким чином, було визначено поняття адекватності та 
еквівалентності перекладу.  
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МОВНА ГРА В УКРАЇНСЬКИХ АНЕКДОТАХ 

Макаренко В. Г.  
Попаснянська гімназія № 20 Попаснянської районної ради 

Луганської області 
 
У вітчизняному мовознавстві явище гри слів найповніше 

досліджене на фонетичному (різноманітні звукові повтори) та 
лексичному (обігравання значень полісемічного слова, омонімів та 
паронімів) рівнях (це, зокрема, праці І. Качуровського, дослідження 
паронімії української мови А.П.Критенка, Н.Л.Дащенко та ін.), 
меншою мірою – на рівні фразеології (обігравання омонімічних 
фразеологізованої і вільної синтаксичної конструкцій: В.С.Ващенко, 
М.Т.Демський, В.Д.Ужченко та ін.). Недостатньо це явище вивчене в 
словотворенні й граматиці української мови (у морфеміці, морфології, 
синтаксисі), хоч на цих мовних рівнях воно також є одним із 
традиційних і досить поширених семантико-стилістичних засобів.    

Явище гри слів та, зокрема, каламбуру як одного з його 
основних різновидів потребує поглибленого вивчення – з урахуванням 
його функціонування в анекдотах на різних мовних рівнях. Цим 
зумовлена актуальність обраної теми. 

Мета роботи полягає в тому, щоб виявити й проаналізувати 
засоби  вираження гумору на рівні тексту, дослідити, як ігрове мовне 
начало реалізується в сучасних анекдотах. Для досягнення цієї мети 
передбачено розв’язання таких завдань: 

– з’ясувати суть поняття «гра слів» у вітчизняному мовознавстві; 
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– виявити, чи є мовний експеримент порушенням норми, чи 
створює особливий вид мовної гри; 

– простежити функціонування явища мовної гри в анекдотах; 
– описати особливості цього явища на фонетичному, 

лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. 
Об'єктом роботи є український гумор, предметом – 

мовностилістичні засоби створення гумористичного ефекту на рівні 
тексту анекдоту. 

Матеріалом для аналізу в роботі послужили тексти сучасних 
українських анекдотів, опубліковані в газетах «Прес-центр», «Україна 
молода» та розміщені на сайтах  http://ukr-anecdotes.com/,  
http://anegdot.com.ua/.  

Гра слів – використання звукової, лексичної, граматичної 
форми мовних одиниць (слів, їхніх окремих значень та частин, 
фразеологічних одиниць, синтаксичних конструкцій) для створення 
певних семантико-стилістичних явищ, що ґрунтується на зіставленні й 
переосмисленні, обіграванні близьких за звучанням мовних одиниць з 
різними значеннями.  

Однією з форм мовної гри є каламбур. Каламбур – це дотеп, що 
виникає на базі використання власне мовних засобів. Для нього 
характерне зіткнення або, навпаки, несподіване об’єднання двох 
несумісних значень в одній фонетичній формі. Каламбур може бути 
частиною певного тексту, тісно пов’язаною з контекстом, чи 
самостійним твором, мініатюрою. Основними елементами каламбуру є 
однакове чи близьке звучання слів і фраз або невідповідність між 
двома значеннями  слів, компонентів фразеологічної єдності. До 
каламбурів належать одиниці, в основу яких покладено обігравання 
багатозначних слів, омонімів, антонімів. Найтиповіші численні 
лексичні каламбури побудовані на багатозначності слова. Основою для 
подібної гри нерідко слугують спільнокореневі слова. Слово володіє 
великою кількістю комедійно-виражальних можливостей. Різний зміст 
слів, однакових за звучанням, дає змогу комедійно зблизити й 
зіставити зміст понять, виражених цими словами. Уже проста 
омонімічна близькість слів містить багаті можливості для комедійного 
оброблення життєвого матеріалу.  

Різноманітні випадки гри з нормами можна простежити  на всіх 
мовних рівнях. 

На фонетичному рівні джерела мовної гри – це омонімія та 
паронімія. 

 «Штірліц топив піч. За годину він її втопив». 
Поширеним прийомом мовної гри є використання паронімів: 
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«Мені подобається Гоголь. Це мій улюблений пошуковик в 
Інтернеті». 
 Мовна гра на лексичному рівні виявляється в оригінальному 
використанні синонімів та антонімів. 

В анекдоті «Бідні чоловіки раніше були багатими 
холостяками», – протиставлення понять чоловіки й холостяки 
увиразнено вживанням антонімів багатий – бідний. 

Один із найпоширеніших прийомів, на яких побудовані 
українські анекдоти, – це прийом обігравання багатозначності слів, що 
часто створює комічний ефект. Завдяки контекстові слово у фразі може 
виражати подвійне значення. 

Мовна гра також характеризує і фразеологічний рівень. Напр.: 
 «Сенсація! Служба зайнятості і зоологи здивовані. Вовки 

навчили роботу тікати в ліс».  
Для створення комічного ефекту використано трансформацію 

фразеологізму робота не вовк – в ліс не втече. 
Часто анекдотичні ситуації створюють на основі зіставлення 

фразеологічних зворотів і вільних словосполучень з тими ж словами 
(буквалізація):  «Уночі всі комарі на одне обличчя і, на жаль, це 
обличчя моє».   

Продуктами мовної гри на словотворчому рівні  є оказіоналізми: 
 «Блондинка блондинці: 
– Обожнюю російську літературу! 
– І хто твій улюблений письменник? 
– Толстоєвський!» 
Цей анекдот є цікавим  тим, що тут використано авторський 

неологізм Толстоєвський. 
Мовну гру уможливлює використання в одному контексті 

спільнокореневих слів: «Наша фірма – це фірма посередників. Усе 
тут робиться по-середньому». 

Об'єктом обігравання може стати будь-яка граматична ознака 
слова, наприклад рід: 

«Як відрізнити зайця від зайчихи?» – «Візьміть звіра за вуха і 
опустіть на землю. Якщо побіг – заєць, якщо побігла – зайчиха».  

Нерідко об’єктом висміювання стає помилкове сприйняття  
іномовних власних імен на -а,  де закінчення слугує маркером 
належності особи  до жіночої статі: «Подумаєш, Спіноза знайшлася!» 

На рівні синтаксису мовна гра найчастіше виявляється у 
використанні неповних ситуативних речень. Напр.: 

Із спортивного репортажу: «Нам потрібно  гол! Нам потрібно  
гол – ми його й отримали».  
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Часто явище мовної гри одночасно відбувається на кількох 
мовних рівнях. Слід зазначити, що у вітчизняному мовознавстві мовну  
гру кваліфікують як усвідомлене порушення норми. Проте анормативи, 
свідомо використанні для створення комічного ефекту, не можна 
трактувати як помилки, адже саме вони , як ми бачили, є маркером 
комічного ефекту. Тому можна зробити висновок, що  це особлива 
норма, на основі якої ґрунтується мовна гра.  
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ: 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Мальцев Д.Д. 
Маріупольський державний університет 

 
Обработка металлов и производство стали занимало важное 

место в истории деятельности человека на протяжении всего его 
существования, начиная с эпохи бронзового и железного веков (3500 
до н. э - до 340 г. н. э). За многие тысячелетия развития данного 
ремесла вместе с ним параллельно развивались и многие языки, а 
значит, терминосистема (в её раннем варианте) развивалась вместе с 
ними. Проанализируем этимологию таких терминов отрасли 
производства стали, как "металлургия", "чугун", "чушка", "конвертер", 
"футеровка", "кокс", "изложница", "мульда". В первую очередь 
проанализируем основной термин — "металлургия".Металлургия — 
область науки и техники, а также отрасль промышленности, 
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охватывающая процессы получения металлов из руд или других 
материалов, а также процессы, связанные с изменением химического 
состава, структуры и свойств металлических сплавов. В 
первоначальном, узком значении — искусство извлечения металлов из 
руд. 

В английском и греческом данные термины представлены 
словами "metallurgy" и "μεταλλουργία". И английский, и русский 
варианты данного слова произошли от древнегреческого слова 
"μεταλλουργός", что переводится как "рудокоп" и далее, от слияния 
"μέταλλον" — копь, жила, шахта, рудник и окончания "ουργός" — 
делатель.Главнейшей основой производства стали является чугун. 
Чугун — это сплав железа с углеродом, содержание которого 
составляет не менее 2,14%. Англоязычный вариант — "сast iron", что в 
дословном переводе будет означать "литейное железо". Как можно 
заметить, английский термин содержит в себе описание способа 
применения предмета, то есть суть данного термина — "железо для 
литья". Русский же вариант является заимствованием слова "tš́ugun" из 
тюркского языка. В греческом имеется два варианта этого слова: 
"μαντέμι" — происходит из турецкого слова "maden", которое в свою 
очередь произошло от арабского "ندعم (Madin)", что означает "металл", 
"минерал" и "χυτοσίδηρος" — путём слияния слов "χυτός" — "литой" и 
ο "σίδηρος" — "железо". Как можно отметить, в английском данный 
термин был основан на способе применения данного предмета, ему 
было дано собственное название из существующих в английском 
лексических ресурсов. Русский вариант данного термина взял уже 
готовую лексическую единицу, значение которой было 
трансформировано с течением времени в современный термин. 
Греческий язык имеет как заимствованную форму (что обусловлено 
долгим пребыванием под турецким ярмом), так и форму из 
собственных ресурсов. 

Однако если мы возьмём русский термин "чушковый чугун", то 
сможем заметить полное сходство во всех трёх языках, "pig iron/crude 
iron" — в английском и "ακατέργαστος σίδηρος" — в гречеком языке. 
"Чушка" в разговорном русском и просторечье означает грязного 
человека, морду свиньи и, собственно, самого поросёнка.  Данное 
слово образовано в русском от "подзывательного" чух-чух. В качестве 
термина в металлургической отрасли чушка обозначает неочищенный 
(преимущественно от цветных металлов) слиток, изготовленный из 
непосредственно чушкового чугуна. Мы приходим к выводу, что 
данный термин означает "грязный вид стали", несовершенный, 
требующий обработки и переплавки. Именно здесь и кроется смысл 
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данного термина, в сравнительной характеристике, в свойствах свиньи 
(которая часто грязная) и в аналогичном свойстве чугуна в данной 
отрасли. В греческом термин "чушковый чугун" так же образован 
путём слияния двух слов "ακατέργαστος" — сырой и "σίδηρος" — 
железо, то есть "сырое железо", необработанное, загрязненное 
примесями. Оба английских варианта передают абсолютно ту же 
мысль. Получение стали, а точнее её "превращение" из чугуна, 
происходит в специальном аппарате под названием "конвертер" с 
помощью продувки воздухом или технически чистым кислородом, а 
иногда и инертными газами (аргон).  

Конвертер — аппарат (вид печи) для получения стали из 
передельного расплавленного чугуна и шихты продувкой воздухом или 
технически чистым кислородом. Для знающего английский язык 
переводчика не составит труда проследить происхождение этого 
термина в русском языке. Конвертер — явное заимствование, перевод 
которого осуществляется с английского методом транскодирования. В 
английском же слово "converter" происходит от глагола to convert — 
превращать, который в свою очередь происходит от латинского 
"convertere" с тем же значением. В греческом же есть собственный 
термин "μετατροπέας", который происходит от глагола "μετατρέπω" — 
превращать. Наблюдаем, что русскоязычный термин является 
абсолютным заимствованием, а английский и греческий варианты 
образованы посредством внутренних ресурсов языка. Причём и 
английский, и греческий термины основаны на понятии процесса 
передела чугуна в сталь, его превращении. При выплавке стали кожух 
конвертера подвергается огромному химическому, термическому и 
физическому воздействию жидкого расплава металлов, поэтому для 
защиты от этих факторов внутри конвертера создаётся слой из 
огнеупорного кирпича, называемый футеровкой. Дадим определение 
данному термину: Футеровка — защитная внутренняя облицовка (из 
кирпичей, плит, блоков, а также набивная и др.) тепловых агрегатов, 
печей, топок, труб, ёмкостей и т. д. Русскоязычный термин происходит 
от немецкого слова "futter" — подкладка. Английский же выглядит как 
"furnace lining", что в дословном переводе будет звучать как 
"подкладка" или "облицовка" печи, но корректным переводом на 
русский будет именно слово "футеровка". В греческом языке 
существует два варианта слова "печь" и слова "подкладка". 
Корректным же переводом на греческий данного термина будет 
"επένδυση κλιβάνου" — дословный перевод которого аналогичен 
английскому. Применение слова ο "φούρνος", которое также 
переводится как "печь", будет некорректным, так как в данном случае 
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под этим словом понимается бытовая печь для приготовления еды или 
выпечки хлеба, а не металлургическая. То же самое касается и слова 
"φόδρα" — подкладка; это слово не применяется в металлургии для 
обозначения футеровки, как подкладки для печи, а применительно в 
большей степени для одежды. Немаловажным в чёрной металлургии 
является топливо для печей. Одним из таких видов топлива является 
кокс. Кокс — это обобщенный металлургический термин. Различные 
виды кокса применяются как в доменном производства чугуна, так и в 
литейном производстве стали. Кокс — название ряда веществ, 
получаемых промышленным способом преимущественно из каменного 
угля. В русский язык данный термин попал из немецкого языка или 
английского, где выглядят и звучат они практически идентично "coke" 
— в английском, "koks" — в немецком. В этих же двух языках данный 
термин, вероятно, появился из древнеанглийского слова "colke". 
Однако не стоит забывать, что английское слово coke имеет и ряд 
других значений, например, слэнеговое название напитка "Кока-кола", 
слэнговое название наркотика кокаина. В греческом же языке мы 
видим слово "κοκ", что также свидетельствует о заимствовании из 
английского языка путём транскодирования. Одним из основных 
этапов в производстве металлургической продукции является 
получение из расплавленного металла слитка, для этого применяются 
так называемые изложницы или мульды. Изложница — это 
металлическая форма для отливки металла в виде слитка. Слово 
"мульда" в русском языке в металлургической сфере имеет несколько 
значений:  

1. Мульда — в доменном производстве форма для отливки из 
жидкого металла слитков на разливочной машине. Данная трактовка 
полностью совпадает со значением слова "изложница". 

2. Мульда — стальная коробка для механизированной загрузки 
сырья в сталеплавильные (мартеновские, электрические) печи; 

Корректным переводом на английский будет термин "ingot 
mold" или "steel mold", если имеется ввиду конкретно изложница, 
форма для получения слитка, что и подразумевает дословный перевод 
этих терминов. Если же подразумевается ёмкость для загрузки сырья в 
печи, то правильным будет использовать термин "charging box". В 
греческом языке изложница обозначается словом "καλούπι" или 
"μήτρα". Второе слово имеет связь с такими словами как "matrix" 
(первопричина, первоисточник) в латыни, заимствованным в той же 
форме словом "matrix" в английском языке и, соответственно, со 
словом "матрица", которое в русском языке также является 
заимствованием. Примечательно, что все эти слова имеют связь со 
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словом "мать" в каждом из представленных языков, и этимология этого 
слова относится к еще более давним временам, к 
протоиндоевропейскому языку. К слову, термин "матрица" в 
английском и русском языках в некоторых промышленных отраслях 
также означает своего рода форму для литья или штамповки. Таким 
образом, в работе раскрыт этимологический аспект отдельных 
терминов отрасли производства стали. Показано взаимовлияние 
греческого, английского и русского языков при формировании 
терминосистемы черной металлургии. 

 
Литература: 

1 Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс М. 
Р. Фасмер 1964—1973 

2 Online Etymology Dictionary Дугласа Харпера, на английском: 
http://www.etymonline.com/ 
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ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Никифоренко Н.І.  

Маріупольський державний університет 
 
Вимоги до якості перекладу залежать від предметної області та 

інструкцій замовника. Наприклад, при перекладі реклами та художньої 
літератури особлива увага приділяється стилю, адекватності перекладу 
з урахуванням мови, культурологічних особливостей і специфіки 
сприйняття цільової аудиторії. Однак при перекладі технічної 
документації більш важлива єдність використовуваної термінології та 
точна передача змісту. Але незалежно від особливостей тексту і вимог 
замовника необхідно дотримуватися певних правил і уникати 
принаймні традиційних помилок, які очевидні, але, як правило, 
залишаються непоміченими через брак часу. Серед найбільш 
розповсюджених помилок можна виділити 4 види:  

1) орфографічні помилки. Як правило, це найбільш поширені 
помилки. Досить часто, причина їх виникнення приховується у занадто 
високій швидкості на першій стадії перекладу, так званої «чорнової» 
стадії, коли увага приділяється адекватності перекладу. Однак, якщо 
мова йде про орфографічні помилки перекладача, тоді варто 
скористатися перевіркою готового текстового перекладу редактором. 
Без сумніву перекладач теж повинен перечитати перекладений текст, 
адже помилки бувають й технічні, наприклад випадковий збіг літер, що 
розташовані поруч на клавіатурі. 
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2) пунктуаційні. Серед таких помилок зустрічаються випадки 
невірного відокремлення вставних слів. Багато фахівців подеколи 
сумніваються, вважати те чи інше слово вступним чи ні. Часто 
суперечки виникають навколо слова «наприклад», коли його слід 
відокремлювати, а коли воно входить до складу обороту і, відповідно, 
виділяється разом з ним. Аналогічні труднощі пов'язані зі словами 
«однак» і «таким чином». Пунктуаційні помилки складніше вирішити 
ніж орфографічні. Засоби перевірки орфографії не виявляють 
пунктуаційних помилок, тому рекомендовано використовувати 
багатомовну програму «Орфо», яка включає великий набір 
лінгвістичних інструментів, необхідних для роботи з текстовими 
документами, забезпечуючи якісну перевірку і виправлення текстів. 

3) смислові. Досить часто складнощі виникають під час 
побудови фрази, тобто проблема визначення порядку слів. Як в 
новогрецькій так само й в українській мовах порядок слів може істотно 
варіюватися і є додатковим засобом передачі повідомлення. Зазвичай, 
зміст речення членується на тему і рему. Тема – це відомі заздалегідь 
дані, які задані попереднім контекстом, рема – це те, що саме в реченні 
повідомляється нового і актуального. Більш того, існує загальне 
правило: тема в реченні передує ремі. Саме тому речення повинно 
переходити від легких і відомих речей до незнайомих і важких. Таким 
чином, початок речення має містити цікаву і важливу для користувача 
тему і потім орієнтувати його на дію. Досить популярною є проблема 
так званих «хибних друзів перекладача», слів, які подібно звучать у 
мовах оригіналу та мові перекладу, але мають різні значення. Такі 
помилки можуть призвести або до непередбачуваних наслідків, навіть 
до жертв на виробництві, або до анекдотичних ситуацій. 

4) стилістичні. Їх виникнення пов'язане з неправильним або 
точніше недоречним вживанням тих чи інших мовних одиниць та 
конструкцій. Перш за все, обираючи стиль викладу матеріалу, 
перекладач повинен чітко усвідомлювати, на яку аудиторію 
орієнтований матеріал і які цілі переслідуються. Якщо це рекламний 
текст, тоді його основна мета зацікавити споживача, і нарешті 
«змусити» придбати рекламований продукт або скористатися 
послугою. При перекладі технічної документації, необхідно уникати 
дуже довгих і заплутаних речень, рекомендується викладати думку 
чітко, ясно та доступною для користувача мовою, також слід 
дотримуватися нейтрального стилю викладу матеріалу. 

 
Література: 

1 Беззубов, А. Н. Введение в литературное редактирование / А. 
Н. Беззубов. – СПб., 1997 – 117 с. 
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УДК 811.14’06’255.4 (043) 
ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД – ДІАЛОГ МІЖ КУЛЬТУРАМИ 

Рубан Н.Ф. 
МДУ (м. Маріуполь) 

 
Переклад поняття історичне. Різні епохи вкладали в нього 

різний зміст і по різному розуміли його взаємовідносини з 
оригінальною літературою. Художній переклад - це переклад творів 
художньої літератури і художніх текстів. Цей переклад є інструментом 
культурного освоєння світу, розширення колективної пам'яті людства, 
чинником самої культури.  

У художньому перекладі важливе збереження форми, змісту, 
структури і естетичного впливу оригіналу тексту. Хоча зазвичай 
говорять про переведення «з однієї мови на іншу», насправді ж в 
процесі перекладу відбувається не просто заміна однієї мови іншим. У 
перекладі стикаються різні культури, різні особистості, різні склади 
мислення, різні літератури, різні епохи, різні рівні розвитку, різні 
традиції та установки [1,112]. Письменник як член конкретної етнічної 
групи і носій конкретної мови в створенні тексту послуговується 
засобами, пропонованими цією мовою. Художній текст 
вважають «відображеною в формах мови і забарвленою свідомістю 
автора узагальненою картиною світу», вербальним повідомленням, за 
допомогою якого письменник передає «предметно-логічну, естетичну, 
образну, емоційну й оцінну інформацію». 

Актуальність дослідження - світ, в якому живе інший народ, 
що говорить на іншій мові, його художню літературу і, зокрема, 
культуру, можливо, пізнати за допомогою перекладу - це підтверджено 
всією історією взаємин між народами різних національностей. 

Мета роботи дослідити, яку роль відіграє переклад у 
міжкультурних відносинах. 

Через тісний зв’язок мови та культури все більше науковців 
розглядають діяльність перекладача в аспекті не мовного контакту, а 
культурного. Вважається, що жодну мову не можна розглядати окремо 
від її культурного контексту, скоріше тільки як її частину. M. Тітцман, 
наприклад, висловлює думку, що кожен текст має передумовою 
прагматику знання культури, до якої він належить [2, 115].  

Переклад – це, в свою чергу, відтворення світогляду та 
культури. Засновник ізраїльської перекладацької школи Ітамар Евен-
Цохар зазначає, що переклади часто відіграють інноваційну роль, 
привносячи в літературну систему незвичайне нове мислення, 
методики, літературний смак та чужий світогляд [3, 155]. Переклад 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

284

більше не розглядається лише як процес мовного трансферу, натомість, 
його називають «способом передачі культурних та мовних зв’язків та 
інтеграції інобуття тексту у культуру адресата» [3,157]. З цього 
випливає, що осягнення тексту та мови, так само, як і перекладацьке 
посередництво, є успішним тільки тоді, коли має місце добре 
розуміння культури. Той факт, що переклад є одним із різновидів 
комунікації, в якому спілкування відбувається шляхом ідентифікації 
окремих, знайомих для відправника і реципієнта рис репрезентованої 
ситуації, робить можливим сам процес міжмовної комунікації, 
дозволяючи перекладачеві і реципієнту перекладу свідомо 
інтерпретувати й аналогічно сприймати художній твір на основі 
власного життєвого досвіду, загального рівня освіченості і ерудиції.  

Питання про те, що переклад не зводиться тільки до 
співвідношення двох мовних структур, а є фактом співвідношення двох 
культур порушив французький лінгвіст Ж. Мунен. Вчений слушно 
зазначав, що позамовна ситуація культури є тим чинником, який може 
нейтралізувати розбіжності мовних структур, компенсувати відсутність 
тих чи інших елементів у мовній картині світу [4,25]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що художній переклад без 
розуміння культури іншого народу стає не можливим. Для того щоб 
досягти адекватного та ефективного перекладу, перекладач повинен не 
тільки володіти знаннями та творчими здібностями, а ще й добре 
розуміти культурне середовище у якому знаходиться автор твору. 
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УДК 94 

TECHNOLOGICAL PROGRESS AND TECHNOLOGICAL 
REVOLUTION 

Селиванов М.А., Сидаш Н.С. 
ИХТ ВНУ им. В.Даля (г. Рубежное) 

 
Technological revolution is, in general meaning, a relatively not long 

period in history when one technology, or, better, a set of technologies, is 
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replaced by another technology or by the set of technologies. As 
Swedish philosopher at the University of Oxford Nick Bostrom wrote: «We 
might define a technological revolution as a dramatic change brought about 
relatively quickly by the introduction of some new technology» [1, p. 1]. It 
is an era of an accelerated technological progress characterized not only by 
new innovations but also their application and diffusion. A difference 
between technological revolution and technological change is not clearly 
defined. The technological change we could see as an introduction of an 
individual, single new technology, while the technological revolution as a 
period in which more new technologies are adopted at the almost same time. 
These new technologies or technological changes are usually interconnected 
– as 3rd Kranzberg's law of technology says: «Technology comes in 
packages, big and small» [2, p. 544-560]. 

A new technological revolution should increase a productivity of 
work, efficiency, etc. It may involve not only material changes but also 
changes in management, learning, social interactions, financing, methods of 
research etc. It is not limited strictly to technical aspects. Technological 
revolution so rewrites the material conditions of human existence and also 
reshape culture, society and even human nature. It can play a role of a 
trigger of a chain of various and unpredictable changes. 

«What distinguishes a technological revolution from a random 
collection of technology systems and justifies conceptualizing it as a 
revolution are two basic features: 1. The strong interconnectedness and 
interdependence of the participating systems in their technologies and 
markets. 2. The capacity to transform profoundly the rest of the economy 
(and eventually society)» [3, p. 9]. The consequences of a technological 
revolution are not exclusively positive – for example, it can have negative 
environmental impact and cause a temporal unemployment (so 
called technological unemployment).  

The concept of technological revolution is based on the idea (not 
unquestioned) that technological progress is not linear but undulatory. 
Technological revolution can be: 1. Sectoral. More technological changes in 
one sector. 2. Universal. Interconnected radical changes in more sectors, the 
universal technological revolution can be seen as a complex of several 
parallel sectoral technological revolutions. The concept of universal 
technological revolutions is a key factor in the theory of long economic 
waves – cycles. The most known example of technological revolution was 
the Industrial revolution in the 19th century, the Scientific-technical 
revolution about 1950-1960, the Neolithic revolution, the Digital revolution 
etc. The notion of “technological revolution” is frequently overused. 
Therefore, it is not easy to define which technological revolutions having 
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occurred during world history were really crucial and influenced not only 
one segment of human activity but had a universal impact. One universal 
technological revolution should be composed from several sectoral 
technological revolutions in science, industry, transport etc. 

Several universal technological revolutions which occurred during 
the modern era in Western culture can be identified: 1. Financial-agricultural 
revolution (1600-1740). 2. Industrial revolution (1780-1840). 3. Technical 
revolution (or Second Industrial Revolution) (1870-1920). 4. Scientific-
technical revolution (1940-1970). 5. Information and telecommunications 
revolution (1985-present). Attempts to find comparable periods of well 
defined technological revolutions in the pre-modern era are highly 
speculative. Probably one of the most systematic attempts to suggest a 
timeline of technological revolutions in pre-modern Europe was done by 
Slovenian jurist, political scientist, journalist and writer Daniel Šmihula [4]: 
A. Indo-European technological revolution (1900-1100 BC). B. Celtic and 
Greek technological revolution (700-200 BC). C. Germano-Slavic 
technological revolution (300-700 AD). D. Medieval technological 
revolution (930-1200 AD). E. Renaissance technological revolution (1340-
1470 AD). After 2000 there became popular the idea that a sequence of 
technological revolutions is not over and in the forthcoming future we will 
witness the dawn of a new universal technological revolution. The main 
innovations should develop in the fields of nanotechnologies, alternative 
fuel and energy systems, biotechnologies, genetic engineering, new 
materials technologies etc [5]. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНОЛОГІЇ 

БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 
Сковородка Т.Я.  

Маріупольський державний університет 
 

Актуальність дослідження полягає у тому, що за останнє 
сторіччя розвиток економіки стрімко пішов угору, породжуючи нові 
терміни, які вимагають детального вивчення та представляють 
неабиякий інтерес для лінгвістів. Об'єктом дослідження є термінологія 
банківського сектору. Предметом дослідження є лінгво-семантичні 
особливості термінів, що використовуються в банківському секторі. 

Мета дослідження полягає у наданні загальної характеристики 
термінології банківського сектору на матеріалі економічних термінів, 
що зустрічаються на грецьких та українських інформаційних сайтах. 
Вивченням економічної термінології у вітчизняній лінгвістиці 
займались такі мовознавці як Т. Панько, Г. Чорновол, О. Чуєшкова, 
Г.П. Мацюк та ін. Термінологія – це сукупність слів і словосполучень, 
що позначають спеціальні наукові та технічні поняття і 
використовується для здійснення комунікації[3, 12 с.]. 

Р.Ю. Кобрин і Б.Н. Головін розглядають термінологію в 
системі загальнолітературної мови, оскільки часто одні й ті ж лексичні 
одиниці можуть одночасно виступати як терміни, так і 
загальновживані слова. Крім того, і ті й інші в однаковій мірі схильні 
до різних лексико-семантичних перетворювань, а саме: 
використовують однакові словотворчі моделі, мають тенденцію до 
полісемії, омонімії і т.п. Таким чином, до ознак термінології можна 
віднести:  - приналежність до певної галузі знання;  

 -приналежність до певної замкнутої і суворої системі в рамках 
даної галузі знань;  

- співвідношення з певним поняттям [2, 116 с.]. 
Число термінів фінансової сфери є приблизно обмеженим і 

використовується в будь-якій розвиненій мові, але, на відміну від 
загальновживаної лексики, фінансово-економічна лексика має 
динамічну структуру. У даному дослідженні мова піде про банківську 
термінологію, тому важливо пояснити необхідність впливу на дану 
сферу нових понять фінансово-економічної тематики. Існуюча на 
сьогоднішній день класифікаційна схема банківської термінології є для 
багатьох мов запозиченою, оскільки практично всі групи і окремі 
слова, а також словосполучення, в яких вони використовуються, 
сформувалися завдяки латинській мові. Зараз пріоритетний напрямок 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

288

утворення лексичних конструкцій в банківській сфері належить 
англійській мові [1, 116 с.]. 

Українська та грецька мови найбільш гармонійно переживають 
процес запозичення слів з банківської термінології, оскільки ряд 
морфем і термінологічних понять, заснованих на латинській мові, 
з'явилися ще в часи середньовіччя.  

Термін економічної сфери зазвичай передається за допомогою 
слів або словосполучень, і вживається для найменування певних 
понять. Він передається за допомогою іменників, прикметників, 
дієслів. При цьому кожен банківський термін повинен бути 
охарактеризований сукупністю основних ознак дефініції.  

Мовна форма термінів ґрунтується на іменниках і 
словосполученнях, оскільки на базі прикметника, прислівника чи 
дієслова неможливо створити повноцінну класифікаційну схему, яка б 
відображала понятійну систему банківської справи. Економічні тексти 
охоплюють велику тематику. Це лексика, яка включає в себе 
різноманітну бухгалтерську, аудиторську і банківську звітність, 
документацію, маркетингові дослідження, наукові статті, бізнес-плани, 
робочі звіти і т.д. 

Термінологія банківської справи має свою специфіку, яка 
потребує більш докладного дослідження. 
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ПЕРЕКЛАД МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЯК РІЗНОВИД 
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Терміни, терміносистеми і термінологія були предметом аналізу 

багатьох робіт лінгвістичного змісту як теоретичної, так і практичної 
спрямованості. Проте з плином часу інтерес до різних проблем 
термінології незмінно зростає. 



 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

289

Через швидкий розвиток науки і техніки, досягнення науково-
технічного прогресу з’являється нова лексика для позначення об'єктів, 
явищ і процесів. Термінологія представляє найбільш динамічну 
систему мови, яка постійно розвивається, тому проведення досліджень 
в цій області є історично орієнтованою діяльністю, оскільки 
досліджується поява, розвиток і зміни у термінологічній системі в 
залежності від розвитку відповідних наук і загального стилю мислення 
епохи.  

Функціонування термінів та терміносистем не відрізняється від 
інших лексичних одиниць мови, але область їх вживання звужується до 
конкретної науки. Саме ця характерна риса надає термінології 
своєрідності та призводить до того, що термін розкриває всі свої 
структурні, семантичні та функціональні особливості навіть у рамках 
конкретної галузі. Дослідження медичної термінології представляє 
собою великомасштабну роботу.  

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що 
термінологія медичної галузі, є однією з термінологічних систем, яка 
безперервно та стрімко розвивається. Термінами постійно 
оновлюються, що призводить до їх вивчення лінгвістами та 
перекладачами. 

Мета дослідження полягає у визначенні ролі перекладу 
медичної термінології як складової науково-технічного перекладу. 

Серед досліджень, присвячених питанням медичної 
термінології, значне місце належить визначенню способів її творення, 
що розглядалися такими вченими, як: А.В. Боцман, О. Б. Петрова; 
освітленню проблем етимології термінів – С. В. Вострова. 
Дослідженням різних аспектів окремих терміносистем присвячені 
праці багатьох вчених, зокрема: Л. Ю. Зубової, Т. Р. Кияка, Д. В. 
Самойлова та інших. 

Перш за все, потрібно відзначити, що медичні тексти не мають 
достатньої кількості метафор та інших стилістичних прийомів. Тому 
переклад специфічної термінології є найскладнішим у 
перекладацькому процесі. Важливим фактором також є вивчення 
структури термінів та їх використання у різноманітних контекстах.  

Переклад наукової і технічної літератури є складною діяльністю, 
результатом детальної дослідницької роботи не тільки у вивченні мови, 
але й конкретної спеціальності. Для виконання такої роботи 
перекладач повинен мати високу кваліфікацію, досконало володіти 
мовою наукової і технічної літератури, як оригіналу, так і перекладу. 
Теоретично це можливо лише в межах якої-небудь однієї вузької 
спеціальності. Переклад медичної термінології є одним з 
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найскладніших видів науково-технічного перекладу. Переклад текстів 
медичного спрямування має бути ретельно перевірений, щоб не 
виявитися причиною неточної діагностики, неправильної інтерпретації 
досягнень науки, і, як наслідок, грубої помилки в професійній 
діяльності [3].  

Медична терміносистема переповнена інтернаціоналізмами, 
через те, що у багатьох мовах переважна більшість позначень греко-
латинського походження. У такій ситуації переклад термінів 
здебільшого засновано на пошуку відповідних одиниць у мові 
перекладу чи на утворенні складного терміна з використанням 
існуючих в мові терміноелементів. Знання словотворчої і 
морфологічної структури є суттєво важливим для правильного 
перекладу терміну. Існують прості медичні терміни – окремі іменники, 
які позначають конкретні поняття що складаються з одного слова 
έλκος- виразка; складні, утворюються за допомогою декількох окремих 
слів: θηλώδες καρκίνωμα – папілярний рак; та багатокомпонентні 
терміни, що мають у своєму складі три і більше слів: ανθρώπινο 
λευκοκυτταρικώ αντιγόνο – людський лейкоцитарний антиген; терміни-
словосполучення, що складаються з декількох компонентів: 
γεφυροπαρεγκεφαλιδική ραχιαία οδός – мозжечково-понтодорсальний 
шлях [1]. 

Отже, переклад текстів медичного спрямування можна вважати 
одним з найскладніших видів науково-технічного перекладу, через те, 
що медицина є наукою, у якій точність відіграє величезну роль. 

Проблема перекладу медичних термінів та складання галузевих 
термінологічних словників залишається однією із актуальних проблем 
сучасного мовознавства. Адже за останні роки медична терміносистема 
досягла значних розмірів. Тому робота з дослідження медичної 
термінології та варіанти її перекладу завжди привертатимуть особливу 
увагу лінгвістів та перекладачів. 
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Актуальність. Смислова, або семантична структура слова 

унікальна для кожної конкретної мови, а тому може не співпадати в 
лексичних системах іноземної мови та мови перекладу. Тут на перший 
план виходять так звані лексичні трансформації, які можна визначити 
як «відхилення від словникових відповідностей». Вибір теми 
зумовлений тим, що у сучасній лінгвістиці поняття трансформації 
використовується як важливий засіб досягнення адекватності 
перекладу. Трансформації допомагають подолати ті чи інші існуючі 
лексичні труднощі у перекладі. Трансформація полягає у зміні 
формальних або семантичних компонентів при збереженні інформації. 
Наприклад, російське слово „час” співпадає з українським у 
значенняхвиміру великих часових відрізків: час Пушкіна, літній / 
вільний час, тощо, але не співпадає з позначенням відрізку часу у 60 
хвилин. В цьому випадку треба вжити слово „година”. 

Мета дослідження: визначити сутність та основні особливості 
використання лексичних трансформацій при перекладі 
поетичнихтекстів з новогрецькоїмови на українську. 

Найпростішими лексичними трансформаціями є опущення та 
додавання. Лексичні, трансформації нерідко вимагають внесення 
додаткових слів чи навпакиопущення деяких елементів. Введення 
додаткових слів обумовлюється рядом причин: розходженнями в 
структурі речення і тим, що більш стислі грецькі речення вимагають в 
українській мові більш розгорнутого вираження думки. Відсутність 
відповідного слова чи відповідного лексико-семантичного варіанта 
даного слова теж є причиною введення додаткових слів при перекладі. 

Транскрибування і транслітерація – способи перекладу 
лексичної одиниці оригіналу шляхом відтворення її форми за 
допомогою букв мови перекладу. При транскрибуванні відтворюється 
звукова форма іншомовного слова, а при транслітерації – його графічна 
форма (буквений склад). Ведучим способом у сучасній перекладацькій 
практиці є транскрипція зі збереженням деяких елементів 
транслітерації. Найчастіше такий спосіб перекладу застосовується для 
передачі власних назв і імен, що не змінюють своєї форми при 
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переносі в іншомовний текст. У грецьку мову шляхом транслітерації 
перейшли такі слова як: βότκα, τσαϊ, ρουβλί. 

Калькування – переклад лексичної одиниці шляхом заміни її 
складових частин – морфем чи слів – їх лексичними відповідниками у 
мові перекладу; при цьому нове слово копіює структуру лексичної 
одиниці мови-джерела. Наприклад, Ορθόδοξος – ортодоксальний 
(транскрибування); православний (калькування)  

Генералізація – це заміна мовної одиниці оригіналу, яка має 
більш вузьке значення, одиницею перекладу з більш широким 
значенням. Наприклад, Κάθε Σαββατοκύριακο βγαίνουμε έξω – 
Щотижня виходимо на прогулянку. Генералізація застосовується в тих 
випадках, коли вживання слова з більш загальним значенням рятує 
перекладача від необхідності уточнювати, суботу або неділю має на 
увазі автор, говорячи про «уїк-енд».  

Конкретизація – це процес, протилежний генералізації - заміна 
слова або словосполучення з широким предметно-логічним значенням 
на одиницю мови перекладу з більш вузьким значенням. В результаті 
одиниця мови-джерела виражає родове поняття, а одиниця мови-
перекладу – більш вузьке видовепоняття, яке входить до складу 
данного роду. В багатьох випадках застосування конкретизації 
пов’язане з тим, що у мові перекладу відсутнє слово з таким же 
широким значенням. Наприклад, Αυτά τα βακτήρια μπορούν να 
βρίσκονται σε τέτοιο βάθος μέσα στη γη. – Бактерії живуть так глибоко в 
землі.  

Адаптація - заміна невідомого відомим, незвичного звичним. 
Часто застосовується при перекладі фразеологізмів, сленгу, усталених 
фраз, які передбачає суспільна традиція. 

Наприклад, Πάρε δρόμο – стули пельку,έγινα Λούης – 
випарувався, щез (став як перший олімпійський чемпіон Греції на 
марафонській дистанції, якого звали Спірос Луїс) 

Відсутність слова у мові називається лакуною. Вияв і фіксація 
лакун є важливою справою для теорії перекладу, тому що важко 
уявити, що в мові перекладу відсутнє слово, яке існує в рідній мові, і 
що шукати його в словнику – марна справа. 

Пропоную дуже коротко розглянути особливості лексичних 
трансформацій при перекладі з новогрецької мови на українську на 
прикладі уривку з вірша Константиноса Кавафіса «Ітака»: 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο 
δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Коли надумаєш відплити до Ітаки, Моли богів, продовжили щоб 
шлях. Шлях див, пригод і знань завзятих; 
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На початку віршу ми визначаємо такий тип лексичної 
трансформації як прийом лексичного додавання: «Коли надумаєш …» 
при перекладі (далі) «Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη», замість 
буквального перекладу «Як відправишься в подорож до Ітаки» 

Далі ми зустрічаємось з модуляцією (коли частина «про довгий 
шлях» була замінена словосполученням «продовжили щоб шлях») 

«Моли богів, продовжили щоб шлях» > «να εύχεσαι νάναι μακρύς 
ο δρόμος», замість буквального перекладу «Моли богів про довгий 
шлях» 

Далі йде дуже багато лексичних додавань, що надають 
яскравішого смислового забарвлення: «γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος 
γνώσεις, Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα 
μηφοβάσαι» > 

«Шлях див, пригод і знаньзавзятих…» замість буквального 
перекладу «Повний пригод, повний знань, Лестригонів та циклопів, Та 
гнівного Посейдона ти не лякайся» 

Таким чином, було проаналізовано особливості використання 
лексичних трансформацій при перекладі поетичних текстів з 
новогрецької мови на українську. 
 
УДК 811.14'06'373(043) 

ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНОЛОГІЇ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ТА 
РЕМОНТУ ТРАНСПОРТИХ ЗАСОБІВ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

НА УКРАЇНСКЬКУ 
Удачина Г. 

Маріупольський державний університет 
 

У світі високих технологій ми, сучасні люди, знаходимося у 
вирії розвитку техніки, створення чогось нового та пізнання нових 
кордонів. Не обійшло стороною й автомобілебудування, автомобілі 
переслідують нас скрізь, наповнюючи наше життя рухом. Охоплюючи 
різні сфери науки та техніки, ми зустрічаємо багато різноманітної 
термінології, яка є досить молодою та динамічною наукою, яка 
щоденно бурхливо поповняється усе новими поняттями та назвами. 
Термінологія автомобілебудування та ремонту транспортних засобів є 
достатньо широкою та всеохоплюючою, яка несе в собі тисячі 
термінів,понять явищ тощо. Тема відноситься до науково-технічного 
перекладу, отже подібний переклад передбачає наявність у 
перекладача широких фонових знань у тій галузі, до якої належить 
текст, що перекладається. Досить складно дати вузьке поняття саме 
автомобілебудування, тому ще воно несе в собі саме устрій машини, 
використання, обслуговування та ремонт транспортних засобів. Ми 
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намагатимемося дати чітке пояснення термінології, яка 
використовується у автомобілебудуванні та основні види перекладу 
термінів з новогрецької на українську.  

Отже, в умовах розширення міжнародних зв'язків і обміну 
інформацією, перекладознавство швидко розвивається. Мова постійно 
оновлюється за рахунок неологізмів, запозичень і нових відкриттів, 
з'являються нові теорії, погляди на проблеми перекладу. Також 
виникає необхідність поширення та поглиблення знань з теорії та 
практики перекладу в науково-технічній сфері, тому що наука не стоїть 
на місці та кожне нове відкриття чи дослідження повинне бути 
доступним для усього світу. Тому, особливу цінність становить ця 
робота через недостатній ступінь дослідження перекладацької 
діяльності у сфері науки,а особливо у сфері автомобілебудування. 

Об’єктом виступають терміні автомобілебудування 
новогрецькою мовою, словники, описи до транспортних засобів. 

Предметом дослідження є особливості проблеми перекладу 
термінів автомобілебудування та ремонту транспортних засобів, їх 
адекватне використання та пошук найбільш коректних відповідників у 
перекладі з новогрецької мови. 

Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити лексико-граматичні 
аспекти перекладу, передати його екстралінгвістичні проблеми, 
показати особливості вживання термінів, а також розкрити стилістичні 
засоби, що найбільш вживаються у науково-технічному перекладі. 

Отже, характерною рисою текстів науково-технічного стилю є 
використання особливих термінів, які могли б задовільнити потреби в 
даній сфері спілкування. Як зазначає В. Коміссаров, терміни – це 
слова, чи словосполучення, що позначають специфічні об’єкти чи 
поняття, якими оперують фахівці певної галузі науки або техніки [1, 
117]. Але термінами можуть бути не тільки слова, які 
використовуються виключно в певних рамках науково-технічного 
стилю, але й загальновідомі та загальновживані слова. Так, наприклад, 
слова το συνεργείο αυτοκινήτων – автосервіс, το τρέιλερ – трейлер ,το 
κομπρεσέρ – компресор та інші. Треба зазначити, що 
автомобілебудування нерозривно пов’язане з автомобілями, тому часто 
ми можемо зустріти слова, які починаються з приставки –αυτο , 
прикладом можуть слугувати наступні одиниці: αυτοματική– 
автоматика, αυτόματος – автоматичний, αυτομοντελισμός– 
автомоделювання. Загалом, термінологія не допускає неточностей або 
хибний переклад, тому що при перекладі текстів науково-технічного 
виду, ми не маємо якогось описового мотиву, ми маємо лише сухий 
текст, який потребує ретельного та вірного перекладу.  Тому при 
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перекладі науково-технічної літератури дуже важливими є точність та 
правильність передачі даних, що досягається за допомогою 
перекладацьких прийомів [3]. Перекладаючи термінологію 
автомобілебудування, зустрічаємо лексику, яка притаманна лише цій 
термінології, та неякій іншій, такі термінологічні одиниці, як: το 
αυτοκίνητο μικρού κιβισμού – малолітражний автомобіль, το αυτοκίνητο 
με δυο άξονες – двохосний автомобіль, το αυτοκίνητο με ανεξάρτητη 
ανάρτηση των τροχών – автомобіль з незалежною підвіскою коліс.  

Переклад науково-технічних текстів повинен вірно передавати 
зміст оригіналу у формі, по можливості близькою до форми оригіналу. 
Переклад в цілому не повинен бути ні буквальним, ні вільним 
переказом оригіналу, хоча елементи того й іншого обов'язково 
присутні. Важливо не допускати втрати суттєвої інформації оригіналу. 
Для якісного і точного виконання, такий переклад вимагає спеціальних 
технічних знань і досвіду. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що основною 
проблемою при перекладі термінології автомобілебудування є 
відсутність інвентаризації термінів і наявність полісемії та синонімії 
саме в сучасній українській термінології, що спричиняє особливі 
складнощі при процесі перекладу. 
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Мовні реалії відіграють дуже важливу роль у відтворенні мовної 

картини світу при перекладі. Реальна картина світу – це об’єктивна, не 
залежна від людини даність; світ, який оточує людину. Д.Е. Розенталь 
та М.О. Теленкова зазначають, що поняття мовної та культурної 
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картин світу грає важливу роль у вивченні іноземних мов. Людина, 
вивчаюча іноземну мову, проникає в культуру носіїв цієї мови та 
піддається впливу закладеної в ній культури. На первісну картину світу 
накладається вторинна картина світу мови, яка вивчається. Вторинна 
картина світу – це не стільки картина, яка відображається мовою, 
скільки картина, яка створюється цією мовою. Взаємодія первісної та 
вторинної картин світу – це складний психологічний процес, який 
потребує певної відмови від власного «я» та пристосування до іншого 
бачення світу [7, с. 49]. 

Національний соціокультурний фонд кожної національної 
спільноти складається з певних цінностей цієї спільноти. Ці певні 
цінності можуть бути зовсім відсутніми в іншій спільноті. Вони також 
можуть бути в чомусь схожими, однак, вони будуть суттєво 
відрізнятися. Цінності кожної національної спільноти – це реалії. Отже, 
реалії – це основа мовної картини світу певної національної спільноти. 
Реалії – це яскравий матеріал, що засвідчує своєрідність мовних картин 
світу.  

На нашу думку, по-перше, мовні реалії відображають місцеві 
особливості кожної національної спільноти. По-друге, вони надають те 
чи інше емоційне забарвлення. 

Вважаємо, що різниця між висловами різних народів, вся їхня 
географічна, етнічна, історична і мовна специфіка полягає саме в 
мовних реаліях. Навіть при самому поверхневому знайомстві з 
культурою якого-небудь іншого народу, ми помічаємо багато 
відмітних від нашої ментальності рис. Саме ці розбіжності і складають 
«національний дух народу», а описати його – це виявити унікальне. 

В. фон Гумбольдт стверджував, що різні мови – це не різні 
позначення однієї й тієї самої речі, а різне її бачення. Мова стає 
посередником між світом предметів, що їх людина пізнає, та 
індивідуумом, який прагне його пізнати. Контакт між народами з 
різним досвідом здійснюється насамперед через контакт мов, тому на 
межі зіткнення мов найбільш яскраво виражається зіткнення способів 
життя, матеріальної і духовної культур – зіткнення на рівні 
підсвідомості, тому двомовність – це насамперед діалог світоглядів, 
систем світу [3, с. 149]. Мовна картина світу – це своєрідне 
світобачення через призму мови. Мовна картина світу кожної 
національної спільноти зіставляється, підлягає увазі з боку інших 
національних спільнот. Усе це необхідно для зворотного зв’язку,  для 
самокорекції. Звісно, що в ситуації зіткнення культур учасники 
комунікативного акту через неототожнення мовних та концептуальних 
картин світу постійно зіставляють рідну культуру з нерідною, рідну 
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мову з нерідною, фіксуючи не тільки компоненти, які співпадають, а й 
ті, які розрізнюють мови внаслідок інтерференції культур – ширше 
інтерференції національного світосприйняття. 

С. Влахов і С. Флорин пишуть про осмислення реалії в оригіналі 
та в перекладі. 

1. Найбільш вдалим потрібно вважати таке введення в текст 
незнайомої реалії, яке забезпечило б її цілком природне, невимушене 
сприйняття читачем без застосування з боку автора особливих засобів 
її осмислення. 

2. Не потребують здебільшого пояснень і ті реалії, які знайомі 
читачам (з літератури, друку, культурного спілкування). Такі, 
наприклад, що увійшли в багато мов, інтернаціональні реалії типу 
сомбреро, пампа, корида, гондола, фелах; про кожну з них у читача 
давно склалося відповідне представлення, так що письменник, вводячи 
дане слово в свій текст, досить точно знає, що його зрозуміють. 

Однак при перекладі, незважаючи на інтернаціональний 
характер цих реалій, а може бути, саме в зв’язку з ним, існує небезпека 
помилок: не розраховуючи в сумнівних випадках на пам’ять або 
інтуїцію, перекладач повинен ретельно перевірити, 1) чи існує це слово 
і в мові перекладу, 2) чи відповідає воно за значенням перекладному в 
мові оригіналу і 3) який його фонетичний і графічний вигляд у мові 
перекладу. 

3. З ще більшою підставою не вимагають пояснення і 
регіональні реалії. Такі в радянській художній літературі назви 
багатьох об’єктів, характерних для побуту і культури народів 
Радянського Союзу. 

4. Дуже часто в міркування письменника і перекладача входить 
розрахунок на контекстуальне осмислення, на те, що читач зрозуміє 
введену реалію «за змістом». 

5. Нерідкі випадки переоцінки фонових знань читача, коли автор 
не пояснює реалію, чужу чи свою, але явно незнайому читаючій 
публіці. 

6. Наведених прикладів досить, щоб показати небезпеку 
нерозуміння або нерозуміння значення незнайомої реалії, введеної в 
текст першотвору або перекладу: смисловий зміст чужого слова не 
доходить до свідомості читача чи доходить в дещо обмеженому 
вигляді, що ставить питання щонайменше про виділення цих реалій за 
допомогою відповідних засобів. 

7. Але одного виділення, тобто просто залучення уваги читача 
до того, що це слово «особливе», недостатньо для сприйняття 
смислового змісту реалії. Тому автори та перекладачі вдаються до 
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цілого ряду засобів, цілеспрямовано використовуваних для осмислення 
далекого від розуміння читача слова. Їх підбір незмінно залежить від 
стилістичних завдань автора і в кінцевому рахунку пов’язаний з 
урахуванням значущості, «ступеня активності», «смислового 
навантаження», яку несе та чи інша реалія [1, с. 81-84]. 

На нашу думку, мовна та культурна різноманітність – це 
багатство світової культурної спадщини. Його збереження відбувається 
за допомогою перекладу. Саме переклад захищає мови та культури 
різних народів, розвиваючи їх, таким чином, а також застерігаючи їх 
від впливу інших мов і культур. А.В. Карельський вважає, що 
головною заповіддю перекладацької праці повинно бути свідоме 
обмеження своєї творчої індивідуальності на користь автора, твір якого 
перекладають [5, с. 25]. Професор І.В. Корунець стверджує, що 
встановлення перекладацького рішення залежить від чітко визначених 
факторів, як мовних, так і позамовних. До них належить, перш за все, 
семантична та структурна складність одиниць національно-
зумовленого лексикона вихідної мови як сфери вживання реалій. 
Також переклад залежить від особистості перекладача і від мети 
перекладу [6, с. 158]. 

На думку Р.П. Зорівчак, однією з умов адекватного відтворення 
реалій – це їх глибоке знання. Перекладаючи текст з іноземної мови, 
який відображає національно-культурні стереотипи людських 
відносин, звичаїв і подій, перекладачу необхідно використовувати 
ресурси знання рідної мови, уявляти, як були б названі рідноюмовою ті 
чи інші явища, якщо б вони існували в житті його народу. Коли у 
перекладача є правильне уявлення про реалію та її контекстуальне 
використання, йому легше знайти адекватний відповідник цієї реалії в 
перекладі [4, с. 84]. Отже, перекладач повинен мати достатній запас 
фонових знань для того, щоб адекватно відтворити реалії. Це одна з 
найважливіших, на нашу думку, особливостей перекладу національно-
специфічних реалій. Ми вважаємо, що маючи достатній запас фонових 
знань, перекладач краще розуміє текст оригіналу, а також мовну 
картину світу того народу, якому належить цей текст, що, у свою 
чергу, допомагає перекладачу відтворити мовну картину світу цього 
чужого народу. Н.Г. Гнатюк вважає, що для забезпечення 
міжкультурної комунікації, творча діяльність перекладача має бути 
спрямована на збереження мовної норми рецептивної культури в 
перекладі та її гармонізацію з нормою оригіналу [2, с. 69]. 

О.І. Чередниченко підкреслює важливість культурної 
компетенції стверджуючи, що чим вищий ступінь білінгвізму 
перекладача, тим вищим є його ступінь бікультурності. Останній 
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дозволяє правильно зрозуміти факти іншомовної культури, 
девербалізувати їх та подати у новій словесній оболонці, 
пристосувавши їх до норм вторинного семіотичного коду [8, с. 487]. 

Отже, для того, щоб зрозуміти мовну картину світу іншого 
народу, перекладач повинен стати частиною цього народу, а також 
повинен сприймати світ так, як сприймає його цей народ. Все це 
можливо завдяки лексичній системі. Відтворюючи реалії певного 
народу, перекладач повинен знати його менталітет, історію, спосіб 
життя, культуру, традиції та звичаї. При перекладі реалій необхідно 
підкреслити їх унікальність, а також їх особливий колорит, 
національне та історичне забарвлення. Завдяки цьому перекладач має 
можливість найточніше відтворити мовну картину світу того народу, з 
мови якого перекладає. 

На закінчення зазначимо, що національно-специфічні реалії 
відіграють важливу роль у відтворенні мовної картини світу при 
перекладі. Існують певні особливості перекладу національно-
специфічних реалій у відтворенні мовної картини світу. 
Найважливішим є те, що перекладач повинен мати достатній запас 
фонових знань, а також вміти передавати унікальність мовних реалій. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ МАСОВОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ 

(НА МАТЕРІАЛІ ГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 
Челах І.О.  

Маріупольський державний університет 
 
Питання гендерної (не)рівності не перестає бути актуальним вже 

більш ніж 20 років. Це питання дискутується в багатьох напрямках 
досліджень та є обумовленим суспільними проблемами людства. 

Гендерні настанови виявляються, насамперед, у сценаріях 
мовної поведінки чоловіків і жінок, позначених доволі високим 
ступенем стереотипізації, відтворивши яку, можна легко структурувати 
більш-менш цілісний портрет різностатевих мовних особистостей. 
Якщо порівнювати лексичний склад мови чоловіків та жінок, то 
очевидним є той факт, що чоловіки більше жінок чутливі до нових 
фактів щодо мови, вони вживають більшу кількість неологізмів, а 
також слів із термінологічної та професійної лексики. 

Жінки більшою мірою, ніж чоловіки, використовують так звані 
престижні форми слів, новомодні іноземні запозичення. Основними 
причинами гендерної стереотипності є різні функції, які виконують 
жінки та чоловіки в суспільстві, що склалися історично, різні типи 
характеру, якими вони наділені: наприклад, жінок прийнято вважати 
більш спонтанними, емоційними, нестриманими, чоловіків – 
виваженими, морально стійкими. У сфері гендеру маркерами, які 
вказують на стосунки між представниками протилежної статі, можуть 
виступати терміни спорідненості, антропонімічні лексеми. Однак, дуже 
часто пряма номінація якостей відносин у фразеологічній одиниці 
відсутня. Такі фразеологізми співвідносяться з представником певної 
статі у свідомості реципієнта. Гендер стосується не тільки чоловіків та 
жінок як окремих індивідів, а й характеризує відносини поміж ними як 
соціально-демографічними групами та гендерні відносини в цілому – 
те, як реалізуються соціальні ролі жінок і чоловіків, дівчаток та 
хлопчиків, як вони соціально вибудовуються.Гендер – досить складне 
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поняття, оскільки розкриває багатоаспектний зміст явища. У науковій 
літературі воно вживається в кількох значеннях:  

1. гендер як соціально-рольова й культурна інтерпретація 
рис особистості та моделей поведінки чоловіка і жінки, на відміну від 
біологічної; 

2. гендер як набуття соціальності індивідами, що 
народилися в біологічних категоріях жіночої або чоловічої статей; 

3. гендер як політика рівних прав і можливостей 
чоловіків та жінок, а також діяльність зі створення механізмів щодо її 
реалізації. 

У всіх цих значеннях гендер вивчається в системі наукових 
“гендерних досліджень”. Гендерні дослідження – напрямок наукової 
діяльності та її со- ціальної організації, спрямований на вивчення 
місця, ролі, активності, волевиявлення й самореалізації чоловіків і 
жінок у змінних історичних умовах соціального буття певної епохи. 
Результатом гендерних досліджень як окремого наукового напрямку у 
діяльності широкого кола науковців з різних галузей знань стало 
створення сучасної гендерної теорії. Серед найважливіших завдань 
перекладача є встановлення комунікативної особливості мовлення 
персонажів твору та виділиння гендерно маркованих мовленнєвих 
засобів, а також гендерні особливості комунікативної взаємодії. 
Наступним етапом має стати встановлення розбіжностей у стереотипах 
вербальної комунікативної поведінки у вихідній культурі та культурі 
перекладу. Аналіз лексико-стилістичних гендерних розбіжностей може 
значно спростити подальшу роботу перекладача та допомогти 
уникнути типових перекладацьких помилок. Варто пам’ятати, однак, 
що іноді драматичний твір, як жанр художньої літератури, може 
повністю будуватися на порушенні стереотипних уявлень про гендерну 
поведінку персонажів.Контрастивні дослідження з питань гендерної 
поведінки в різних мовах та культурах є актуальними для перекладачів. 

В сучасній лінгвістиці існує три типи конструювання гендеру: 
1. нормативний (прагнення відповідати гендерним 

нормам та очікуванням соціуму); 
2. маніпулятивний (експлуатаціястереотипних ознак 

«чоловічого» та «жіночого» в мові для досягнення певної 
комунікативної мети); 

3. креативний (специфічне конструювання гендерної 
ідентичності з використанням нестандартних мовних маркерів 
чоловічності та жіночності). 

Під нестандартними розуміють такі мовні особливості, як 
стереотипно не співвідносні з гендером, проте набувають гендерного 
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змісту в конкретному контексті, наприклад, використання 
представниками жіночої статі «комп’ютерної» лексики. Адже 
відповідно до гендерних стереотипів, вважається, що така лексика 
притаманна лише чоловікам. Типологія конструювання гендеру досить 
умовна, тому що мовна реальність складніша за цю класифікацію в 
соціальній практиці: усі три типи гендеру можуть поєднуватися. У 
мовній практиці існує маніпуляція мовними нормами, які несуть певні 
знання. 

Сучасна лінгвістика виходить з положення про те, що гендер – 
це причина того, що чоловіки та жінки по-різному використовують 
мову. Відповідно змінюються запитання: «Як говорять чоловіки та 
жінки?»  на: «Які види мовних ресурсів люди використовують або 
можуть використати, щоб представити себе як певний тип чоловіка чи 
жінки?». Це означає, що основною гіпотезою багатьох досліджень стає 
твердження, згідно з яким чоловіки та жінки за своєю суттю різні, ці 
апріорні відмінності відображаються у використанні ними мовних 
засобів певним чином. Узагальнюючи дослідження лінгвістів-
гендерологів, Е. А. Картушина називає три напрямки сучасної 
гендерної лінгвістики:  

1. Соціолінгвістичні гендерні дослідження спрямовані на 
виявлення жанрової своєрідності, тематики чоловічої і жіночої 
комунікативної поведінки. Метою даного напрямку є моделювання 
комунікативної поведінки чоловіків і жінок.  

2. Психолінгвістичні гендерні дослідження визначають 
сукупність асоціацій, пов’язаних з «мужністю» чи «жіночністю» в 
колективній свідомості, з перспективою моделювання гендерної 
концептосфери.  

3. Лінгвокультурологічні гендерні дослідження націлені 
на вивчення сконструйованих у мові уявлень, пов’язаних з чоловіками 
і жінками. 

Одним з пріоритетних напрямків досліджень вітчизняних і 
зарубіжних лінгвістів залишається вивчення гендерної проблематики в 
мові. При цьому основна функція мови полягає не стільки в передачі 
інформації та здійсненні референції до незалежної від нього 
реальності, скільки в орієнтації особистості в її власній когнітивній 
області. Отже, мова розглядається як система орієнтуючої поведінки, 
де вирішальну роль відіграє конотація. У зв'язку з цим значимість 
індивідуальних параметрів суб'єкта що говорить зростає, бо стать 
людини - одна з його найважливіших, як екзистенціальних, так і 
суспільно значущих характеристик, багато в чому визначають 
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соціальну, культурну та когнітивну орієнтацію особистості в світі, в 
тому числі і за допомогою мови. 

У сучасному світі в області гендерних досліджень створена 
наукова основа для поглибленого вивчення проблеми «людина в мові». 

Найбільш яскраве вираження гендерних стереотипів 
спостерігається в грецьких рекламних текстах. Найпоширенішим 
засобом української та грецької реклами є антитеза, яка частіше 
зустрічається в рекламах орієнтованих на жінок. Також використання 
повторень, епітетів, метафор та гіпербол є дуже поширеним серед 
реклами серед чоловіків та жінок.  

 
 

СЕКЦІЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ТА УЧНІВ 
 
 
УДК 57:551.49 

ВОДА - ЦЕ НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА ЖИТТЯ 
Балалаєв В.О., Василюк Л.М. 

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 
 

Вода – це життя, безцінне багатство. Без неї неможливе життя на 
планеті. Фізіологічна потреба у воді однієї людини за 70 років складає 
близько 40 тонн. Наприклад, мешканці стародавнього Риму витрачали 
на добу всього лише кілька літрів води. А мешканцеві сучасного міста 
на побутові потреби щодоби потрібно 300 – 500 л води. Кількість 
витрачаємої щодоби людством прісної води в даний час дорівнює 
річному видобутку всіх корисних копалин. У молекулі води атом 
кисню знаходиться в стані sp3–гібридизації, оскільки  в утворенні 
гібридних орбіталей беруть участь не тільки валентні електрони, але й 
неподілені електронні пари. Гібридні орбиталі спрямовані до вершин 
тетраедру. Внаслідок великої різниці електронегативностей кисню і 
водню зв'язки в молекулі сильно поляризовані, і відбувається зміщення 
електронної густини в бік кисню. Молекула води володіє великим 
дипольним моментом, оскільки полярні зв'язки розташовані 
несиметрично. З сильною поляризацією зв'язку О – Н пов'язано 
утворення водневих зв'язків між молекулами води. Кожна молекула 
води може утворювати до чотирьох водневих зв'язків – дві з них 
утворює атом кисню, а ще дві – атоми водню. Утворення водневих 
зв'язків визначає більш високу температуру кипіння, в'язкість і 
поверхневий натяг води. Залежно від типу ізотопів водню та трьох 
стабільных ізотопів кисню, що входять до складу молекули води, 
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можна скласти 36 формул молекули води, що відрізняються ізотопним 
складом. Водний кластер — це сукупність молекул води, з'єднаних між 
собою за допомогою водневих зв'язків. Існування таких кластерів було 
передбачене теоретично та експериментально виявлено. Під кластерної 
водою сьогодні розуміють структуровану воду, яка утворюється за 
допомогою побудови молекул води в певній послідовності. Щільність 
води в рідкому стані більша, ніж у твердому, саме тому лід у воді не 
тоне, гаряча вода замерзає швидше холодної (ефект Мпемба), «скляна» 
вода - лід неоднаково холодний. Хімічна сполука H2O в чистому 
вигляді в природі не існує. Вода реагує з металами та неметалами,  
солями. Вода, як амфоліт (кислота та основа одночасно); вода бере 
участь у біосинтезі; Замерзання води - дивний процес, під час якого 
обсяг води збільшується на 9%. Лише  1,1% води на Землі придатний 
для пиття. Ресурси Світового океану можуть прогодувати 290 мрд 
людей. У складі мантії Землі води міститься в 10-12 разів більше, ніж у 
Світовому океані; У природі існує близько 1330 видів води. Людський 
організм на 60-70% складається з води, а дитячий на 80%. 
П'ятимісячний ембріон складається з води на 94%. Якість води 
безпосередньо зв'язана з якістю сьогоднішньої екології. Тому треба 
сприяти покращенню нашої екології, впроваджуючи інноваційні 
засоби “фільтрування” виробництва, берегти навколишнє середовище 
та не засмічувати його. 
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УДК 364.48  

АЛЬГОІНДИКАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ РІЧКИ КРАСНОЇ 
МІСТА КРЕМІННА 

Білоус В.В., Коваленко Л.П.  
Кремінська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 

 
Важливою проблемою екологічного стану прісних водойм є 

забруднення викидами промислових підприємств та стічними водами. 
Взагалі,проблема нестачі прісної води для людства є однією з головних 
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глобальних проблем.Тож сьогодні особливо актуальним є отримання 
даних про хімічний, органічний та видовий склад водойм у межах 
урбоекосистем, однією з яких є місто Кремінна. Одним із способів 
контролю прісних водойм у таких екоситемах є фітоіндикаційний 
моніторинг, заснований на стані альгофлори фітопланктону водойм і 
впливу на неї хімічних забруднювачів води, які надходять у водойми 
урбоекосистем.  

Біологічні індикатори – це організми чи сукупність організмів, 
присутність, кількість,особливості розвитку та фізіології яких вказують 
на природні процеси, умови та антропогенні зміни середовища їхнього 
проживання. Мікроскопічні водорості є високочутливими організмами, 
індикаторами стану навколишнього середовища, зокрема прісних 
водойм.  

Мета роботи - дослідити екологічний стан річки Красна за 
допомогою альгологічного моніторингу, оволодіти методиками 
вивчення водоростей планктону річки, виявити фактори, які впливають 
на зникнення чи присутність тих чи інших груп водоростей, виявити 
основні джерела шкідливого антропогенного впливу. 

Під час досліду було досліджено видовий склад водоростей 
річки Красна, зокрема були виявлені представники відділів Зелених 
(хламідомонада,улотрикс), Синьо-зелених (мікроцистис) та Діатомових 
водоростей (навікула та пінулярія). Усі ці представники були 
досконало вивчені за допомогою збільшуваних приладів – біологічного 
мікроскопу зі збільшенням 15 окуляр та 100 об’єктив,та шкільного 
мікроскопа. Під час вивчення було проведено ряд дослідів та 
спостережень по індентифікації представників даних відділів 
водоростей. Так, наприклад, представника роду Chlamydomonas 
хламідомонаду можна ідентифікувати таким чином: відібрати 
промокальним папером частину води з препарату, згодом додавши до 
препарату 2% розчину метиленового синього або слабкого розчину 
йоду, можна побачити джгутики. При вивченні хламідомонади  у 
лабораторних умовах, у посудину набирають воду з річки, потім 
освітлюють посудину з однієї сторони, а так як хламідомонаді 
притаманний позитивний фототаксис,то через певний час вони 
перемістяться на освітлений бік посудини. Дана водорость викликає 
цвітіння води. 

У річці Красній поширений улотрикс поясковий – U. zonata 
Kutz, який розповсюдженний переважно на прибережному камінні, 
палях, прикріплюючись біля самої води. Улотрикс дуже чутливий до 
нестачі кисню. Будова слані розглянули при малому збільшенні 
мікроскопа, звернувши увагу на базальну та інші клітини, їх форму, 
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забарвлення. Будову окремої клітини розглянули при великому 
збільшенні, звернувши увагу на її форму, оболонку, хроматофор,  
піреноїди. 

Колоніальні синьо-зелені водорості Microcystis (Kutz) Elenk 
мають несталу форму колонії: від кулястої до стрічковидної. Це 
планктонні організми, поширені у прісних водоймах. Можуть бути 
індикатором на забруднення водойм органічними рештками. 
Розвиваючись у великій кількості, спричиняють"цвітіння" води, 
забарвлюючи її в сірувато-зелений колір. Будова колонії і окремої 
клітини вивчається при великому збільшенні мікроскопа. Слизову 
оболонку можна розглянути, додавши до препарату краплю туші. 
Влітку дуже часто спостерігається "цвітіння" води, внаслідок масового 
розвитку водоростей. У склянці води дрібні колонії мікроцистиса 
видно навіть неозброєним оком.  

 

 
а)                                         б)                                        в) 

Рисунок 1 – Водорості: а) зелена водорость Chlamydomonas, б) зелена 
водорость Ulotrix Kutz, в) Синьо-зелена водорость Microcystis 

Діатомові водорості Pinnularia Ehr - порівняно великі 
одноклітинні водорості. Будову їх добре видно при великому 
збільшенні мікроскопа. На фоні хроматофора видно краплі олії . У 
цьому ж положенні добре видно епітету, яка заходить на гіпотеку (як 
кришка на коробку), вузли – потовщення стулок зсередини. Риски 
структури трохи переходять на бічні стінки стулок. 

Пінулярія мешкає у водоймах, бідних на вапно. Живе на дні 
водойм, в обростаннях і навіть у планктоні. Щоб розглянути 
двостулкову будову оболонки, треба воду на препараті замінити 
слабким (5-6%)розчином їдкого калію або натрію. Під дією лугу 
цитоплазма дуже набрякає розсуває стулки, які, як правило, 
розходяться  з одного боку, залишаючись з’єднаними з другою. 
Звертаємо увагу на те, що стулки неоднакові – епітека більша за 
гіпотеку. Навікула дужа схожа з пінулярією. Головна відмінність 
полягає в тому, що стулки панциря навікули не мають камер, а замість 
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них видні поперекові штрихи, які складаються з крапок, або рисочок. У 
навікули більш звужені кінці стулок.  

Таким чином у ході дослідження експериментально було 
доведено, що сапробність організмів обумовлюється як його 
необхідністю в органічному живленні ,так і пристосуванням до 
існування в забруднених водоймах . Наші дослідження ґрунтуються на 
здатності окремих видів  - видів біоіндикаторів  вказати своїм 
розвитком та існуванням у воді на ступінь забрудненості водойми. 
Саме за цими показниковими характеристиками виділяються такі зони 
сапробності: полісапробна (зона, яка знаходиться біля місць викидів 
стічних вод, там не відбувається розщеплення органічних речовин), у 
мезасапробній зоні забруднення слабше: нерозщеплених білків немає 
карбону і діоксид карбону небагато, кисень присутній у великій 
кількості, також у воді є ще такі слабо кислі азотні сполуки,як аміак, в 
олігосапробній зоні сірководень відсутній, діоксида карбону мало, 
кількість кисню наближається до нормальної насиченості, розчинних 
органічних сполук немає. 

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 
річка Красна належить до мезасапробної зони – зони з показниками 
помірного забруднення. Загалом у ході дослідження стало відомо,що 
нерозщеплених білків немає, сірководню і діоксид карбону 
небагато,кисень присутній у великій кількості, також у воді наявна 
слабо кисла азотна сполука – аміак,що є небезпечною по своїй природі 
для будь-якого водного комплексу,так як при збільшенні кількості 
даної хімічної речовини рівень кисню значно зменшується,що 
призводить до вимирання представників тваринного та рослинного 
світу певного водного об’єкту. Наявність аміаку в воді свідчить про 
викиди небезпечних речовин – відходів промислової діяльності,що 
звичайно є неправомірним явищем.  

На сьогоднішній день головною метою є збереження сталості 
показників забруднення, з подальшим наміром цілковитого знищення 
джерел водного забруднення комплексу річки Красна. Саме це є 
головною причиною створення даної наукової роботи, у якій за 
допомогою методів біоіндикації було досліджено рівень сапробності 
водної системи річки Красна, з подальшим використанням отриманих 
результатів у боротьбі з найнебезпечнішими джерелами забруднення. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ КРЕМІНСЬКОГО 
РАЙОНУ 

Бороденко М.К.*, Рубан Е.В., доц., к.б.н. ** 
*Рубіжанський ліцей Рубіжанської міської ради 

**ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

Основною стратегічною метою з припинення втрат 
біорізноманіття є зміцнення природної складової довкілля, формування 
екомережі та розвиток заповідної справи. Екологічна мережа – єдина 
територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, 
що підлягають особливій охороні, території та об’єкти природно-
заповідного фонду, рекреаційні території, що згідно законодавства 
України є частиною структурних територіальних елементів екологічної 
мережі – природних регіонів, природних коридорів, буферних зон для 
формування та відновлення довкілля, а також збереження цінних видів 
тваринного і рослинного світу.  

Мета роботи – оцінити природний потенціал Кремінських лісів, 
основні причини деградації та розглянути перспективи збереження їх 
біорізноманіття за рахунок створення єдиної екологічної мережі 
району. 

Кремінські ліси найбільший лісовий масив на півдні 
Лівобережної України площею 35400 га, з них 10 тисяч гектарів 
займають ліси природного походження, всі інші результати праці 
людини. Перші посадки дерев були проведені в 1844 році. Головними 
лісоутворюючими породами є сосна звичайна, дуб, клен, осика, і 
вільха. Флора Кремінського регіону налічує близько 1312 видів з 118 
родин і 473 родів. З них 6 рослин занесені до Європейського червоного 
списку, 45 рослин занесені до Червоної книги України. На ліси 
Серебрянського лісництва припадає 70% рослинного флорофонду 
Кремінських лісів, рідкісних для області формацій та унікальних 
асоціацій лісової, лугової і болотної рослинності, яка містить елементи 
кореальної флори та ніде більше в області не зустрічається. Фауна лісу 
представлена 160 видами птахів, 45 видами ссавців (з 117 видів в 
Україні, 5 видів занесені до Червоної книги України), 9 видами 
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плазунів (з 20 видів фауни України, 3 види, які підлягають охороні у 
всій Європі). На території Кремінського району визначено вісім 
заповідних урочищ місцевого та загальнодержавного значення. 

Стан природного середовища Кремінського району визначається 
такими специфічними факторами: посушливий клімат і маловодність; 
інтенсивна урбанізація прилеглих територій, висока ступінь 
концентрації промисловості та розвитку сільського господарства; 
різноманіття хімічного забруднення природного середовища; 
відсутність комплексної системи природоохоронних заходів. Все це 
призвело до зникнення великої кількості видів рослин і тварин, 
зменшення чисельності майже всіх видів природних рослинних груп та 
майже всіх видів хижаків, а також водоплаваючих птахів.  

Враховуючі що сучасний стан природних ландшафтів 
Кремінщини тільки частково відповідає критеріям, щоб віднести їх до 
національної екологічної мережі України, покращити ситуацію 
можливо шляхом збільшення площ земель з природними ландшафтами 
до 60%, та довести площу антропогенно-змінених територій до 40%. 
Така структура дозволить отримати максимум корисної продукції при 
забезпеченні фундаментальних процесів відтворення живої природи.  

В Кремінському районі створена «Районна цільова Програма 
розвитку екологічної мережі Кремінського району». Основною метою є 
створення територіальної екомережі за рахунок збільшення площі 
земель Кремінського району з природними ландшафтами до рівня, 
достатнього для збереження їх різноманіття. Природно-заповідні 
території Кремінського району, становитимуть ядра екологічної 
мережі, навколо яких формуються інші елементи, що забезпечують 
захист природних територій. Гідрографічна мережа, яка включає 4 
річки, а також 160 водойм, загальною площею 720,9 га. служитиме 
регіональними екокоридорами [1]. 

Процес формування екомережі на території району почався з 
підписання в 2009 році указу Президента України «Про створення 
національного природного парку «Сіверсько-Донецький». До території 
національного природного парку «Сіверсько - Донецький» включені 
7007 гектарів земель державної власності. На жаль в 2010 році указ був 
припинений різкими запереченнями Луганських лісогосподарників [2]. 

Національний парк «Сіверсько-Донецький» спільно з парками 
«Святі гори» (Донецька область), «Слобожанський» і 
«Гомольшанський» (Харківська область) повинен був стати основою 
екологічної мережі, так званого Придонецького природного регіону 
України, розташованого в долині річки Сіверський Донець,єдиному 
біорезерву в степовій зоні України і в басейні Сіверського Донця.  
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В межах Луганської області, національний парк, спільно з 
відділеннями Луганського заповідника, руслом С.Донця і 
розташованими на його берегах заповідними об'єктами місцевого 
значення склав би Сіверсько-Донецький природний коридор, по якому 
можлива міграція тварин і рослин. Створення подібних коридорів 
передбачено міжнародними зобов'язаннями України. 

Створення екомережі на території Кремінського району - це 
тривалий і трудомісткий процес, в результаті якого дана екомережа 
повинна гармонійно вписатися в екологічну мережу Луганської 
області, і як наслідок в національну і Загальноєвропейську екомережі. 
Це дозволить поліпшити екологічну ситуацію, зберегти нашу флору і 
фауну, а також буде останнім шансом зберегти унікальний еталон 
природи. 

 
Література: 
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БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ ТВАРИН ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
ЛИСИЧАНСЬКА 

Ващук Є.В., Курдіман О. В.  
Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради, 

 
Проблема існування безпритульних тварин є однією з 

актуальних проблем  нашого міста та має несприятливі екологічні та 
соціальні наслідки. Ареал проживання бездомних тварин розподілений 
у відповідності з їх діючими джерелами їжі, такими, як звалища, кафе, 
ринки, біля людей, які їх підкормлюють. Собаки розносять 
ектопаразитів і ендопаразитів, збудників кишкових захворювань і 
сказу. Самі вони нерідко стають жертвами фізичної жорстокості з боку 
людей. Очевидно, що, виходячи з санітарно-епідеміологічних та 
соціальних точок зору, не можна допускати, щоб тварини без нагляду 
жили та помирали на вулицях, а також  самі були причиною смертей 
людей.  

Мета: знайти шляхи гуманного вирішення проблем мешканців 
міста, що виникають через безпритульних тварин. Задачі роботи: 
вивчити причини появи безпритульних тварин; дослідити проблеми 
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мешканців міста, що виникають через бродячих собак; з'ясувати 
можливі шляхи вирішення цих проблем;сприяти формуванню 
свідомого ставлення до проблеми безпритульних тварин в  оточуючих 
людей; провести опитування серед учнів 8-11 класів; дослідити 
проблему безпритульних тварин на вулицях міста; взяти інтерв’ю; 
порахувати і зробити прогнозування кількості безпритульних тварин в 
місті Лисичанську. Об’єкт дослідження: безпритульні тварини. 
Предмет дослідження: взаємовідношення людей і безпритульних 
тварин. Методи дослідження: пошуковий, аналізу, опитування, 
спостереження, відеоз'йомка, аналіз статистичних даних, обробка 
отриманої інформації. Практичне значення: полягає у вивчені причин 
безпритульності тварин, донесенні до суспільства цієї проблеми, як 
глобальної. 

Безпритульні тварини - це тварини, які знаходяться на території 
населених пунктів і в їх околицях без безпосереднього контролю 
людини. Їх усіх чи їхні окремі групи люди називають по-різному: 
бездоглядні, безпритульні, бродячі, бездомні, вуличні, напіввільних. 
Загальновідомо, що їх висока чисельність створює цілий ряд проблем: 
зайвий шум на вулицях, розносять сміття, напади на людей , в тому 
числі з фатальними наслідками, погіршення епідеміологічного стану 
людини. Слід зазначити, що найбільш загрозливою ситуацією є 
поширення небезпечних захворювань, які завдяки бездомним тваринам 
можуть передаватися людям різними шляхами (при укусі - сказ, при 
доторканні - гельмінтози, лишаї та інші). Однак навіть у самій появі 
подібної проблеми вина людського суспільства незаперечна. Люди не 
замислюючись, позбуваються заведених ними вихованців, 
поповнюючи тим самим і так численну армію вуличних тварин. На 
жаль, це не єдина причина зростання їх чисельності, безконтрольне 
розмноження призводить до такого ж ефекту.  

Згідно зі статистикою, більше 2% від загальної кількості 
бездоглядних тварин складають собаки і кішки, яких господарі 
викинули на вулицю. Причини можуть бути різними: власники 
тварини переїжджають в інше місто або навіть в іншу країну, і у них 
немає можливості взяти з собою маленького друга; власники не 
справляються з підростаючої собакою агресивної породи, і 
позбавляються від неї «від гріха подалі»; господарі переїхали з 
приватного будинку в міську квартиру, а тварину залишають на 
старому місці в надії, що «як-небудь прохарчується»; собака чи кіт 
можуть роками жити в цьому місці, чекаючи повернення господарів; у 
одного з членів сім'ї з'явилася алергія на котячу слину, і кішка 
опинилася на вулиці; помер господар тварини, в сусіди або родичі не 
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придумали нічого кращого, ніж вигнати його підопічного на вулицю; 
фінансове становище змінилося настільки, що не дозволяє утримувати 
тварину; низький рівень стерилізації домашніх вихованців  - ще одна з 
причин поповнення «армії» безпритульних тварин ; вимушені причини, 
коли люди залишають своїх  домашніх вихованців на вулиці; мода на 
тваринок; «Просто набрид!» і ще багато причин, які здаються людям 
достатніми, щоб приректи живу істоту на поневіряння і передчасну 
смерть. 

У місті Лисичанську протягом ряду років основним методом 
регулювання чисельності безпритульних собак було їх умертвіння на 
місці вилову за допомогою літаючих шприців з використанням 
препарату "дітілін" ("дітіліновий відстріл"). Безумовно, така, на жаль, 
до останнього часу поширена практика не може бути визнана 
цивілізованою, вона суперечить законодавству України. Проте мова в 
даному випадку йде про медикаментозне умертвінні тварин, а не про 
інших, більш шокуючих способах. В 2009 році в Лисичанську був 
пересувний крематорій для спалювання собак» або, як його прозвали, 
«душогубка». В кінці року одне з комунальних підприємств за 198 тис. 
гривень придбало даний пристрій, мотивуючи свої дії необхідністю 
безпечної утилізації біологічних відходів, у тому числі і для 
регулювання чисельності безпритульних тварин. Данні дії викликали у 
громадськості серйозні обурення. 

В цілому ситуація в місті нестабільна - як скрізь, де немає 
комплексного підходу до вирішення проблеми. Джерела поповнення 
чисельності бездомних собак не регулюються, періодичний відстріл –  
лише боротьба з наслідками. Загиблі на вулицях бездомні тварини - це 
модель, яка дає уявлення про те, що відбувається по всій країні. Немає  
гарантії, що такого не трапиться з людьми в майбутньому. Суспільство 
повинно вирішити цю проблему  гуманними способами: будувати 
притулки для безпритульних тварин, реєструвати всіх собак і котів, що 
мають власника та виховуати гуманістичне відношення до тварин у 
громадян України. 
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*Рубіжанський ліцей Рубіжанської міської ради 

**ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

На станції водопідготовки для пом΄якшення води широко 
застосовують органічні катіоніти штучного походження [1]. Вони 
містять функціональні хімічно активні групи, які здатні заміщатися 
іншими катіонами. Регенерація катіоніту - це процес виділення 
сорбованих іонів із іонообмінної смоли для відновлення її 
іонообмінних властивостей.  Існує ряд забруднень іонітів, які важко 
виділити при регенерації. Забруднення іонітів залізом відбувається при 
очищенні води, яка містить органічні комплекси з залізом. Такі 
сполуки при регенерації перетворюються на гідроксид заліза і осідають 
в шарі смоли. Забруднення може бути виділено обробкою 6% розчином 
НСl. Для запобігання такого явища використовують поглинач органіки 
на початку схеми водоочищення. Забруднення катіоніту органічними 
речовинами виникає при надходженні в пори іонітів великих молекул 
органічних речовин. Забруднення може бути виділено обробкою смоли  
розчином 10% NaCl   та 2% NaOH при температурі до 600. Забруднення 
силікатами відбувається при полімеризації силікатів в шарі смоли. 
Виділяється замочуванням смоли в розчині гідроксиду натрію при 
температурі до 600 . 

Робота проводилася з метою відновлення обмінної ємності 
відпрацьованого  катіоніту КУ 2-8. Зроблено аналіз відпрацьованого 
катіоніту згідно з методиками [2]. Значення повної обмінної ємності 
(ПОЄ) катіоніту становить 1,8 мг-екв/г (для чистого катіоніту КУ 2-8  
це значення - 5,35 мг-екв/г). Регенерацію проводили з використанням 
розчинів сірчаної, соляної кислот. Ефективність регенерації катіоніту 
оцінювали за величиною ПОЄ. При використанні 5% соляної кислоти 
ступінь регенерації склала 72%. Проведені досліди по регенерації 
катіоніту 2 % сірчаною кислотою при різних дозах кислоти. 
Максимально досягнута ступінь регенерації склала 65% при 
використанні 1г  сірчаної кислоти на 1 г катіоніту.   

Було проведено аналіз регенераційних розчинів на вміст іонів 
заліза реакціями з К3[Fe(CN)6] і К4[Fe(CN)6]. У відпрацьованому 
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розчині соляної кислоти, яка мала жовтуватий колір, знайдені іони Fe+3 
і значно менше іонів Fe+2. В розчинах після регенерації сірчаною 
кислотою, хлоридом натрію іони заліза відсутні. Таким чином 
підтверджено, що при проведенні регенерації соляною кислотою з 
катіоніту видаляються солі заліза. Присутність органічних забруднень 
в катіоніті  оцінювали по хімічному споживанню кисню (ХСК) 
розчинів після регенерації катіоніту. ХСК сірчаної кислоти в досліді 
при дозі 1г/ г катіоніту становило 17,4 мгО2 / дм3 . 

Одержані данні свідчать про наявність органічних 
забруднювачів катіоніта. Для їх виділення провели регенерацію 
сумішшю 10% хлориду натрію і 2% гідроксиду натрію при температурі 
до 600 протягом 30 хвилин. У розчин виділявся білий аморфний осад. 
Було досліджено вплив кількості компонентів суміші на ефективність 
регенерації. Знайдено, що оптимальним є співвідношення 1:1 (суміш 2 
г NaOH і 2г NaCl на 1 грам катіоніту). Подальше збільшення кількості 
NaCl та NaОН не приводить до зростання повноти регенерації. 
Відпрацьований розчин проаналізували на вміст органічних сполук по 
ХСК, яке становить 15,1 мгО2/дм3. Одержані данні свідчать, що 
регенерація лужно-сольовим розчином видаляє з катіоніту органічні 
забруднювачі. Для видалення із катіоніту солей залізу проводили 
регенерацію соляною кислотою. Після першої стадії регенерації 
катіоніт відмивали дистильованою водою до нейтральної реакції. 
Потім проводили регенерацію 5% розчином соляної кислоти (доза 1г / 
г катіоніту) протягом 30 хвилин. Катіоніт відмивали від кислоти, 
аналізували. ПОЕ становить 4,28 мг-екв/г, досягнута ступінь 
регенерації - 80%.  

Висновки. Вивчено процес регенерації відпрацьованого 
катіоніта з установки водо підготовки.  Недостатня ступінь регенерації 
катіоніту обумовлена його забрудненням органічними сполуками, 
солями заліза і силікатами. Для підвищення ефективності регенерації 
провели регенерацію сумішшю хлористого натрію і гідроокису  натрію 
при  600 . На другій стадії регенерацію проводили соляною кислотою в 
кількості 1г / г катіоніту. Досягнута ступінь регенерації склала 80%. 
Для збільшення терміну служби катіоніту слід очищати воду, яка 
подається на установку водопідготовки до норм якості такої води. 
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Відомо, що альгінати кальцію і заліза утворюють у воді 

високов’язкі розчини [1], це дозволяє утворювати стабільні міцні 
плівки та надавати форму виробам [2]. Утворення такої плівки на 
поверхні, яка б повторювала її рельєф та де що зменшувалася б при 
застиганні, є основою процедур з альгінатними масками в косметології. 
Так склад альгінатної маски замочують водою до кашеподібного стану 
й швидко шпателем наносять на поверхню шкіри товстим (5-7 мм) 
шаром. Протягом 30 хвилин маска застигає, компресією забезпечую 
ефект лістингу, тобто відтік лімфи від поверхні тіла, та потім з 
легкістю знімається одним шаром зі шкіри. Результат – позбавлення 
від набряків, пігментації, затягнуті пори зволожена та гладка шкіра. 
Саме такі властивості заявлені виробниками альгінатних масок. Але ж, 
насправді, не всі продукти задовольняють їх. Деколи маски швидко 
застигають, що не зручно при нанесенні їх на поверхню. Інші, навпаки, 
не застигають за вказаний час, тому їх треба зшкрябувати зі шкіри, чи 
наносити заздалегідь на марлеві бинти. 

Для збільшення здатності утворювати міцну плівку додають 
окремі речовини мінерального чи органічного складу – 
пластифікатори. Тому надана робота присвячена дослідженню 
пластифікуючих властивостей домішок у альгінатних складах. А також 
розробці оптимального складу альгінатної маски для домашнього 
використання. Майже завжди у альгінатні маски додають головний 
наповнювач – глину. Сорти глини залежать від її мінерального складу. 
Рекомендують додавати білу чи блакитну глину. В нашому випадку 
використовувалась блакитна (Кембрійська). Так як глина має 
мінеральний склад та частково розчинна у воді, то вона також може 
проявляти пластифікуючи властивості в альгінатних складах. 

Окрім глини досліджували пластифікуючи властивості інших 
мінеральних речовин: кальцію хлориду у вигляді 10 % розчину та 
сульфату цинку в складі медичного препарату «Цинктерал». Саме ці 
речовини були обрані, виходячи з припущення, що солі двохвалентних 
металів можуть проявляти пластифікуючи властивості з альгінатами за 
рахунок утворення координаційних зв’язків, як це показано на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Утворення зв’язків між двохвалентним катіоном 

кальцію та аніоном альгінату 
В якості органічного пластифікатору було обрано 

полівінілпіралідон низькомолекулярний [3], який застосовується у 
фармацевтичній та косметичній промисловості. Дія органічного 
полімеру як пластифікатора показана на рис. 2. В молекулі 
полівінілпіралидону є активні нітроген та кисень, які мають неподілені 
електронні пари на останньому валентному рівні, тобто вони здатні 
утворювати водневі зв’язки з воднями, які практично мають пусті 
орбіталі. Гідроксогрупи альгінату слабо дисоциюють у воді, тому їх 
водні легко чіпляються до кисню й нітрогену альгінату, якщо вони 
розташовані у одній площі.  
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Рисунок 2 - Утворення водневих зв’язків між аніоном альгінату 

та молекулою полівінілпіралідону 
Таким чином, полімерна молекула полівінілпіралидону 

забезпечує рівномірний водневий зв'язок потягом довжини молекул 
альгінату. Тоді як катіони кальцію можуть не зв’язатися з альгінатом, 
або не утворити координаційних зв’язків. Отже, за хімічними 
характеристиками найбільш придатним пластифікатором є органічний 
полімер. За результатами досліджень було розроблено оптимальну 
рецептуру альгінатної маски в домашніх умовах: на одну частину 
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розчину альгінату натрію, 0,1-0,5 частин глини блакитної та 0,02-0,06 
частин пластифікатору (полівінілпирралідону низькомолекулярного). 
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Піксель, піксел (іноді пел, англ. рixel, pel - скорочення від pix 

element, в деяких джерелах piсture cell - букв. елемент зображень) - 
найменший елемент двовимірного зображення в графіку, або елемент 
дисплеїв електронних пристроїв [1]. 

Якщо під час перегляду фото на комп'ютері спробувати його 
збільшити на моніторі якомога більше, можна побачити пікселі, які 
представляють собою квадратики з певним кольором.  

Усередині квадратика ніяких переходів кольору немає, і лише 
при видаленні, коли в поле зору з'являються тисячі сусідніх пікселів з 
відмінними відтінками, очі людини бачать переходи кольорів і 
розрізняють об'єкти, які були сфотографовані, не звертаючи уваги вже 
на кожен піксель окремо.  

Чим менше за розміром пікселі, тим якіснішим зображення, 
побудоване з них, буде здаватися людині.  

Кількість пікселів на квадратний дюйм є характеристикою 
якості фотографії, монітора або смартфона. Виникає питання: Тільки 
лише на екранах електронних пристроїв можна зустріти пікселі? 

Тому метою даного дослідження було: 
• Виявити пікселі в електронних пристроях; 
• Виявити пікселі в друкованих зображеннях. 
Методи дослідження: оптична мікроскопія (мікроскоп МІС-11); 

фотографування (фотоапарат «Kodak EasyShare C1013»). 
Щоб переконатися, що пікселі існують, сфотографували екрани 

смартфона «Lenovo» та кнопкового телефону «Nokia» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фотографії екранів мобільних телефонів «Lenovo» 

(ліворуч) та «Nokia» (праворуч) 
 
На фотографіях видно класичні пікселі - червоний, синій 

зелений. Однак більш цікаві результати дає вивчення пластикових карт 
і поліграфії.  

Однотонна на перший погляд поверхня карти Приват-банку дає 
піксельну картинку під мікроскопом. Багато хто знає, що при друку 
деякі принтери змішують фарби, а деякі друкують пікселями. Як це 
виглядає виявилося під мікроскопом на прикладі високоякісної 
поліграфії наукових збірників (рис. 2). Одноколірні поверхні під 
мікроскопом пішли візерунками. 

 
Рисунок 2 – Фотографії обкладинок наукових збірників 
Навіть на звичних нам лазерних дисках виявляється 

застосовують піксельний друк. Абсолютно чорне зображення під 
мікроскопом розсипалося мозаїкою (рис. 3)! 

 
Рисунок 3 – Фотографія поверхні компакт-диска 
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І наостанок поставимо собі запитання: Чи складно нам самим 
створювати піксельні зображення? Відповіддю є захоплення, яке 
набирає популярність останнім часом – це бісероплетіння! 

Намагайтеся знаходити в звичайних речах незвичайне і перед 
вами відкриється Світ! 

 
Література: 

1 Пиксель [Електронний ресурс] / Режим доступу www. URL: 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ПІДЛІТКА 
Денисова Л.В., Москаленко О.Ю. 

Загальноосвітня школа №6, м. Сєверодонецьк 
 

Вчені різних країн визнають, що використання інформаційно-
комунікаційних технологій має яскраво виражений проблемний 
характер. Саме це cпонукало  автора роботи зацікавитись цією темою й 
підштовхнуло до дослідження впливу ІКТ на процес інтеграції в 
суспільство  школярів свого міста, своєї школи. Основними задачами 
стало дослідити канали впливу ІКТ на соціалізацію молоді, виявити їх 
позитивні та негативні наслідки, формувати культуру користування 
новітніми досягненнями ІКТ. 

Об’єкт дослідження - сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології у житті учнівської молоді. Предмет дослідження -  характер 
впливу ІКТ на процес соціалізації  молоді шкільного віку. 

Метою дослідження стало виявити роль сучасних ІКТ у процесі 
соціалізації підлітків, виділити позитивні та негативні впливи на 
соціологічні процеси в учнівському середовищі. До теоретичних 
методів дослідження належать: знайомство з літературою та 
оволодіння науковою термінологією з означеної теми, вивчення 
теоретичних основ організації соціологічного дослідження, розробка 
анкет та питань для респондентів дослідження. А до практичних - 
проведення анкетування учнів 8 - 11, опитування  учнів 3-4 класів та 
аналіз отриманих результатів і створення порівняльних таблиць, 
діаграм. Соціалізація - це процес, в ході якого людина з певними 
біологічними завдатками набуває якостей, необхідних їй для 
життєдіяльності в суспільстві. У змісті процесу соціалізації  виділяють 
три сфери, у межах яких відбувається становлення особистості: це  
діяльність, спілкування та самосвідомість. Технологічна революція 
починається з кінця ХХ століття, а її рушійною силою стає комп’ютер. 
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Наскільки вона стала частиною нашого життя свідчить те, що 2011 
року була прийнята резолюція ООН про визнання права на доступ в 
Інтернет базовим правом людини. Спілкування зазнало змін під 
впливом ІКТ, з’явились нові типи, види та форми комунікації, 
можливим стало спілкування з необмеженою кількістю людей. 
Інтернет, будучи соціокультурним феноменом, як ІКТ, стає усе більш 
значимим чинником змін сучасного інформаційного суспільства, 
демонструючи не лише технологічну, економічну, але й зростаючу 
соціальну значущисть для життєдіяльності людини, ставши 
повноправним соціальним інститутом. Особливо інформаційні 
технології торкнулися, а якщо точніше, стали невід'ємною частиною 
життя молоді, яка тепер іменується «поколінням Google». 

Для досягнення мети роботи було проведено соціальне 
дослідження. У ньому взяли участь 90 учнів 8-11 класів школи № 6 м. 
Сєвєродонецька, що відповідали на питання анкети, а також учні 3-4 
класів, що були опитані дослідником. Анкетування показало, що  
мають комп’ютери - 82 учні, планшети - 47, мобільні телефони з 
системою WI-FI - 73, всі засоби ІКТ у своєму розпорядженні – 33. 
Таким чином, всі старшокласники мають в своєму розпорядженні 
технічні засоби, які дозволяють користуватись послугами Інтернет – 
ресурсів. При вивченні питання про те, які саме засоби ІКТ найчастіше 
використовують підлітки, виявлено, що перше місце посідає 
персональний комп'ютер, друге – мобільний телефон, але всі опитувані 
хотіли б мати в своєму розпорядженні планшет як новий засіб, що 
можна використовувати будь-де. Таким чином, планшет поступово 
витісняє з ужитку персональний комп'ютер, стає кишеньковим вікном 
у світ інформації як навчального, так і розважального характеру. 

Метою використання сучасних засобів комунікації та інформації 
для 19 респондентів є підвищення якості навчання й додаткової освіти. 
Решта респондентів користується ІКТ для підготовки домашніх 
завдань, спілкування та розваг. Таким чином, школярі ще не вміють 
використовувати всі переваги, що надають нові технологічні засоби в 
навчанні. 90% випускників класу гуманітарно-правового профілю 
користується Інтернет-ресурсами для поглибленого вивчення історії, 
літератури та права, а інші підлітки більше користуються ІКТ для 
вирішення завдань з природничих та математичних наук. Ще однією 
характерною особливістю користування досягненнями Інтернету є  
підвищення його значущості для навчання учнів 10-11 класів 
порівняно зі школярами 8-9 класів. Також Інтернет посідає перше 
місце і як головне джерело навчальної та будь-якої іншої інформації, 
випереджаючи і телебачення, і школу.  
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Аналіз анкет і опитування показав, що телебачення, як засіб ІКТ, 
поступово втрачає свій вплив на підлітків, хоча зберігає вплив на 
старше покоління як джерело політичної, наукової та популярної 
інформації. Учні 11 класу, за даними анкети, проводять у соціальних 
мережах не менше часу, ніж підлітки 14-15 років. Молоді люди 
використовують такі канали коммунікації, як 
«ВКонтакте»,«Однокласники», Іnstagram, Facebook. Тобто найбільшою 
популярністю серед підлітків користуються ті соціальні мережі, що 
потребують дійсно спілкування, а не просто «кліків» чи «лайків». 

Вчені вважають, що використання підлітками мобільного 
телефону більше за 30 хвилин на добу свідчить про виникнення 
мобільної залежності, а наші респонденти значно перевищують цей 
ліміт користування, тобто мова йде про інтенсивний розвиток цього 
психічного захворювання.  Не менш загрозливою стає й комп’ютерна 
залежність, до якої схильні більшість респондентів.  

Отже, було встановлено, що для всіх старшокласників школи 
нормою поведінки стало використання Інтернету для навчання, 
спілкування, проведення дозвілля, причому комунікативна та 
рекреаційна функції переважають. Нові технології сприяють появі 
нових форм становлення молодої людини, впливають на всі агенти 
соціалізації. Нинішнє молоде покоління вже відчуває потребу в 
поновленні живого, неопосередкованого спілкування, бо розуміє 
цінність емоційного обміну для людей. Сім'я як агент соціалізації 
підлітків зберегла в  регіоні школи свій вплив на дітей, що відрізняє її 
позицію від загально поширеної в суспільстві. Соціологічна наука 
стверджує, що сім'я втрачає свій вплив на молоде покоління. Наші 
респонденти спростували це твердження, довівши, що вони не 
втратили розуміння цінності сім'ї, батьки для них залишаються 
найбільш авторитетними каналами соціалізації, і своє майбутнє вони 
пов'язують зі щасливою родиною. Школа як агент соціалізації теж 
зазнає суттєвих впливів ІКТ, що розширюють можливості навчання, 
допомагають випускникам у підготовці до ДПА та ЗНО, полегшують 
пошук додаткової інформації для уроку та на уроці. Але школа зазнає і 
негативних впливів ІКТ, що виявляються у відволіканні 
старшокласників від навчального процесу на ігри та спілкування в 
соцмережах, значно скорочується престижність знань серед молоді, бо 
все необхідне можна знайти в Інтернеті. Користування готовою 
інформацією впливає навіть на пам'ять учнів, яка не тренується й 
погіршується, формується так зване кліпове мислення. 

Також в ході дослідження було встановлено, що досі вагомим 
агентом соціалізації залишаються спортивні та творчі групи, де 
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перебувають поза школою 65% підлітків. Сучасні інформаційно-
комунікаційні технології несуть в собі можливості як для розвитку, так 
і для деградації особистості, й ці протилежні можливості мають  
однакову вагу, то яка з них переважатиме в житті кожної молодої 
людини, буде залежати тільки від неї самої. Для цього молодь повинна 
бути добре обізнана з суперечливими наслідками користування 
сучасними досягненнями технологічної революції, намагатися 
раціонально використовувати переваги та зводити до мінімуму 
негативні впливи ІКТ.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ МІСТА 

РУБІЖНЕ 
Євсєєва Є.Д.*, Назаренко О.С., доц., к. х. н.** 

*Рубіжанська загальноосвітня школа № 8 
**ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Проаналізувавши енергозбереження в країнах Європи можна 

зробити висновок, що тільки ті країни подолали енергетичну кризу, які 
вирішили проблему теплової модернізації житлового фонду. 
Впровадження енергоефективних проектів та перехід на відновлювані 
джерела енергії в Україні дозволить досягти енергетичної 
незалежності, зберегти паливні ресурси країни для переробки в 
хімічній та інших галузях промисловості. Найбільший потенціал в 
Україні має використання біопалива.  

На підставі енергетичної стратегії України на період до 2030 
року в м. Рубіжне розроблена програма енергоефективності та 
енергозбереження у житлово-комунальному господарстві. Програма 
включає два основних напрямки:   

- зменшення споживання газу котельнями, що становить 18,4 % 
від обсягу споживання;  
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- зниження споживання газу населенням та бюджетними 
організаціями на 31% від загального обсягу споживання.  

Комунальна теплоенергетика міста нараховує всього 17 
котелень, кількість встановлених котлів 68 одиниць, 7 котлів з ККД 
менше 82%. Теплові мережі у двотрубному обчисленні складають 
понад 98 км, в т. ч. попередньо теплоізольованих труб лише 1,9%. 
Внаслідок зазначеного втрати теплової енергії складають 25%.  

Тому програмою передбачається подальша модернізація та 
технічне переоснащення підприємств галузі з метою дотримання 
Європейських енергетичних і екологічних нормативів а також 
реконструкція котельні на території центральної міської лікарні.  

Мета проекту - перевести котельню на тверде паливо: вугілля, 
тирса, пеллети. Перехід на поновлюване паливо є економічно вигідним 
і здійснюється на деяких виробництвах. На ряді підприємств міста 
котельні працюють на відходах деревини, паливних брикетах з 
соснової тирси, лушпиння соняшнику. Але переходу на малі котельні 
замало. За експертними оцінками в наших будинках сьогодні 
втрачається до 40% енергії, яка в них поступає. Тепловтрати в 
житлових будинках масової забудови минулих років становлять через: 
стіни - 42%,  вікна - 16%,  дах - 7%,  підвал - 5%, повітрообмін - 30%. 
Через низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій 
житлових будинків масової забудови, які складають третину 
загального житлового фонду, втрачається близько 40% виробленої 
теплової енергії. Тому оптимізація системи централізованого 
теплопостачання потребує зменшення довжини теплотрас, будівництво 
малих котелень, зменшення споживання енергоресурсів бюджетними 
установами шляхом їх раціонального використання. Серед них тепло 
модернізація шкіл, дитсадків і лікарень, проекти автономізації 
опалення окремих установ і житлових районів. У лікувально-медичних 
установах, школах і дитячих садках міста проводяться роботи по заміні 
старих віконних блоків на сучасні склопакети. Це дозволяє заощадити 
значну частину енергоносіїв, збільшити освітлення кабінетів і 
поліпшити мікроклімат всередині приміщень. Повноцінне утеплення 
(автономне газове опалення, сучасні склопакети, обшивка пінопластом 
квартири зовні і/або всередині) дозволяє суттєво зменшити втрати 
енергії. Жителі міста енергозбереженням власного житла займаються 
самостійно в залежності від фінансових можливостей. Городяни 
активно встановлюють індивідуальне опалення, пластикові вікна, 
прилади обліку енергоресурсів. Ми обстежили кілька типових 5-
поверхівок. Кількість пластикових вікон в цих домах склала від  53 до 
75%, індивідуального опалення від 23 до 68%, утеплених квартир в 
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середньому одна - дві на будинок. Таке положення можна пояснити 
великими фінансовими витратами, яких потребує проведення 
повноцінного утеплення квартири або будинку. 

5 травня 2015 відбулося підписання Угоди про партнерство між 
Програмою розвитку ООН Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та 
міською радою міста Рубіжне. Для утеплення та інших 
енергозберігаючих заходів ПРООН фінансує 50% вартості 
мікропроекту, 45% - за участю міської ради, 5% - власні кошти 
організації. 

Висновки. В місті Рубіжне проводяться роботи по 
енергозбереженню, але досить повільно. Це можна пояснити 
фінансовими труднощами у населення, недостатньою кількістю коштів 
у бюджеті міста. Тому слід активніше залучати закордонні інвестиції: 
програми з енергозбереження реалізуються за кошти Європейського 
Союзу і складають майже 500 млн. грн., які повинні бути використані 
для заміни газових котлів на котли з альтернативними видами палива, а 
також для утеплення будинків та заміни вікон. 50 млн. грн. з цих 
коштів буде спрямовано на зниження кредитних ставок населенню для 
проведення енергозберігаючих заходів. 

 
Література: 

1 Міська Програма енергоефективності та енергозбереження. 
2 Праховник А.В., Фірсов Л.Ф., Іншенков Є.М., Дешко В.І., 

Стрелкова Г.Г., Мельникова О.В., Енергозбереження та пом’якшення 
змін клімату. Посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
– Київ, 2010. – 128с.  
 
УДК 661.743.74 
ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ МЕЛЯСИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПАР 

Зайцева К.А.,* Кисельова-Логінова К.В., к.т.н.** 
*Рубіжанський ліцей Рубіжанської міської ради 

**ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 
Сьогодні для світової промисловості актуальні питання пошуку 

та розробки екологічно чистих та економічно вигідних технологій. Це 
зумовлено попитом та конкурентоздатності товарів на світовому 
ринку. Одним з важливіших таких питань є заміна нафти як сировини 
на ресурси, які відновлюються. До них відносяться продукти 
рослинного та тваринного походження.  

Цікавою сировиною для органічних речовин є меляса, або чорна 
патока, яка є відходом виробництва бурячного цукру. Склад меляси 
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різноманітний, що дає змогу отримувати суміші з різними 
властивостями. Попередній аналіз об’ємів виробництва цукру 
одинадцяти основних виробників нашої країни показав, що щорічно 
випускають 1571,5 тис. тон [1]. Кількість меляси в ході виробництва 
цукру складає близько 5 % від всієї кількості сировини [2]. 

Робота присвячена оцінки меляси, як відходу цукрового 
виробництва, для застосування її в органічнім синтезі, наприклад, для 
виробництва поверхнево-активних речовин (ПАР).  

Відомо, що досить поширеними є ПАР – похідні сахарози та 
жирних кислот. Меляса цікава тим, що в її складі близько 60 % 
сахарози [3]. Окрім, неї також є нітроген похідні органічні речовини, 
амінокислоти, пектин та деякі мінеральні. Такий склад може дозволити 
отримати комплексний ПАР, що можливо посилить його поверхнево-
активну дію.  

В роботі розглядається можливий склад меляси, визначені її 
фізико-хімічні властивості та, вперше, проаналізована можливість 
взаємодії меляси з малеїновим ангідридом, який є важливою 
сировиною для отримання багатьох неіоногенних ПАР. Визначали 
деякі властивості меляси, та звели їх у загальну таблицю. 

 
Таблиця 1 - Властивості меляси 
Найменування Значення 

Зовнішній вигляд Темна густа карамелеподібна рідина 
Запах Солодко-спиртовий 
Кількість летючих, % 7,95 
Кількість мінеральних речовин, % 0,24 
рН 1 %-ого водного розчину 5,51 
Титр, г/мл 5,77 

З табл. 1 видно, що окрім органо-лептичних показників та 
кількості летючих й мінеральних речовин, визначали також рН 
середовища 1%-ого розчину меляси, який склав 5,51. Визначення 
проводили потенціометрично. Також експериментально визначили 
титр меляси титруванням 0,1 н розчином гідрооксиду натрію. Окрім 
приведених показників визначали розчинність меляси в полярних та 
аполярних розчинниках. Меляса легко змішується з водою, та утворює 
істинні розчини з подібними речовинами пропіленгліголем та 
гліцерином, які є багатоатомними спиртами, як і вуглеводні, які 
входять до складу меляси. Ізопропиловий спирт розчиняє деякі 
компоненти меляси, утворюючи з ними колоїдну систему. Органічні 
же неполярні розчинники ні як не змішуються з мелясою. Отже, 
визначення розчинності меляси в різних полярних та неполярних 
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розчинниках має значення при проведенні синтезів, де меляса може 
виступати сировиною та видаленні продуктів реакцій. Аналіз основних 
фізичних та фізико-хімічних показників меляси підтвердив літературні 
дані та також є корисним для органічного синтезу з меляси. Також, 
показано, що меляса реагує з малеїновим ангідридом в плаві протягом 
2-3 годин при температурі 70-80 °С. Взаємодія відбувається за 
карбоксильними групами, про що свідчить зміна кислотного числа в 
ході всього синтезу (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Графік залежності кислотного числа від часу 

Крива на рис. 1. також підтверджує, що взаємодія малеїнового 
ангідриду з мелясою відбувається успішно при обраних умовах. Тому 
можна рекомендувати далі досліджувати процеси отримання ПАР з 
меляси та малеїнового ангідриду. Таким чином, меляса може бути 
сировиною синтезу поверхнево-активних речовин взаємодією з 
малеїновим ангідридом. Проаналізували основні фізичні та фізико-
хімічні властивості меляси, які не вказані в нормативному документі 
ДСТУ 2696-98 Меляса бурякова. Технічні умови. Такими показниками 
стали: кількість летючих, кількість мінеральних речовин, рН 1 %-ного 
водного розчину меляси та її титр. Взаємодія меляси та малеїнового 
ангідриду відбувається по карбоксильних групах, про що свідчить 
зменшення кислотного числа протягом всього процесу. Меляса є 
відновлювальною екологічно чистою сировиною для виробництва ПАР 
сучасного покоління. 
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УДК 54-03 

ЗМОЧУВАНІСТЬ СТАЛЕВИХ ІМПЛАНТАТІВ 
Захаренко І.В*., Гончаров В.В., доц., к.х.н.,** 

*Рубіжанська спеціалізована школа № 7,  
**ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 

 
Наука не стоїть на місці. Останнім часом розвиваються багато 

технологій, завдяки яким можна отримати метали, що будуть мати такі 
характеристики, які потрібні для виготовлення сучасних пристроїв, у 
побуті та у різних галузях промисловості. Одна із цих технологій - 
іонна імплантація. Іонна імплантація - це процес впровадження в 
імплантат іонізованих атомів домішки шляхом її бомбардування. За 
допомогою цієї технології можна покращити властивості імплантату. 
Але на даний час мало вивчені фізико-хімічні властивості імплантатів, 
зокрема змочуваність.  

Отже, мета роботи – дослідження змочуваності зразків, 
оброблених іонною імплантацією. 

В даній роботі змочуваність визначалася оптичним методом. 
Визначався кут змочування за допомогою фотокамери Olimpus VG-170 
для  трьох видів рідин: вода дистильована, вода звичайна водопровідна 
та мінеральна газована вода.  

Обробка результатів на комп’ютері проводилася за допомогою 
програми «Компас 3D». Вимірювався крайовий кут, діаметр та висота 
краплі, результати фіксувалися та заносилися в таблицю. Крапля 
вимірювалася за допомогою тіні, яка відображається на екрані (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схема вимірювання крайового кута 
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За допомогою формули Юнга-Лапласа проводилася аналітична 
перевірка отриманих результатів: 

 
де d – діаметр краплі, h – висота краплі 

Завдяки дослідженню встановлено, що крайовий кут краплі 
дистильованої води у імплантатів менше, ніж у сталі. Це співпадає з 
теоретичними прогнозами, так як під час імплантації збільшується 
шорсткість. У випадку з водопровідною водою різниця в крайових 
кутах зменшується. Якщо взяти мінеральну газовану воду то 
змочуваність імплантатів погіршується в порівнянні з необробленими 
зразками. Показано, що на змочуваність поверхні водою, в якій 
розчинено більший асортимент та кількість речовин (мінеральна вода), 
більше впливає фізико-хімічна взаємодія між поверхнею та рідиною.  

В результаті змочуваність погіршується, що можна застосувати 
для отримання гідрофобних поверхонь, для запобігання обмерзання 
будівель і транспортних засобів, для виготовлення медичного 
інструменту тощо. Встановлено, що при будь-якій концентрації 
домішок в воді змочуваність після обробки для зразків з іонами 
молібдену погіршується, що можна використати для отримання 
антікорозійних та ліофобних поверхонь. Показано, що зміни 
змочуваності спостерігаються при різних температурах і майже 
збігаються. 
 
УДК 54-03 

ВИКОРИСТАННЯ СТАЛЕВИХ ІМПЛАНТАТІВ В ЯКОСТІ 
НАГРІВАЧІВ 

Катруха А.В*., Гончаров В.В., доц.к.х.н.** 
*Рубіжанська загальноосвітнья школа № 6, 

**ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

Енергоефективність приладів є гострим питанням для науки та 
промисловості. Нагрівачі з великим ККД безумовно потрібні нашій 
країні і вивчення цієї проблеми важливо для кожного з нас. Важливим 
фактором, який впливає на теплові характеристики нагрівачів, є 
коефіцієнт тепловіддачі їх головного елемента. Метали і сплави, які 
добре віддають тепло, мають високу вартість. Нержавіюча сталь - 
доступний і порівняно дешевий сплав. Для підвищення його теплових 
характеристик в роботі було використано метод іонної імплантації, 
заснований на впровадженні в тверде тіло прискорених в 
електромагнітному полі іонізованих атомів і молекул. 
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Отже, метою даної роботи було дослідження теплофізичних 
характеристик сталевої фольги, модифікованої за допомогою іонної 
імплантації, з метою використання її в якості основного елемента 
нагрівача. Результати досліджень показали, що зразок, оброблений 
іонами титану, при розгляданні радіаційної тепловіддачі поводить себе, 
як спіраль з ніхрому (рис. 1), що дозволяє рекомендувати імплантати в 
якості інфрачервоних пальників. 
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Рисунок 1 - Залежність коефіцієнту радіаційної тепловіддачі від 

потужності струму при вільній конвекції 
 
Також виявлено, що потужність нагрівача з імплантату 

перевищує не тільки потужність необробленого зразка, а і ніхрому 
(рис. 2), що свідчить про більшу його економічність. 
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Рисунок 2 - Залежність потужності радіаційного нагріву  від 

споживаної потужності при вільній конвекції 
До того ж температури поверхні імплантату з іонами титану 

перевищують ніхром майже на 100 °С (рис. 3), що дозволяє 
рекомендувати імплантати не просто як нагрівачі, а, наприклад, як 
каталітичні пальники. 
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Рисунок 3- Залежність середньої температури поверхні від споживаної 
потужності при вільній конвекції 

Таким чином, можна порадити виробникам нагрівачів різних 
видів цю технологію для своєї продукції. 
 

ЕЛЕМЕНТИ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ В ПОВІСТІ І.Я. 
ФРАНКА «ОСНОВИ СУСПІЛЬНОСТІ» 

Кирилова В.С., Анохіна О.А.  
Попаснянська гімназія № 20 Попаснянської районної ради  

 
Багато дослідників усіх часів виявляли неабиякий інтерес до 

наукової та творчої спадщини Івана Франка. Проте мало хто знає про 
пошуки митця на ниві детективного жанру, оскільки жоден його твір 
не є довершеним детективом. Вибір теми зумовлений бажанням 
дослідити маловивчену сторінку творчості письменника. 

Мета роботи - виявити елементи детективного жанру в повісті І. 
Франка «Основи суспільності».  

Предмет дослідження – елементи детективного жанру в творі.  
Об’єкт дослідження – надруковані глави і план повісті. 

Завдання: виявити ознаки приналежності повісті до конкретного 
виду детективного жанру; з'ясувати наявність типових для 
детективного жанру персонажів; виявити наявність основних ознак 
детективного жанру в повісті. 

Детектив – це літературний твір, присвячений розкриттю 
заплутаної таємниці, як правило, пов’язаної зі злочином. Існує кілька 
характеристик ознак класичного детективу, та найповніша надана 
М.Вольським в книзі «Загадкова логіка», а саме: скоєння злочину, 
розкриття злочину, повнота фактів, буденність обстановки, типовість 
поведінки персонажів, неможливість випадкових помилок і збігів. 
Твори детективного жанру можна поділити на кілька видів. Вивчивши 
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класифікації Т.Кестхеї, С.Бавіна, Ц.Тодорова, ми виділили основні 
найпоширеніші види детективів прийнятні для дослідження: 
соціальний, закритий, психологічний, історичний, поліцейський, 
інтелектуальний, політичний, фантастичний, іронічний, шпигунський, 
натуралістичний. Для всіх видів детективу типовими є 
персонажі:детектив,злочинець, потерпілий, свідок, компаньйон 
сищика, консультант, помічник, підозрюваний. 

Як самостійний жанр детектив з’явився тільки в середині XIX 
ст. , його засновниками найчастіше називають чотирьох письменників: 
Едгара По, Артура Конан Дойля, Гілберта Кіта і Вілкі Колінза. В 
українській літературі, на відміну від західноєвропейської, цей жанр 
набув поширення тільки в ХХ ст. з виходом в світ повісті В. 
Винниченка «На той бік» (1919р.). Саме тому його вважають 
засновником українського детективу, але піонером в цьому жанрі 
називають Івана Франка. Наприкінці XX ст. перші в Україні детективні 
телесеріали було знято саме за його творами.  

Особливе місце в творчості письменника посідає повість 
«Основи суспільності», поштовхом до написання якої став сенсаційний 
у свій час кукізовський процес. Поміщиця села Кукізова Марія 
Стшелецька разом зі своїм сином Олександром намагалися вбити з 
метою пограбування багатого ксьондза Яна Тхуржніцького. І.Я.Франко 
був присутнім на процесі як співробітник  газети «Kurjer Lwowski» і 
зберігав у своїй бібліотеці стенограми судових засідань. Повість є 
незакінченою. В архіві письменника зберігається її план, який разом з 
надрукованими главами є об’єктом даного дослідження. Як було 
зазначено вище, повість створено на основі реальних подій, також у 
творі порушено соціальні проблеми, що є ознаками соціального 
детективу. Проте мотив злочину особистий, що не відповідає канонам 
цього виду. Дія повісті розгортається на фільварку графині Торської, 
розташованому за містом Львів. Усамітненість місця подій є ознакою 
закритого детективу. Оскільки події відбуваються в маєтку Торки, то 
кількість персонажів обмежена його мешканцями і робітниками, а отже 
відповідає вимогам цього виду. В надрукованих главах образ сищика 
не висвітлено, але навряд чи це буде хтось із присутніх, що є 
обов’язковою ознакою закритого детективу. Окрім того, 7-12 пункти 
плану повісті дають всі підстави вважати, що розслідування 
проводитимуть поліцейські в офіційному порядку. Водночас І. 
Я.Франко значну увагу приділяє внутрішньому світу персонажів; 
спогадам; підсвідомості, снам головної героїні. Проте це ознаки 
психологічної повісті або роману. А отже у творі наявна лише одна 
ознака психологічного детективу - особистий мотив. Попри те, що в 
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«Основах суспільності» багато уваги приділено минулому героїв,сам 
злочин скоєно у теперішньому. Отже твір не має жодних ознак 
історичного детективу. Матеріали до повісті  дають підстави визначити 
ознаки поліцейського детективу, адже дев’ятий пункт плану вказує  на 
участь в розслідуванні офіційних органів слідства. Зазначені ознаки 
унеможливлюють наявність визначального елементу інтелектуального 
детективу. Цьому виду також притаманна відсутність рухів та емоцій, 
твір же вирує почуттями. «Основи суспільності» можна виключити і як 
політичний детектив, бо для цього виду характерна інтрига навколо 
політичних осіб чи подій. Повість не можна віднести і до 
фантастичного детективу, адже її створено на основі реальних 
подій.«Основи суспільності», безумовно, не є іронічним детективом, 
оскільки не має жартівливого чи іронічного забарвлення. Навпаки, 
героями керують сильні почуття, а їх долі – трагічні. Також повість не 
можна віднести і до шпигунського детективу, характерною ознакою 
якого є розповідь, що ведеться від імені шпигуна. Втім одним з 
елементів цього виду є загострена на розслідуванні увага, що не можна 
перевірити через обмежену кількість закінчених глав. Водночас вона 
має елементи натуралістичного детективу, а саме: точне і 
неупереджене зображення людського характеру, загострення уваги на 
негативних явищах суспільства. Втім, твір написано в реалістичній 
манері, а отже зазначені ознаки не гіперболізовано, як того вимагає цей 
вид детективу. В детективному творі злочин є зав’язкою. Замах на 
вбивство, тобто злочин, скоєно тільки після низки спроб Олімпії 
умовити Нестора залишити спадок Адаму. Отже, в творі наявна 
ключова ознака детективу - скоєння злочину, хоча цей епізод є 
розвитком дії, тобто  іншою композиційною складовою. Спираючись 
на  матеріали до повісті, можна прогнозувати, що злочин розкрито, і 
злочинці - пані Олімпія та Адам Торські. Таким чином, є всі підстави 
вважати другу ознаку детективу наявною в повісті. Третьою ознакою 
цього жанру є повнота фактів. Глава VII містить цілком конкретну  
інформацію про майбутніх злочинців. Однією з характерних ознак 
детективу є буденність обстановки. На початку повісті перед читачем 
постає типовий панський маєток з розміреним, тихим життям його 
мешканців, їх звичними повсякденними справами. Типовою є і 
поведінка героїв твору. Обмежена кількість закінчених автором глав (І-
ХVIII) унеможливлює визначення решти ознак. Також у повість 
уведено так звані гостросюжетні епізоди: пожежа, спроба 
зґвалтування, батьковбивство. Що ж до персонажів, характерних для 
цього жанру то злочин розслідуватиме, як уже зазначалось, команда 
професіоналів, що відповідає вимогам жанру. Злочинців у повісті двоє 
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(мати і син Олімпія і Адам Торські), потерпілий - ксьондз Нестор 
Деревацький. Згідно з планом І.Франка, підозрюють слуг пані 
Торської. На жаль, повість обривається до початку розслідування. Але 
розмова Цвяха з дружиною у ніч злочину наводить на думку, що він є 
свідком. Як уже згадувалось, злочин розслідуватиме команда 
професіоналів, тому такі персонажі як компаньйон сищика і 
консультант не фігуруватимуть  в творі. З цієї ж причини можна 
припустити наявність в повісті помічника, тобто людини або групи 
людей, що допомагають детективам(експерти). 

Повість І. Я. Франка «Основи суспільності» має ознаки 
соціального детективу з елементами закритого, відповідає вимогам і 
майже всім ознакам жанру,  в творі також  наявні основні типові для 
цього жанру персонажі, введено гостросюжетні епізоди. Хоча автор 
намагався через злочин привернути увагу читача до соціальних 
проблем, висвітлити деградацію суспільства, проте не можна лишити 
поза увагою той факт, що повість написано у детективному жанрі. І 
якби митець завершив її написання, вона б стала першим українським 
детективом, а засновником детективу в українській літературі вважали 
Івана Франка. 
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Оцінка стану навколишнього середовища методами біонідикації 

є важливим напрямком сучасних екологічних досліджень [1]. Сизий 
голуб (Columba livia) відповідає усім вимогам, які ставляться до птахів-
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біоіндикаторів [2]. Це широко поширений птах родини Голубових 
(Columbidae). У дикому стані мешкає в окремих районах Африки і 
Євразії. Синантропна (міська) форма сизого голуба заселила більшість 
населених пунктів Старого Світу і багато міст Нового [3]. У голубів, 
що мешкають в населених пунктах, спостерігається поліморфізм за 
різними морфологічними ознаками, особливості трофічної поведінки і 
деяким іншим біологічним особливостям, але найбільш чітко 
вираженим є поліморфізм забарвлення [4]. Сизий голуб є зручним 
об'єктом для вивчення поліморфізму забарвлення оперення. Виділяють 
п’ять основних морф сизих голубів: сизі, чорно-чеканні, меланісти, 
червоні та рябі [5]. 

Черкаси – місто, обласний та районний центр в Україні, 
регіональний центр Центральної України, промисловий центр 
Центрального економічного району. Місто розташовано на високому 
правому березі Дніпра, на березі Кременчуцького водосховища. Стан 
навколишнього середовища у місті загалом характеризується як 
стабільний. Комплексний індекс забрудненості на 2008 рік склав 7,56, 
що приблизно дорівнює середньому забрудненню в містах України. 
Найбільш забрудненими залишаються мікрорайони Дніпровський та 
Центр. Стан першого обумовлений близьким розташуванням до ПАТ 
«Азоту», а Центр більш завантажений автотранспортом [6]. 

Дослідження здійснювали в листопаді 2014 р. у м. Черкаси. 
Обліки проводились маршрутним методом в денний час. Для цього 
було закладено два маршрути у межах селітебної зони міста. Кожен 
маршрут був протяжністю по 1 км. 

Встановлено, що чисельність голубів у місті Черкаси є досить 
високою, в середньому цей показник становить 2580 ос./км2. 
Виявлено, що в центральній частині міста чисельність сизого голуба 
була вищою,  ніж в районі мозаїчної 5-и поверхової та індивідуальної 
забудови. Цей факт пояснюється більшою кількістю трофічних 
ресурсів у центрі міста.  

Найпоширенішою морфою забарвлення синантропних сизих 
голубів у м. Черкаси є чорно-чеканні (31%). Кількість сизих та 
меланістів приблизно однакова – вони виступають в місті 
субдомінантами – 16 та 18% відповідно. Кількість червоних морф 
становила 12%, рябих – 9%, чисельність та інших морф була низькою. 

Виявлено відмінності у зустрічальності різних морф у візних 
районах міста. У  районі мозаїчної 5-и поверхової та індивідуальної 
забудови найчастіше трапляються голуби чорно-чеканної морфи (29%), 
в якості субдомінантів виступає сиза морфа (22%). Найменше 
зустрічаються ряба та інші морфи. У центральному районі немає явно 
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вираженого домінування певної морфи. Найбільше відмічено чорно-
чеканних особин (28%), субдомінантами виступають голуби сизої 
морфи (23%). Найменше трапляються рябі і червоні морфи. 

Фенотиповий склад популяцій голубів, визначається різними 
зовнішніми факторами. Забарвлення голубів пов’язане також з їх 
поведінкою. Голуби сизої морфи більш активні, охороняють свою 
гніздову ділянку і більш «ініціативні» у пошуках корму. Меланісти 
толерантні до щільності населення та їх гнізда можуть 
розташовуватися впритул один до одного. При високій щільності 
частота сизої морфи зменшується, а чорно-чеканної збільшується. У 
міських популяціях за умови гарної забезпеченості кормом і високої 
щільності населення переважає чорно-чеканна морфа.  

Саме таку особливість зустрічальності морф ми бачимо в м. 
Черкаси. У розріджених популяціях домінує сиза морфа. Це пов’язано 
з тим, що толерантні до щільності меланісти ускладнюють сизій морфі 
охорону гніздовий території і витісняють її в менш зручні місця 
гніздування, де розрідженість населення дозволяє підтримувати 
гніздову ділянку.  

Таким чином, сиза морфа виявляється більш пристосованою до 
дії несприятливих зовнішніх (по відношенню до популяції) факторів 
середовища: важкої доступності або обмеженості корму, 
несприятливого гніздування і т.д., Тоді як чорно-чеканна морфа більш 
пристосована до несприятливих внутрішньо-популяційних факторів – 
щільності. Особини сизої морфи більш активні в пошуках корму, а 
також мають великі розміри гніздового ділянки, на відміну від чорно-
чеканної. Чорно-чеканні успішно розмножуються при високій 
щільності популяції, а сизі навпаки. Це призводить до зменшення 
частоти сизої морфи і збільшенню чорно-чеканної  при нестачі зручних 
місць для гніздування, що виникає через підвищення щільності 
популяції [7].. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНОВАЖНОЇ 
КОНДЕНСАЦІЙНОЇ ТЕЛОМЕРИЗАЦІЇ 

Кравченко Ю.Є*., Кондратов С.О., проф., д.х.н**. 
*Рубіжанська загальноосвітнья школа № 9, 

**ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 

Робота присвячена розробці математичної та комп’ютерної 
моделі рівноважної конденсаційної теломеризації – базового процесу у 
промисловому синтезі акрилових полімерів, що широко 
використовуються в різних галузях техніки, будівництва, транспорту, 
електроніки, медицини. Склад олігомерів - продуктів рівноважної 
теломеризації визначає споживацькі властивості полімерів, тому 
розробка математичної моделі, на якої можна визначати умови 
утворення олігомерів із заданим розподілом за ступенем полімеризації 
є актуальною науковою задачею.  

Мета роботи: розробка та дослідження математичної моделі 
рівноважної конденсаційної теломеризації, вивчення на неї основних 
закономірностей процесу. 

На основі використання принципу Флорі про незалежність 
реакційної здатності функціональних груп від довжини полімерного 
ланцюга і теорії хімічних рівноваг розглянуто особливості механізму 
конденсаційної теломеризації з нескінченною кількістю станів, 
виділені 6 базових структурних типів. Доведено, що в залежності від 
ступеню полімеризації усі структурні типи описуються збіжною 
геометричною прогресією, знаменник якої є однаковим для усіх 
структурних типів. На цій основі вперше створено модель, що описує 
рівноважну кількість базових структурних компонентів, у вигляді 
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замкненої системи з 4 нелінійних алгебраїчних рівнянь матеріального 
балансу вхідних речовин. На основі моделі можна розрахувати 
концентрації усіх форм речовин у полімерній суміші й середній 
ступінь полімеризації.  

Розроблено скрипти для чисельного комп’ютерного розв’язання 
рівнянь моделі. Чисельним моделюванням методом Монте-Карло 
встановлено, що при додатних початкових наближеннях ці рівняння 
можуть мати до 4 коренів, з яких 2 – додатних і 2 – від’ємних. 
Розроблено критерій виявлення доданого кореню, що має фізичний 
сенс: це – величина знаменника геометричної прогресії рівнянь моделі. 
Для кореня, що має фізичний сенс, цій знаменник є меншим за 1. 

Показано, що при випадковому виборі початкового наближення 
ймовірність отримати істинний корінь, що має фізичний сенс, не 
перевищує 20 %. Виходячи з цього, розроблено комп’ютерну 
програму, що реалізує випадковий пошук початкового наближення, 
чисельне розв’язання системи рівнянь і перевірка кореня за критеріями 
величини довжини вектора нев’язки системи, знак компонентів вектора 
коренів і величини знаменника геометричної прогресії.  

В разі одночасного виконання усіх трьох критеріїв одержаний 
вектор вважати істинним коренем і  на його основі розраховували 
середній ступінь полімеризації у системі або проводили обчислення 
інших характеристик. У противному випадку поверталися на стадію 
пошуку початкового наближення. На основі цих алгоритму й програму 
проведено моделювання процесу конденсаційної теломеризації з 
видаленням легко киплячого побічного продукту, як окремий випадок, 
що має найбільше практичне значення. Виявлена залежність 
середнього ступеня полімеризації від вмісту в системі залишків легко 
киплячого продукту, знайдено граничну величину ступеня 
полімеризації при повному видаленні цього продукту.  

Показано, що у граничному випадку (при прагнення в системі 
кількості легко киплячого компоненту до 0) за умовою, що сума 
початкових мольних кількостей першого мономеру та телогену  точно 
дорівнює кількості другого мономеру результати моделювання 
середнього ступеня полімеризації точно збігаються з результатами 
розрахунків за рівнянням Берліна [1], відомого з літератури й 
отриманого незалежним шляхом. Це підтверджує правильність моделі. 
Але на відмінність від цього рівняння, розроблену модель можна 
використовувати у більш широкому класу випадків, зокрема при 
різних співвідношеннях початкових концентрацій реагентів й 
наявності в системі певних кількостей легко киплячого компоненту. 
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Одержані результати можуть бути використані на практиці при 
плануванні експериментів з підбору умов синтезу продуктів 
конденсаційної теломеризації для одержання сумішей олігомерів 
заданого складу. 
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Кожна епоха накладає свій відбиток на вибір письменником тем 

для своїх творів, героїв, що будуть у ньому фігурувати, засобів та 
прийомів для їхнього змалювання. Однак існують такі образи, які не 
втрачають своєї актуальності ніколи. У літературознавстві їх прийнято 
називати “вічними”. Одним із таких є образ жінки-матері, який,без 
сумніву, можна назвати основоположним не тільки в українському 
літературному процесі, а й у світовому.  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю показати 
багатогранність образу жінки-матері, його універсальність та роль в 
українському письменстві.  

Мета роботи – розкрити трансформацію образу жінки-матері в 
українській літературі у творах письменників-шістдесятників, показати 
значення архетипу матері. 

У період так званої “Хрущовської відлиги” (друга половина 
1950-х р. – початок 1960-х р.) на теренах України, яка на той час була 
частиною Радянського Союзу, виникає нова генерація митців, які своїм 
завданням бачили захист національної мови та культури, розвиток 
активної культурницької діяльності. Пізніше їх охрестили 
“шістдесятниками”. У словнику-довіднику Р. Гро’мяка знаходимо таке 
визначення: “Шістдесятники – творче молоде покоління 60-х XX ст., 
сформоване в період тимчасового “потепління” радянського режиму, 
осудження сталінізму та часткової реабілітації деяких представників 
“розстріляного відродження” [1, с.727]. Найяскравішими представника
ми плеяди цих літераторів були І. Драч, В.Симоненко, Л.Костенко, 
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Б. Олійник, М. Сингаївський, В. Голобородько, Гр. Тютюнник та інші. 
Вони орієнтувалися на світовий культурно-мистецький досвід та 
істинні національні традиції, прагнули відновити естетичні критерії 
творчості. У літературних набутках представників цього покоління 
вітчизняного письменства образ жінки-матері посів не останнє місце. 
Однак, відзначимо, що у творах шістдесятників бачимо його зовсім 
інше потрактування. Вони, у своїй більшості, відмовляються від образу 
матері-страдниці, змальовуючи її як жінку-берегиню домашнього 
вогнища, хранительку та носія сімейних цінностей. Спробуємо довести 
свою думку на прикладах творів, що належать перу письменників 
когорти шістдесятників. Розпочнемо з поезії, яка протягом десятків 
років є улюбленою не тільки на теренах України, а й далеко за її 
межами. Її неодноразово було покладено на музику й виконано 
безліччю зірок естради – “Два кольори” Дмитра Павличка. Ця поезія-
пісня є ліричним зверненням до матері. Автор піддає глибокому 
філософському осмисленню глибинні цінності життя. Ліричний герой 
згадує прекрасні картини свого дитинства, юності, де усюди присутня 
його мама, яка “сорочку <…> вишила <…> / Червоними  і  чорними  
нитками” [2], оберігала рідного сина, коли його “… водило  в  безвісті  
життя” [2]. Сорочка, яку колись з неймовірною любов’ю вишила 
своєму синові матір, оберігала його все життя, а її віра допомагала 
подолати труднощі, що траплялися на життєвому шляху: “Мені  
війнула  в  очі  сивина, / Та  я  нічого не везу додому,  / Лиш  згорточок  
старого  полотна  / І  вишите моє життя на ньому” [2]. Син вдячний 
матері за її турботу, любов та всеобіймаючу віру і висловлює їй щиру 
подяку за це.  

У вірші “Чорнобривці” талановитого поета М. Сингаївського, 
який, до речі, також покладено на музику, зробивши його над 
популярною піснею, змальовано щирі почуття сина до своєї мами. 
Поет не випадково використовує у поезії саме квітку чорнобривці. 
Вона, як відомо, є символом рідної домівки, а, відповідно, матері й 
батька. “У фольклорі,– як зазначається у словнику-довіднику “Знаки 
української етнокультури”, – той (та), хто має  чорні брови; символізує 
красу,  привабливість. Чорнобривець іде, / На добридень дає: / Здоров, 
здоров,  козаченьку, / Здоров, серце моє!” [3, с. 643]. Дивлячись на цю 
квітку, ліричний герой одразу ж бачить ніжні руки своєї матері, відчує 
її тепло. Навіть перебуваючи на чужині, він бачить “чорнобривці із 
рідного краю” [2], які його матір “насіяла<…> навесні” [2]. Поет із 
ніжністю, трепетом та великою повагою оспівує матір-трудівницю, 
вірного друга та порадницю, яка є ангелом-охоронцем для свого сина.  
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Основним мотивом поезії В. Симоненка “Лебеді материнства” є, 
звичайно ж, материнська любов. Вірш-колискова, а саме таким за 
формою є цей поетичний твір, вражає своєю метафоричною мовою, 
вмілим та цікавим використанням художніх засобів, домінуючим серед 
яких є антитеза.  

Поетичний образ матері, який створив письменник у цьому 
вірші, поєднався з фольклорним зображенням матері. Щодо цього 
дослідник І. Карий зазначає: “Часто народно-поетичне начало у нього 
невіддільне від оригінального елемента, внесеного індивідуальним 
поетичним мисленням” [4, с. 126]. Письменник майстерно вимальовує 
образ матері, яка хвилюється за свого сина, який тільки-но починає 
пізнавати навколишню дійсність. Жінка промовляє: “Ой біжи, біжи, 
досадо, не вертай до хати, / Не пущу тебе колиску синову гойдати” [3, 
с. 11]. Матір прагне захистити свого сина, тому кличе до його колиски 
лебедів та “тихі зорі”, які охоронятимуть його сон. Не випадковим є те, 
що у вірші поет звертається саме до образу-символу лебедів. Він, як 
відомо, у духовному космосі українців асоціюється з вірністю. Саме 
тому поет пов’язує ці два символи – матері та лебедів – надаючи їм 
символічного узагальнення. У наступних рядках бачимо використання 
ще одних традиційних народно-поетичних символів українців- верби 
(дерева життя) та тополі (уособлювала перевтілену дівчину): “І якщо 
впадеш ти на чужому полі, / Прийдуть з України верби і тополі … ” [5, 
с. 12]. Жінка хоче щасливого майбутнього своїй дитині, і, знаючи, що 
на неї чекатимуть багато перепон (“приспані тривоги”, “мавки 
чорноброві”, “чуже поле” [5, с. 11]), дає важливі життєві поради: 
“Можна вибрать друга і по духу брата, / Тане можна рідну матір 
вибирати” [5, с. 12]. Вона хоче, аби її син знав, що за нього завжди 
хвилюватиметься материнське серце: “За тобою завше будуть 
мандрувати / Очі материнські і білява хата” [5, с. 12].  

У народній уяві образ матері ототожнювався з Батьківщиною, 
тому поет, пишучи наступні рядки, хоче сказати, що зрада матері та 
Батьківщини є непростим гріхом, а їхня втрата завжди вважалася 
катастрофою: “Можна все на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна 
тільки Батьківщину” [5, с. 12]. Поет хоче застерегти всіх своїх 
нащадків від необдуманих вчинків. 
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РАДІАЦІЙНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ 

Куничак В.Л,. Тінькова Л.М., Ципіна Г.В.  
Загальноосвітня школа № 4 м.Сєвєродонецьк Луганської області 

 
У зв’язку з відкриттям ученими явища радіоактивності сто з 

лишком років тому назад, людство накоїло стільки помилок, скільки не 
робило за весь час свого існування. Ми пережили холодну війну, вибух 
на ЧАЕС та інші засекречені аварії на полігонах, але проблема 
радіаційної загрози існує і в наш і дні, і є головною загрозою біосфері. 

Необхідно прояснити ситуацію і знайти правильний вихід, тому 
що радіоактивність – невід’ємна частина нашого життя.  

Це питання особливо цікавить мене, оскільки аварія на ЧАЕС у 
квітні 1986 року своїм чорним крилом зачепила Україну, Білорусь, 
західні області Росії  

В Україні забруднені території займають третину площі всієї 
держави – 29.5%. Значну небезпеку становлять тимчасові могильники 
навколо АЕС та інших об’єктів, а також саркофаг над четвертим 
блоком, конструкція якого осідає та деформується.  

Коли випромінювання проходить крізь речовину, атоми і 
молекули, з яких вона складається, збуджуються або йонізуються. 
Внаслідок збудження молекул у живому організмі їх функції можуть 
виявитися порушеними. 

Під час написання роботи (впродовж 2-х років) я проводив  
вимірювання рівня потужності еквівалентної дози природного гамма-
фону в місті Сєвєродонецьку (біля шкіл міста та інших об’єктів, біля 
своєї школи № 4). На основі вимірювань складена радіаційна карта 
міста. 

Я виміряв значення еквівалентної дози природного фону гамма-
випромінювання харчових (овочі та фрукти й  зернові). На основі цього 
зробив графічну інтерпретацію одержаних результатів. 
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Я провів опитування потерпілих від радіації та їхніх родичів: 

постраждалих під час вибуху ядерної зброї (японська трагедія, 
семипалатинський полігон, моряка-підводника); від вибуху на ЧАЕС. 
Провів бесіду з лікарем відповідної кваліфікації та дізнався про стан 
здоров’я ліквідаторів ЧАЕС в нашому місті та застосування 
радіаційного випромінювання для лікування людей. Вивчив (за 
допомогою ЗМІ ) стан інноваційного майданчика у зоні відчуження. 

Я виявив причини, які сприяють погіршенню радіаційної 
безпеки в наш час: 

1) Радіоактивні відходи, які з’являються в результаті діяльності 
АЕС, ТЕС, ТЕЦ. Так, під час бойових дій на Донбасі, може виникнути 
техногенна катастрофа (м. Слов’янськ, м. Константинівка, 
Новопсковський район). 

2) Шахти Донбасу зв’язані між собою. Забруднені води не 
працюючих шахт виходять на поверхню та проникають в інші шахти та 
колодязі (м. Єнакієво). 

3) На території західної України виникають проблеми з водою. 
Із–за того, що піднімаються підводні води і потрапляють в покинуті 
шахти, де розташовувались ядерні ракети. В шахтах є залишки 
ракетного палива.  

4) Волонтери, за проханням працівників хімічних лабораторій, 
брали проби ґрунту з місць, де розривалися снаряди під час АТО. 
Хіміки зробили висновки, що в даних зразках ґрунту містяться важкі 
метали (свинець, олово, тітан, паладій та інші).  

5) Пожежі також небезпечні, особливо в зоні ЧАЕС  
6) В м.Слов’янську існують санаторії, де зберігається радон. Про 

радон необхідно знати людям, які шукають захист в підвалах та 
бомбосховищах під час АТО та військовим. 
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7) В Луганській області знаходять радіоактивні прилади, 
запчастини, деревину, вивезені з зони вітчудження.  

8) У Луганськ прислали поштою 55 кг тітанової руди. 
9) 06.08.15 р.  на Івано-Франківщині СБУ затримали 4 – х членів 
банди, які намагалися збути ядерний матеріал.  
10) На житомирщині затримали юнаків, які на підводі 

перевозили 450 кг радіоактивного металобрухту. 
11) Місця для куріння містять 21-30 мкР/год. 
Виходячи з дослідження я зробив висновки. 
Згідно наших вимірів радіаційний фон міста Сєвєродонецьк 

відповідає нормі. Жителям міста необхідно врахувати той факт, що під 
ЛЕП відпочивати небажано, щоб не піддавати свій організм зайвому 
опроміненню. Учасникам АТО необхідно пам’ятати, що еколочічний 
стан Донбасу залежить і від них. Підвали та бомбосховища необхідно 
періодично провітрювати, на випадок, якщо виникне необхідність 
заховатися в них на час обстрілів. При покупці овочів та фруктів 
необхідно цікавитись, звідки їх привезли. Краще купувати місцеву 
продукцію. Перш, ніж купити квартиру в новому будинку, необхідно 
виміряти в ній рівень радіаційного фону. З метою зниження дози 
опромінення навколо джерел радіоактивного випромінювання існують 
різні засоби захисту. 

За 30 років після катастрофи завдяки природним процесам та 
профілактичним заходам, радіаційна ситуація на забрудненій території 
України поліпшилася. Проте, у зв'язку з великими періодами 
напіврозпаду радіоактивні речовини зберігатимуться в навколишньому 
середовищі упродовж багатьох десятиліть. Тому ще декілька поколінь 
людей піддаватимуться хронічному опроміненню іонізуючої радіацією 
в малих дозах. Оцінити шкоду, заподіяну здоров’ю людей радіацією, 
неможливо. Нині очевидно, що віддалені наслідки набагато серйозніші, 
ніж можна було сподіватися, базуючись на попередніх 
спостереженнях. Після аварії японські спеціалісти стверджували, що за 
6 років Україна вимре. Але ми живемо, працюємо, навчаємось. Під час 
проведення тижня екологічної безпеки в школі всю отриману 
інформацію було доведено до відома шкільної спільноти. Ми 
вважаємо, що якщо ти попереджений – значить озброєний 
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КОНЦЕПТ „УКРАЇНЕЦЬ” У ПОЕЗІЯХ МИКОЛИ РУДЕНКА 
Орлова А.В., *Пінчук Т.С., Пінчук Т.С., проф., к.філ.н.** 

*Нещеретівська ЗОШ I – III ст. Білокуракинської районної ради 
**ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка’’ 

 
Вивчення творчості представників руху «шістдесятництва» 

сьогодні є актуальним, оскільки з  політичних міркувань їхнє творче 
надбання знаходилося під забороною цензури. Творчість Миколи 
Руденка є маловивченою з позиції концептуальності. Окремі розвідки 
присвячені вивченню його поетики (О. Бровко), жанрово-тематичній 
розмаїтості (І. Білогуб) тощо. Необхідність більш детального вивчення 
концепту «українець» зумовлює актуальність даного дослідження.  

Мета роботи – дослідити особливості вияву та специфіки 
концепту «українець» у творчості М. Руденка. 

З кінця 50-х рр. у літературу приходить нове покоління, 
художньо непередбачуване, сміливе, – покоління шістдесятників, з 
виходом на простір громадянського спротиву. Пізнання цього 
унікального духовного феномена можливе лише через заглиблення в 
індивідуальний світ яскравої особистості – Миколи Руденка. У період з 
1936 – 1959 рр. у житті письменника відбулися події, які однозначно 
вплинули на концепт «українець». Для ранніх віршів, які були написані 
у роки війни, коли поета було призвано до лав армії і він був 
учасником воєнних баталій, характерне проведення асоціативної 
паралелі українець – солдат. У вірші «Впала чайка гострокрила»  
завдяки вживанню окремих слів («кулі», «кінь-гривань», «партизана»), 
звертань («Коню, навпростець») відтворено образ солдата із рядів 
кінноти: «Впала чайка гострокрила / З-під грозових туч. / Кінь копитом 
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мутить хвилі, / Кулі – градом з круч» [1,с.23 – 24]. Події воєнного часу 
вплинули на внутрішній світ поета: «Я про зорю вечірню не можу 
писати – / Все здається мені, що палає село / І висить на вербі 
закатована мати, / Тільки відблиск заграви упав на чоло» [1,с.26]. У 
післявоєнний період творчості (1946−1959 роки) до периферії концепту 
«українець» входять нові поняття, пов’язані із зміною світобачення 
автора внаслідок впливу зовнішніх подій.  Для віршів датованих 1946 – 
початком 1947 років характерний відповідник «солдат» як відгук 
нещодавніх подій: «Ми сну не знали третю ніч. / А може й тиждень 
цілий, / Та смерть спокійно віч-на-віч / Ми зустрічати вміли» [1,с.27]. 
Варто зазначити, що у наведеному уривку українець асоціюється із 
солдатом – учасником Другої світової війни завдяки вживанню 
конкретних асоціонімів: «німець», «приклад», «засада». У вірші 
«Співає козак у вагоні» денотатом концепту виступає образ козака як 
воїна: «Співає козак у вагоні / Про що ти співаєш, козаче? / Десь 
рвуться замилені коні, / А поле курне і гаряче /  Лягає під стомлені 
ноги…» [1,с.30]. У вірші «Синові» ліричний герой, ведучи розповідь 
про воєнні події, витворює образ солдата, який виборював рушницею 
право на вільне і щасливе життя для майбутнього покоління: «…Та 
знов я ладен у бою /  Прорвати сотню вражих ліній, /  Аби на голову 
твою /  Не впав оцей дочасний іній» [1,с.31]. Словосполучення 
«кривава крига», «смерті крила», «вражих ліній» у поєднанні із 
реченням «Та знов я ладен у бою…» витворює в уяві читача асоціацію 
концепту «українець» із відповідником «хоробрий», «мужній». Отже, 
1947−1949 рр. у свідомості Миколи Руденка стали роками болісних 
роздумів, які призвели до дальших прозрінь» [3,с.33]. Через тиск з боку 
радянського літературознавства поет звертається до опису «мирного 
післявоєнного життя», зображуючи українця у традиційному світлі – в 
образі селянина: «А нині через луг навскіс / Прокоси між травою. / 
Йдуть косарі під видзвін кіс / І пісню ланкової» [1,с.27]. Післявоєнний 
час вимагав відновлення економіки, тому поети часто зверталися до 
образу трудівника і Микола Руденко не став виключенням: «Я не гість 
на землі… Я вертаюсь додому з роботи./ Повертаються з поля в село 
степові трударі. / Повертаються бджоли і медом наповнюють соти. / А 
над стомленим гаєм – сто вогнищ у крилах зорі» [1,с 36]. Миколу 
Руденка не влаштовувало традиційне зображення української нації, 
тому у період 1950 −1959 рр. концепт «українець» набуває нового 
значення. Як зазначає О.Бондаренко, основною ознакою цього періоду 
є «шукання правди й чесної позиції всупереч офіційної літератури» [5, 
с. 44], зміни у світобаченні автора зумовили і зміни у зображенні 
українця. Через надмірний тиск із боку радянської цензури, утисків 
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українського народу Руденко вдається до більш виразних образів. У 
поезіях цього періоду поет звертається до проблеми занепаду народу, 
окреслює необхідність визволення: «Нелегко рабство подолати, / Та ще 
складніша боротьба, /  Що має здерти чорні лати / З душі вчорашнього 
раба» [2, с. 37]. Перед нами представлено мікроконцепт «раб», хоча і 
«вчорашній». Митець апелює до історичної свідомості, а саме до тих 
часів, коли українці були кріпаками. Українці є «терплячою» нацією, 
яка здатна захистити своє чесне ім’я: «Кожен трон на кістках. Та не 
ради відзнак / споруджую трон із людських черепів. / А заради того, що 
народ мій терпів: Ті людські черепи я відбив у собак» [4]. У поезіях 
Миколи Руденка наявні традиційні асоціації із українцем. Українця 
найчастіше пов’язують із природою та землею, бо без землі, без 
єднання із природою він втрачає свою внутрішню рівновагу: «Ось ми й 
зустрілись віч-на-віч, природо: / Син твій і ти – моя мудра мати» 
[1,с.37]. Отже, у поезіях періоду 1946 −1959 років наявна широка 
периферія концепту «українець», що асоціюється з поняттями  
«мужній», «незламний», «хоробрий», «незалежний», а також з 
лексемами «земля», «природа», «солдат», «козак», «раб» та 
«боротьба».  
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ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ ЛАРИСА 

БОРИСОВНА ПОЛНИЦКАЯ 
Подоляка М.Р., Москаленко Е. Ю. 

Загальноосвітня №6, г. Сєвєродонецьк 
 

В августе 2014 года не стало замечательного человека, стойкого 
бойца, мужественной женщины  Л. Б. Полницкой. Её юность припала 
на суровые годы войны, которая поставила под ружьё всех, кто считал 
своим долгом защиту Родины. И если девушек не брали в 
действующую армию – они находили другие возможности помочь 
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своему народу в борьбе с оккупантами, вступая в ряды народных 
борцов Сопротивления. 

Объектом исследования является жизнь, героическая борьба в 
тылу врага наших земляков и их наиболее известной 
представительницы – Ларисы Полницкой, истоки её гражданской 
позиции и мужества не только в военное лихолетье, но и в мирное 
время. Предметом исследования стал боевой путь участницы 
партизанского движения, радистки партизанской бригады «За свободу 
славян», активной участницы общественной жизни нашего города Л. 
Полницкой.  

Цель работы: сохранить для последующих поколений память о 
героизме наших земляков в годы Великой Отечественной войны, 
исследовать условия работы партизанских радистов в военные годы, 
изучить истоки активной гражданской позиции старшего поколения как 
пример для наследования. 

Методы исследования: изучение литературы по историческому 
краеведению, изучение сохранившихся документов и творческого 
наследия Л. Б. Полницкой, встреча с дочерью партизанки Л. П. 
Полницкой и запись её воспоминаний, изучение материалов Музея 
боевой славы ЦТКЭУМ и народного музея ЧАО, использование 
Интернет-ресурсов по изучаемой теме. 

Степень новизны работы заключается в том, что нет до сих пор ни 
одного системного исследования жизненного, боевого и творческого 
пути отважной радистки Ларисы Полницкой.  

Родилась Лариса Полницкая 10 апреля 1924 года в совхозе 
«Спорное» Лисичанского района. Её отец, Борис Александрович 
Полницкий, - агроном-практик, возглавлял центральное отделение 
совхоза. Мать, Анна Афанасьевна, учила вечерами рабочих читать и 
писать, т. к. школы в посёлке не было. В семье родились и подрастали 3 
дочери: Лариса (10.04. 1924), Тамара (26.02.1926), Надежда (11.04.1931). 
Детство Ларисы Полницкой проходило среди простых людей, которые 
учились жить и работать по-новому. В 1942 году Лариса Полницкая   
закончила Лисичанскую среднюю школу № 2. Начавшаяся  война внесла 
неумолимые коррективы в жизнь комсомольской активистки. С первых 
дней войны она включилась в борьбу за победу над врагом: помогала 
обустроить госпиталь, дежурила с подругами у постелей раненых, 
принимала участие в работе агитбригады. В 1942 году Лариса 
заканчивает спецшколу Украинского штаба партизанского движения, 
которая перебазировалась  из Ворошиловграда в г. Саратов. С 1943 года 
начинается её боевая биография: её десантировали в тыл врага в 
Белоруссии для организации партизанского отряда «За свободу славян».. 
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За время деятельности отряда было проведено 107 боевых и 
диверсионных операций, уничтожено около 2 тысяч захватчиков и их 
пособников, пущено под откос 56 эшелонов противника, взорван 
железнодорожный мост, уничтожено 36 автомашин. 

В 1944 году Лариса была десантирована в Венгрию с группой 
боевых побратимов, затем участвовала в Словацком народном 
восстании. После Чехословакии их отряд вышел в Венгрию и действовал 
там до подхода линии фронта. Закончилась война для Ларисы 
Полницкой в феврале 1945 года, когда в Венгрию пришли советские 
войска. Родина отметила ратный труд юной партизанки высокими 
наградами: орденом Отечественной войны І степени и ІІ степени,  
орденом Красной Звезды,  медалью «Партизану Великой Отечественной 
войны» І степени, а также 20 другими медалями. Девушка фронтовые 
будни сменила на будни возрождения разрушенной страны и своего 
родного города. В 1946 году Лариса работала секретарём райкома 
комсомола Черновицкой области. Здесь же молодая женщина стала 
матерью: родилась дочь Людмила, отец которой погиб в партизанских 
Татрах. В 1947 году Лариса Полницкая возвращается в Лисичанск, на 
родину. Работает комсоргом Лисичанского горного техникума, где 
учиться и сама, приобретая профессию электромеханика. С 1960 года Л. 
Полницкая работает в редакции Лисичанской районной газеты, потом 
переезжает в Полтавскую область. С 1961 Л. Б. Полницкая . занимает 
пост заведующего отделом партийной жизни в редакции газеты 
«Строитель коммунизма» в г. Гадяч, а потом переводится на должность 
редактора Шишацкой газеты «Сільське життя», где и проработала с 
1971г. по 1980г. Много сделано Ларисой Полницкой для сохранения 
памяти о борцах Сопротивления: в Гадяче найдены члены подпольной 
группы, которая действовала в городе в годы оккупации, места действия 
партизанских отрядов. В Шишацком районе при её деятельном участии 
установлены места партизанских десантов, найдены и приведены в 
порядок могилы партизан и подпольщиков. После выхода на пенсию Л. 
Полницкая работает ответственным секретарём Общества охраны 
памятников истории и культуры. При её участии найдена дача Леси 
Украинки «Зелений гай», уточнено расположение усадьбы Гоголей, 
урочищ «Стенка» и «Яворивщина». Вместе с местными жителями села  
Васильевка члены  Общества  нашли  курган Н. Гоголя, дуб, посаженный 
отцом и сыном Гоголями и ту аллею, которую великий писатель сам 
вымостил в парке. При её участии восстановлены место нахождения 
киностудии им. А. Довженко в с.Яреськи, дачи академика В. 
Вернадского, писателей В. Короленко, В. Пановой. Везде установлены 
памятные знаки, мемориальные доски. В 1981 году Лариса Борисовна 
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вернулась на Донбасс, поселилась в Северодонецке. И потекли 
наполненные полезным общественным трудом будни: сотрудничество с 
городским Советом ветеранов, с городскими СМИ, обширная поисковая 
работа, встречи с молодёжью.  

В груди Ларисы Борисовны билось горячее и неравнодушное 
сердце, поэтому ей до всего было дело. Но главную свою задачу 
отважная партизанка видела в том, чтобы сохранить память о суровых 
годах войны, о соратниках героических лет и передать эстафету подвига 
молодым. 
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УДК 661.123 
ВИДІЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН З ХВОЇ, ЯК З ВІДХОДУ 

САНІТАРНИХ ВИРУБОК 
Санько О.В.*, Кисельова-Логінова К.В., к.т.н.** 
*Рубіжанський ліцей Рубіжанської міської ради, 

 **ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 
Хвойні ліси нашого міста – давно стали його гордістю. Хто б міг 

подумати, але ще сторіччя тому на цих територіях нічого не було окрім 
піску і перших будинків. Звичний нашому оку ліс з'явився всього в 40-
50 рр ХХ століття, завдяки штучного засадження. Яке було проведена з 
метою створення мікроклімату міста, утриманню вологи в ґрунті, 
запобігання ерозії ґрунтів тощо [1].  

Зараз хвойні ліси м. Рубіжного відносяться до двох лісництв: 
Кудряшевського і Старокраснянського, які є підрозділом Кремінського 
лісництва. Загальна площа їх становить 72000 га [1]. Лісовий масив 
представлений переважно декількома видами сосен: сосна звичайна, 
сосна кримська [2] і т.д. Сосна є прекрасним джерелом сировини для 
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хімічної, косметичної, фармацевтичної та іншої промисловості. З 
деревини сосни отримують живицю, каніфоль і скипидар [3]. 

Але соснова хвоя багата аскорбіновою кислотою, дубильними 
речовинами, алкалоїдами, вітамінами групи В, а також Е, Р, 
хлорофілом та ефірними маслами [3]. Щорічно на території лісництв 
проводяться оздоровчі заходи, які прописані в санітарних нормах 
збереження лісу з метою збереження лісових насаджень та екосистеми 
в цілому [1]. Основними напрямками є: вибіркові санітарні рубки, 
суцільно санітарні рубки і загальне очищення від захаращеності [1] 
Після вирубки деревину переробляють, а хвою спалюють, що є її 
нераціональним використанням. Як показав аналіз документів 
лісництв, щорічно санітарній вирубці на територіях зазначених 
лісництв піддаються в середньому 1500 га хвойних лісів. При 
спалюванні хвоя не утримує тепло і має низький ККД. 

Тому актуальною задачею лісгоспів нашого регіону є вирішення 
питання використання хвої після санітарних вирубок в корисних цілях. 

Ми представляємо гідролат для використання в косметичній 
сфері. Отриманий гідролат хвої можна застосовувати в якості тоніка 
для обличчя, який буде живити вашу шкіру, зволожувати; так само 
його можна використовувати просто під час прийому ванн, кремових і 
масляних добавок. Його можна отримати в домашніх умовах – 
способом перегонки. В невелику ємність на дно помістити рослинну 
сировину шаром 4-5 см, після залити водою так, щоб вода ледь 
покривала рослини, в центр ємності поставити металеву посудину для 
накопичення гідролату, після накрити конусоподібної кришкою 
(лицьовою стороною вниз). 

Включити слабкий нагрів та провести дистиляцію протягом 30-
40 хвилин, в результаті утворюється 100-150 мл гідролату. Щоб 
отримати гідролат промислових масштабів, не треба складне 
устаткування і велике приміщення. Достатньо лише невеликої кімнати 
з пристроєм для дистиляції. Якість отриманого гідродату оцінювали за 
наступною методикою. На диск фільтрувальної бумаги діаметром 10 
см в зазначену олівцем у центрі диску стекляною піпеткою помістити 
0,3-0,5 мл гідролату. Утворену пляму обвести по зовнішньому краю 
олівцем. Диск із нанесеним зразком залишити на декілька днів для 
повного висихання. Через 3-4 дні на диску не повинно залишитися 
жодного жирного сліду або скоринок чи слідів солей. Допускається 
наявність запаху рослинного матеріалу та незначний кольоровий слід, 
якщо гідролат був окрашеним. Результати аналізу якості гідролату 
показали, що він відповідає всім вимогам. Тобто в результаті повного 
висихання не залишаються сліди солей, омилення розчину, а також не 
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має скоринок й жирного сліду. Так як гідролат не має кольору, то він 
не фарбує паперовий диск. Але, навіть, після повного висихання 
протягом 3-4 днів на диску залишився слабкий сосновий запах. Отже, з 
осінньої сухої хвої отримали якісний гідролат, який можна 
рекомендувати для застосування у виробництві косметичних засобів чи 
як самостійний засіб для догляду за шкірою. Про промислове 
отримання гідролату в місцевих умовах стало можливим говорити 
після попередньої оцінки витрат хвої в якості санітарної вирубки 
щорічно місцевими лісовими господарствами. 

Як показав аналіз документів лісництв, щорічно санітарній 
вирубці на територіях зазначених лісництв піддаються в середньому 
1500 га хвойних лісів. Виходячи з умови, що ліси штучні, було 
визначено, що на 1 м2 розташовується тільки одна сосна, значить, на 1 
га буде розташовуватися порядку 1000 сосен. Якщо враховувати 
територію, які підвергається санітарній вирубці, то можна припустити, 
що щорічно вирубується близько 1500000 сосен. 

Голки сосен 5-9 см завдовжки і розташовуються пучками по 2 
штуки, їх вага близько 0,1 г. Таким чином, вага хвої становить: 

30000
1000000

20000015000001,0



т  т, 

де 200000 – приблизна кількість голок на одній сосні, визначене 
візуально. 

Виходячи з літературних даних, що 1 кг ефірного масла можна 
отримати з 500 кг хвої, можна визначити, що з 30000 т можна отримати 
60 т ефірного масла. За результатами досліджень виявилося, що в 
середньому з 500 г хвої можна отримати приблизно 40 мл гідролату, 
значить з 30000 т хвої можна отримати 2400 м3 гідролату в рік. 
Середня ціна за 100 мл гідролату на українському ринку становить 
приблизно 35 грн. Отже, економічний ефект очевидний. 

Отримання гідролату в промислових умовах не потребує 
складного устаткування та великих затрат. Сировиною є хвоя, яка 
значиться відходом санітарних вирубок. Якість продукту при цьому 
достатня для використання у косметичній промисловості. Тому 
результати роботи можна рекомендувати для використання в 
промислових цілях лісовим господарствам на приватним 
підприємствам. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГНОМОНУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСУ 
ЗЕМЛІ 
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*Рубіжанська загальноосвітня школа №8, 

** ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне) 
 
У вчених давнини не було настільки досконалих приладів, які 

доступні зараз, і, тим не менш, вони робили дивовижні відкриття. 
Одним з яскравих прикладів є визначення Ератосфеном радіуса Землі 
за допомогою гномона - простої палички. Важливість цього досліду 
особливо велика, тому що в той час більшість вчених, в тому числі і 
Демокріт, який дав світу термін «атом», вважали нашу планету 
плоскою або плоско-опуклою [1-3]. 

Розрахунок Ератосфена [4, 5] базувався на схемі, в якій один із 
спостерігачів в момент досвіду знаходився в певному місці в той час, 
коли Сонце було в зеніті. 

Метою нашого дослідження є виведення закономірності, що 
дозволяє виключити цю комбінацію і спростити вимірювання величин. 
Спробуємо змінити розрахунок Ератосфена, прибравши обов'язковість 
присутності одного з гномонів в зеніті в момент вимірювання. Тоді 
розрахункова схема буде виглядати так, як на рисунку 1. 

 
 

Рисунок 1 
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У даній схемі радіус можна обчислити, виходячи з дугової 
відстані між гномонами і кута між радіусами, проведеними до них: 

360 180
2

S SR
 

   

де α – кут між гномонами, град; 
  S – відстань між гномонами по дузі, км. 
Після деяких геометричних перетворень отримаємо: 
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В отриманій залежності виключили кут, а значить можна 

обійтися без скафіса. Для розрахунку необхідно заміряти довжини 
тіней гномони, їх висоту і знати відстанями між ними. 

З метою перевірки отриманої формули були проведені досліди. 
За даними [6] два спостерігача синхронізувалися за часом 24.08.15. 
Один спостерігач перебував в місті Рубіжне, інший - в Рязані.  

Різниця між меридіанами для цих міст склала менше одного 
градуса і була врахована тимчасовим зсувом дослідів на 10 хвилин.  

У процесі проведення експерименту обидва спостерігача 
вимірювали довжину тіні гномона в момент, коли Сонце знаходилося 
на максимальній висоті. Довжина гномона становила 1 м. Дугова 
відстань між містами склала 621 км (рис. 2). 

 
Рисунок 2 [7] 

Проведені вимірювання дали наступні результати:  
Довжина тіней L1 = 0,775 м, L2 = 0,945 м. Довжина дуги S = 621 

км. Розрахункове значення радіуса Землі вийшло 6369 км. За 
сучасними даними [8]: Екваторіальний радіус Землі - 6 378,1 км, 
Полярний радіус - 6 356,8 км. Таким чином, отримані за допомогою 
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формули дані досить точні для обчислення радіуса Землі на місцевості 
в першому наближенні. Застосовуваний для досліду інструментарій 
максимально простий і вимагає лише лінійних вимірювань, що під 
силу навіть школярам молодших класів. До того ж методику 
вимірювань не обов'язково прив'язувати до зеніту Сонця. 
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Якщо уявити світ, в якому всі люди не мають виконувати важку 

і нудну роботу, то їх повинен хтось замінити. Саме цим і стають 
машини-роботи. Кожен день вчені і винахідники всієї планети 
працюють над тим, щоб зробити життя більш технологічним, 
вигадуючи нові пристрої.  
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Створення технологій конструювання і виробництва роботів і 
наноботів цілком здатне привести до технологічного вибуху чи не у 
всіх областях людської діяльності, горизонти якої складно оцінити 
об'єктивно. Саме тому сфера вивчення робототехніки є перспективним 
напрямком і важливою для подальшого дослідження  та вивчення.  

Метою доповіді є розширити уявлення про роботів, та 
привернути увагу до вивчення даної сфери. 

Для реалізації даної мети в роботі ставилися та вирішені  
наступні  завдання: 1) провести аналіз розвитку роботобудування, 
2) визначити актуальність досліджень в галузі робототехніки, 
3) провести групування отриманої інформації і визначити можливі 
напрямки подальших досліджень. 

Здавна вчені намагалися конструювати механічних помічників. 
Так звані автоматони – механічні роботи – добре відомі нам завдяки 
кмітливості та допитливості Ктесібія та Філона [1, 2]. Їх автоматони 
імітували людей і могли виконувати прості вправи самостійно лише за 
допомогою гідравліки, пневматики та механіки! Черговий бум на 
«механічних людей» спіткав людство у вісімнадцятому сторіччі [3]. 
Француз жак де Вокансон створив в 1738 році механічного музику-
флейтиста, а Фрідріх фон Кнаус в 1760 році – писця. В 1772 році 
швейцарці П’єр та Анрі Дро конструюють трьох андроїдів: писця, 
художника та музику.  

Вказані автоматони були витворами мистецтва і практичної 
користі не мали. Але науково-технічні революції змусили людство 
подивитися на роботів під іншим кутом.  

Розвиток мікроелектроніки став причиною того, що механізми 
почали «думати» і стали повноцінними роботами. Тому не дивно, що 
сучасна робототехніка стрімко розвивається і активно впроваджується 
в різні області науки та техніки. За результатами аналізу сучасних 
робіт визначено наступні сфери використання роботів: 

- Медицина, зокрема штучні кінцівки [4], манипулятори, які 
здатні проводити складні операції на життєво-важливих органах [5]. 

- Космос. Прикладами космічних роботів є луноход [6] та 
марсоход.  

- Океан, де широко використовуються кубічні роботи та 
набувають вжитку  новітні антропоморфні роботи-аватари [7].  

- Системи безпеки. Роботи для тривалого стеження за 
об'єктами, виявляння та запобігання пожежонебезпечних ситуацій [8]. 

- Промисловість, де роботи активно використовуються для 
переміщення предметів виробництва та виконання різних 
технологічних операцій [9]. 
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Останнім часом, новітні розробки відкрили світ нанороботів. Це 
ті ж самі роботи, тільки розміром порівняні з молекулою (менше 10 
нм). Такі апарати відкривають широкі перспективи. Адже прерогатива 
таких роботів - збирати молекули точно, виключаючи помилки на 
кожному кроці збірки. Маючи подібні машини, можна збирати 
молекулярні структури необмеженої складності і отримувати матеріали 
з новими небаченими характеристиками. 

В останні роки в Україні проводиться робота щодо залучання 
молоді до роботобудування. Є низка заходів (олімпіади, конкурси, 
змагання з робототехніки тощо), які збирають багато талановитих дітей 
з усіх куточків країни. Серйозним підґрунтям для цього є літні табори 
МАН Сamp з робототехніки та інформаційних технологій, участь в 
одному з яких в 2015 році надихнула автора на розкриття даної теми. 
За допомогою сучасних технологій (комплексів «LEGO», 
мікрокомп’ютерів «Raspberry Pi 2 model B» та ін.) українські діти 
мають можливості власноруч збирати та програмувати роботів. 

Таким чином можна зробити висновок, що роботи – це 
актуальна сфера, так як при вдалій реалізації впровадження роботів в 
соціальне життя, люди отримають більше вільного часу і сил на 
життєзабезпечення та реалізацію своїх особистих бажань. 
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ХУДОЖНЯ ВІЗІЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ В РОМАНАХ 
,,ТЕМНОТА’’, ,,ВТЕЧА ВІД СЕБЕ’’ У. САМЧУКА 

Сухаревськова К.О *, Пінчук Т.С., проф., к.філ.н.** 
*Теплівська ЗОШ I – III ст. Станично-Луганського району 

**ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка’’. 
 
Мета роботи – здійснити системний аналіз творчості Уласа 

Самчука з позиції проблеми соціальної ізоляції людини. 
У. Самчук із власного досвіду  знав і описував реальні факти, 

хоча й багато часу змушений був перебувати поза територією 
Батьківщини. Проте відстань не заважала йому залишатися вірним 
своїй країні і народу. ,,Гомером ХХ століття” називають У. Самчука, 
який поставив перед собою завдання бути ,,літописцем українського 
простору”, щоб ,,слід народу не затерся на землі і національний дух не 
розвіявся в часі і просторі” [1, с. 402]. 

У. Самчук був людиною, яка зберігала любов до рідного краю, 
навіть перебуваючи далеко за його межами. Такими ж почуттями 
письменник наділяв персонажів своїх творів. Він намагався довести, 
що серед українців є люди, що не будуть миритися з умовами, які 
створило керівництво радянської держави. Вони можуть підняти 
народ, повести його за собою заради спільної мети. Саме такою ідеєю 
була пройнята трилогія ,,OST” У. Самчука. Трилогія ,,OST” 
складається з  трьох романів: ,,Морозів хутір” (1948), ,,Темнота” (1957) 
та ,,Втеча від себе” (1982).  У кожному з трьох романів відтворена 
частина української історії ХХ століття.  
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У романі ,,Темнота” У.Самчук викриває форму правління, 
владні структури, що набували чинності у 30-х роках ХХ століття, бо 
то була доба свавілля і терору. Письменник звертає увагу на роль та 
місце героїв-українців у страшних обставинах часу. У.Самчук 
відтворює образ людини, яка зберігає духовність, не піддається на 
провокації, зберігає історію в серці. 

У творі письменник вдається до показу родинної історії, 
трагедії, яка спіткала Морозів. Усі вони потрапляють у межові умови 
існування та мають знайти вихід із них. Фундаментальною постаттю є 
Іван Мороз. Він – офіцер, полонений, господарник, селянин, керівник 
радгоспу і це далеко не всі заняття, які йому належало пройти. Головне 
– це те, що герой-українець не хотів коритися тим жахливим умовам 
існування, які створила влада. У цьому весь молодший із синів Морозів 
із його принциповими переконаннями. 

У романі ,,Втеча від себе” перед читачем постає той же Іван 
Мороз. Це людина, яка навіть перебуваючи в умовах примусової 
соціальної ізоляції, далеко від дому, не втрачає загальнолюдські 
цінності, а виявляє працьовитість, шляхетність, прагнення краси, 
добра, любові до землі. Іван Мороз не просто вистояв – йому вдалося 
втримати багато планів від краху. Мороз переходить ті кола пекла, в 
які він потрапив, і робить це не лише завдяки своїй фізичній силі, а й за 
допомогою духовного зв’язку з предками, уособлює весь народ 
України. 

Головний герой, справжній українець, відчуває міцний зв’язок із 
своєю землею, хутором, на якому прожив досить довго. Рідна земля 
тримала цього борця за життя, але навідувався він на неї пізніше лише 
у спогадах. Так ставалося і з іншими Морозами, для яких хутір 
продовжував своє існування на глибинному, ,,архетипному рівні, 
назавжди став… етнопсихологічним підґрунтям індивідуального 
освоєння дійсності” [1, с. 406]. Персонажі романів У. Самчука не 
можуть втекти від державних органів, тож їм залишається лише не 
підкорюватися цій ,,гнилій” дійсності морально, не забувати своє 
коріння, не полишати можливості боротьби за власне щастя та долю. 
Такими насамперед постають брати Морози – Андрій та Іван, Нестор 
Сидорчук та деякі інші персонажі. Спогади про далеке минуле, про 
дитинство не дають Іванові Морозу можливості втратити зв’язок зі 
своїм пращурами, відцуратися власних принципів та підкоритися 
органам влади. Проте це не рятує від катувань, які очікують попереду. 
Іван Мороз переживає різні випробування, але його не змогли знищити 
ні фізично, ні морально. У романі ,,Втеча від себе” виведено постать 
українського інтелігента Нестора Сидорчука, який піклується як про 
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свою сім’ю, так і про земляків-утікачів. Він рятує життя інших і не 
чекає на винагороду, бо допомога земляку – це найвища 
загальнолюдська  цінність героя. Він вважає, що людина перестає бути 
собою, коли втрачає гідність та не бачить перспективи. Адже це 
породжує критичний стан у її душі. І хтось повинен допомогти не зійти 
на шлях розбрату, поневірянь. Він готовий боротися і має на це сили. 
Деякі дослідники стверджують, що ця особа була введена 
письменником не випадково. У ній впізнається  У.  Самчук  [2]. 
Митець, як і його герой, допомагав письменникам-українцям, які були 
змушені покинути рідний край. Наскрізним мотивом у творах 
,,Темнота”, ,,Втеча від себе” є втілення образу національно свідомої 
людини, героя, який бореться за власну долю та долю рідної країни. 
Він не лишається осторонь всіх подій, що відбуваються у державі, а 
навпаки проникає у той ворожий світ, щоб вижити. При цьому він не 
втрачає тих загальнолюдських цінностей, які здобув у дитинстві. Іван 
Мороз не за власною волею потрапив до в’язниці. Це була спланована 
політика влади, яка відловлювала ,,ворогів народу”. Спеціально 
створені антилюдські умови в ізольованому середовищі не сприяли 
духовному розвитку людей, а навпаки вбивали їх поступово. Лише 
деяким було під силу подолати ці ,,кола випробувань”. Серед цих 
небагатьох опинився й Іван Мороз.  

Якщо І. Багряний у романі ,,Сад Гетсиманський” подавав розлогі 
описи камери, життя в’язнів, то У. Самчук у названих творах не 
вдається до таких деталей. Він зацікавлений показати внутрішній світ 
людини, її психологічний стан в умовах соціальної ізоляції. Подекуди 
трапляються згадки про таборове життя з розповідей та деяких 
вражень Івана. Автор інколи вдається до зображення типово 
в’язничних деталей в описах пейзажів: ,,Валуни туманів поволі повзуть 
уздовж Ухти, тайга стоїть… і повільно парує. Валки постатей глиняної 
барви понуро купками снують до місця праці” [3, с. 316]. Але такі 
замальовки одразу ж протиставляються реальним фактам.  

За У. Самчуком, українська людина намагається подолати 
наступ тоталітарної системи та визволитися, але при цьому вона не має 
наміру втратити родину, моральну сутність. Головні персонажі 
розуміли, що заради власної перемоги потрібно боротися, ні в якому 
разі не падати духом. 

Отже, незважаючи на багаторічне перебування У. Самчука за 
межами України у примусово вимушеній еміграції, він ніколи не 
поривав із нею духовно. Не лишилися поза його увагою й часи 
тоталітарної системи. Вони були розвінчані у романах ,,Темнота”, 
,,Втеча від себе”. Головний герой цих творів Іван Мороз поєднав у собі 
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найкращі якості людини. Він не втратив загальнолюдських цінностей, 
силу волі, що допомагали йому, як і У. Самчуку, пережити страшні 
роки випробувань в ізоляції. 

 
Література: 

1 Штонь Г. Улас Самчук / Г. Штонь // Історія української 
літератури ХХ століття : у 2 кн. / [за ред. В. Дончика]. – К. : Либідь, 
1998. – Кн. 2.–   С. 227 – 230.  

2 Комінярська  І. Герой Уласа Самчука – ,,Alter idem” автора : за 
трилогією Уласа Самчука ,,OST” / І. Комінярська // Наукові записки 
ТНПУ. Серія : Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 
60–67.  

3 Сіра Г. Спробуємо зрозуміти смисл страждання / Г. Сіра // 
Українська мова та література. – 2006. – № 6 – 8. – С. 60 – 61. 
 
УДК 621.187.12(03)  

ВИВЧЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ОЗЕРА НАШОГО ДВОРУ 
Сухіна А.*, Назаренко О.С., доц., к.х.н.** 

*Кудряшовская общеобразовательная школа,  
**ІХТ СНУ ім. В.Даля ( м. Рубіжне) 

 
Село Кудряшівка знаходиться в Кремінському районі Луганської 

області, розташоване на північному сході від міста Рубіжне. Село 
відрізняється великою кількістю озер, джерел, що пов'язано з виходом 
ґрунтових вод на поверхню. Досліджене озеро живиться підземними 
водами. Приплив ґрунтових вод відбувається навесні і восени, взимку. 
У озера є  приплив і спуск води. Влітку рівень ґрунтових вод 
знижується, надходження води в озеро не відбувається. В серпні 2015 
року спостерігалося сильне обміління через відсутність дощів.  

Горизонтальна зональність екосистеми представлена трьома 
зонами: прибережна, зона відкритої води, зона вічної темряви. На 
березі озера ростуть верби, вільха сіра і чорна, калина. Наступна зона 
знаходиться в воді. Рослини тут представлені високими травами, 
такими, як очерет, рогіз, швейник. У товщі води ростуть елодея, рдест. 
Група організмів, що мешкають на водоростях, дуже різноманітна. 
Серед них є як активні хижаки (личинки бабок), так і тварини, які 
харчуються тонкою плівкою з водоростей і бактерій на листках 
(черевоногі молюски). Тут мешкають прудовик звичайний, котушка 
рогова. Досліджені також види  живих організмів водойми. Тут 
мешкають два види вужів: вуж звичайний і водний. Звичайний вуж має 
яскраво-виділені жовті відмітини на голові, так звані «жовті вуха». Для 
продовження роду вужі відкладають яйця в купи рослинного сміття, 
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вологий мох, гній, нори. В жовтні - листопаді звичайні вужі заповзають 
в затишні місця на зимівлю. Водний вуж проводить набагато більше 
часу в водоймах. Харчується  в основному рибою, іноді земноводними. 
Піймавши здобич, він витягує її на берег, де і заковтує цілком. У 
нашому озері є також  європейська болотяна черепаха - вид 
прісноводних черепах.  Зиму проводить на дні водойм, зарившись в 
мул.  Болотяна черепаха всеїдна, але основною і бажаною їжею для неї 
є різні невеликі тварини, в першу чергу молюски, черви, водні та 
наземні комахи і їх личинки. В озері живуть карасі різних розмірів, а 
також  озерні жаби. По поверхні води бігають клопи водоміри. 
Розкинувши свої довгі ноги, клопи водоміри швидко ковзають по 
поверхні води. Ноги водомерки покриті жироподібними речовинами, 
тому вони не змочуються водою. Вчені встановили, що дані ноги 
виконують тільки опорну функцію, а швидкість комаха розвиває за 
рахунок активної роботи пари коротких передніх кінцівок. Інтересно 
було спостерігати за  великим водним жуком - плавунцем.   У задній 
частині тіла жука розташовані дихальця. Незабаром жук знову пірнає 
на глибину, а витративши запас кисню, знову піднімається на 
поверхню. Плавунець - відмінний підводний плавець. Володіючи 
лапками - веслами, жук чудово і швидко плаває і за швидкістю не 
поступається деяким рибам. Закруглене і плоске тіло також допомагає 
йому вільно рухатися в товщі води. Восени на поверхні озера плаває 
опале з дерев листя. Листя гниє, забираючи з води кисень, що погіршує 
умови життя мешканців озера. На дні озера є сапропель, який 
сформувався з відмерлої водної рослинності, залишків живих 
організмів, планктону. Він містить велику кількість органічних 
речовин, мікроелементів,  багатий вітамінами групи B (B1, B12, B3, B6), 
E, C, D, P, каратиноїдами, багатьма ферментами. Його можна 
використовувати в якості добрива. 

Висновки: проведено спостереження за екосистемою озера, 
вивчена різноманітність рослинного і тваринного світу. Виявлені 
недоліки і запропоновані заходи з підтримки озера в життєздатному 
стані: необхідно підкачувати воду в літній період або очистити 
джерела, які раніше живили  озеро. Восени очищати поверхню води від  
листя, щоб зменшити процеси гниття в озері. Мул-сапропель можно 
виносити на город для поліпшення родючості грунту. 
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УДК 546-1 
МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВОДИ З РІЗНИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
Сухіна Д.В.*, Кисельова-Логінова К.В., к.т.н.** 

*Рубіжанський ліцей Рубіжанської міської ради,  
**ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 

 
Здавна люди приписували воді різноманітні властивості. Якщо 

звернутись до казок то вона може бути «живою» чи «мертвою». У 
слов’янській традиції текуча вода має властивість заставити людину 
говорити правду, а ще вона є початком жіночої сутності. З текучою 
водою ми відправляємо свої нічні кошмари та погані думки, 
вмиваючись вранці чи ввечері. Для вчених існують цікаві терміни для 
різної води, говорять про воду «вільну» чи «зв’язану» [1], 
«структуровану» [2], «важку» [3] тощо. Всі ці терміни характеризують 
абсолютно різні види води, не дивлячись на те, що з точки зору хімії, 
це все одна речовина знайомого складу Н2О. Природна вода за своєю 
суттю є розчином солей, гідрофільних органічних сполук й газів. 
Самою «чистою», з найменшою кількістю розчинних в неї солей, 
вважають дощову воду, розморожену, конденсат, а також дистилят чи 
бідистилят.  

В сучасних джерелах до вирощування різноманітних рослин 
(наприклад, орхідей) зустрічаються рекомендації до поливу їх 
відстоюванню, фільтрованою водою чи дистилятом. Це зумовлено тим, 
що солі жорсткості можуть викликати опіки рослинних тканин. На 
полицях магазинів багатий асортимент побутових фільтрів для питної 
води. Склад таких фільтрів, як правило, від суміші вугілля з іонами 
арґентуму до іонообмінних смол [4]. Таким чином, вони не тільки 
очищують воду, а й ще іонізують її. Чи корисно пити таку воду 
людині? Чи треба очищувати воду перед поливом рослин? Чи здатна 
вода утримувати енергетичну інформацію та мінятися під впливом 
різних факторів? Саме ці питання були поставлені перед нами при 
виконані дослідницької роботи. 

На першому етапі були перевірені наступні характеристики 
різних зразків води з одного джерела та підлеглих впливу 
різноманітних факторів: зовнішній вигляд, утворення крапель на 
посуді та наявність осаду й зважених речовин у зразку; здатність 
краплеутворення; вигляд зразку води при збільшенні у 40 чи 1000 
разів. Таким чином, було відібрано з одного джерела 19 зразків води, 
один з яких був порівняльним – проточна вода з-під крану. Інші 
підверглись впливу наступних факторів: відстоювання, кип'ятіння, 
заморожування, «посріблення», «позитивної» та «негативної» 
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енергетиці людини, дистилюванню, постійному та перемінному току 
тощо. Результати аналізу зовнішнього вигляду показали, що у деяких 
зразках «сирої» води було виявлено осад чи зважені речовини, що 
може бути зумовлено солями жорсткості та вимагає подальшого 
хімічного аналізу. Аналіз здатності до краплеутворення показав, що 
найшвидше утворюється краплинка в разі використання води, що 
кипіла (2 секунди). «Сира» вода, а також та, через яку було пропущено 
постійний чи перемінний тік, краплину практично не утворювала, та 
розтікалася на поверхні, це є характеристикою низького поверхневого 
натяжіння. 

Найцікавішими є результати мікроскопічного дослідження 
зразків при збільшенні у 40 чи 1000 разів (в імерсії). У відстояній воді 
були виявлені одиночні клітини синьо-зелених водоростей. Це свідчить 
про наявність нітратів чи фосфатів в зразках, які є субстратом для цих 
мікроорганізмів. При фарбуванні зразків фуксином та кристалічним 
фіолетовим у зразках проточної води було виявлено живі палички та 
інші мікроорганізми, яки вільно пересувалися в об’ємі зразка. 

Мікроскопічне дослідження в імерсії при 1000-кратному 
збільшені також показало структуру крапель, які є результатом 
взаємодії двох фаз: води та повітря. Цікаво, що зразки «посрібленої» та 
дистильованої води не утворювали на предметному стеклі краплі, 
тобто мали гомогенну структуру рідини, яка утворена диполями води. 
Це може бути зумовлено відсутністю розчинних солей, або 
«структурованністтю» диполів у просторі. 

Необхідно відмітити, що рисунок крапель при 1000-кратному 
збільшенні у різних зразків води був досить різноманітним, від точних 
невеличких круглих стійких крапельок (у води, що кипіла), до 
геометричних прямокутних великих плям (у замороженої води). 

В більшості зразків спостерігалось активне витіснення повітря 
водою з простору між предметним та покривним скельцями (лопалися 
крапельки та зливалися у єдину рідку масу). Це також свідчить про 
низьке поверхневе натяжіння, та підтверджується тестом на крапле 
утворення з-за допомогою скляною палички. Але в зразках з водою, 
яка кипіла такого витіснення повітря не спостерігалося. 

Досить несподіваним став результат дослідження «гарної» та 
«поганої» води, тобто зразків над якими думали про хороше, чи про 
погане.  Виявилося, що окрім різної поведінки цих зразків у склянках 
(погана вода при збовтуванні не утворювала на стінках склянки краплі, 
та рухалася, як масло), вони також показали різну структуру крапель 
при 1000-кратному збільшенні. 
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Отже, попереднє дослідження різних зразків води з одного 
джерела показало, що вода здатна міняти свої властивості від різних 
факторів впливу, однією з таких характеристик є поверхневе 
натяжіння. Використовуючи ці результати можна рекомендувати 
застосовувати «сиру» воду для пиття, поливу рослин та миття й 
прання. Вода з найменшим поверхневим на тяжінням краще змочує 
поверхню, та краще буде засвоюватися організмами (більш 
біодоступна). 
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Накопичувачі промстоків, які містять сульфовані і нітровані 

органічні речовини ароматичного ряду були побудовані в 30-х роках як 
водозахістні споруди. Фактичний об’єм стічних вод 4-х накопичувачів 
складає 3,5 млн. м³, площа дзеркала 50 га [1]. Накопичувачі є одним з 
інтенсивних джерел забруднення атмосфери, за рахунок випаровування 
шкідливих органічних домішок і пилу з поверхні сухої частини таких 
речовин як нітрохлорбензол, фенол, анілін. Захворюваність населення 
новоутвореннями та хворобами верхніх дихальних шляхів, серед 
мешканців міста у 1,2 рази перевищує середньо обласний показник [2]. 
У зв'язку з цим, гостро встало питання про необхідність рекультивації 
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накопичувачів. При проведенні біологічного етапу рекультивації 
важкою перешкодою є фітотоксичність грунтів або шламів, які 
відносяться до непридатних для біологічної рекультивації, і їх 
рекомендується покривати не фітотоксичними ґрунтами [3]. 

Метою та завданням нашої роботи є дослідження 
фітотоксичності шламів накопичувача для розробки схеми 
біологічного етапу рекультивації,  

Для досліджень відбирали шлами з накопичувачів. З усіх 
зразків, були відібрані тільки три, на яких спостерігалась схожість 
рослин. Дослідження фітотоксичності проводили на водній витяжці з 
шламів, на чистих шламах, на шламах перекритих ґрунтом без 
переміщування. При дослідженні водних витяжок використовували 
бобові, злакові і хрестоцвіті. У чашки Петрі поміщали фільтри, змочені 
водною витяжкою та розміщали насіння рослин (овес по 25 шт., рапс і 
люцерну по 50 шт.) В ході досліджень враховували схожість, розміри 
паростків і масу рослин. Контроль пророщували на дистильованій воді. 
Найкращу схожість мало насіння вівса та рапсу, на шламах №2 та №3. 
Але незважаючи на високий % схожості, шлами мають достатньо 
високу фітотоксичність про що свідчіть маса коренів. Найбільшу масу 
коренів має насіння вівса. При пророщуванні рослин на чистих шламах 
вони проросли тільки в контролі та на зразках №2 та 3. Контролем 
були рослини, вирощені на чистому ґрунті. На наступному етапі 
висаджували насіння рослин в шлами, які зверху покривали чистим 
ґрунтом (без перемішування) в співвідношенні 1:1. На зразках 
спостерігалась схожість всіх рослин крім насіння люцерни і рапсу на 
шламі №1. Найбільша схожість і найменша фітотоксичність 
спостерігалась на шламі №2.Аналізуючі дані досліджень, можливо 
зробити висновок, що шлам в накопичувачах хімкомбінату, за 
результатами аналізу, відноситься до субстратів, непридатних для 
біологічної рекультивації із-за високої концентрації в них 
водорозчинних органічних і мінеральних солей, крім зразка шламу №2, 
якій містить активний мул в своєму складі. В ході досліджень 
встановлено що для нього притаманна висока схожість насіння рослин 
(рис. 1). Враховуючі це можна запропонувати наступну схему 
біологічного етапу рекультивації накопичувачів:  

1 - приготування рекультиванту шляхом нанесення шару 
біологічно активного мулу на шлам накопичувача на якому вже немає 
рідини та витримка рекультиванту протягом 3 - 5 місяців.  

2 – нанесесення готогвого рекультиванту на підготовленні 
накопичувачі та засіяти насінням багаторічних трав з сімейства 
злакових та бобових у співвідношенні 1:2 [3]. 
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Рисунок 1 – Результати схожісті рослин 

Таким чином, досліджено якісний вклад шламів та їх 
фітотоксичність, визначено що найменший фітотоксичний вплив 
оказує на рослини шлам якій містить в своєму склаі активний мул 
БХО. Запропонована схема біологічного етапу рекультивації з 
використанням рекультиванту (шар біологічно активного мулу на 
шламі). Така схема дасть можливість знизити собівартість проекту 
рекультивації, допоможе знизити негативний вплив від накопичувача 
на стан навколишнього середовища, та надасть можливість ефективно 
використати відходи з БХО (мул).  
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Актуальність обраної теми полягає в тому, що традиційні 

джерела енергії є вичерпними і рано чи пізно закінчаться, тому 
розвиток нетрадиційних засобів опалення є невідємною частиною 
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розвитку людства. Мета роботи: дослідити види теплових насосів і їх 
характеристики, дізнатись чи є теплові насоси перспективним видом 
опалення. Завдання роботи: аналіз принципу дії теплового насосу. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що при 
виборі теплового насосу можна спиратись на одержані результати 
роботи. Об'єктом дослідження є енергозберігаючі технології. Предмет 
дослідження:тепловий насос. Методи дослідження: аналіз та синтез, 
дедукція, порівняння, формалізація.  

Тепловим насосом називають установку, призначену для 
передачі теплоти від низькотемпературного джерела до середовища з 
вищою температурою. Тепловий насос "перекачує" енергію від 
середовища з нижчим тепловим потенціалом до середовища з вищим 
потенціалом, направляючи її для опалювання будівель. Теоретично 
тепловим насосом є всяка холодильна машина, тому що разом з 
холодом вона незмінно виробляє і теплоту. Але тепловим насосом 
холодильну машину називають лише у тому випадку, коли вона 
спеціально призначена для отримання теплотИ. 

Робота теплового насоса заснована на тих же принципах, що і 
звичайного холодильника. Теплонасосна установка застосовується для 
підвищення температури, для опалювання і охолодження. Джерелами 
низько-потенційного тепла є земля, вода, повітря.  

Тепловий насос пов'язаний з ДНТ через випарник, а з високо-
потенційним теплоносієм - через конденсатор. Охолоджений 
теплоносій, проходячи по трубопроводу, нагрівається на декілька 
градусів і через випарник віддає зібране з довкілля тепло у внутрішній 
контур теплового насоса, в якому циркулює рідкий холодагент, що має 
низьку температуру кипіння. У випарнику холодагент перетворюється 
на пару і далі потрапляє в компресор, де стискується до високого 
тиску. При цьому температура пари підвищується, і тепло на певному 
температурному рівні в конденсаторі передається в систему 
опалювання і гарячого водопостачання. Потім, у міру охолодження, 
холодагент переходить в рідкий стан. При проходженні через 
дросельний клапан тиск його знижується, і він знову потрапляє у 
випарник. Цикл повторюється [9]. 

Теплові насоси можна розрізняти за використовуваними 
джерелами низкопотенційної теплоти, якими виступають : 

- зовнішнє повітря; 
- поверхневі води (річка, озеро, море); 
- підземні води; 
- грунт; 
- сонячна енергія; 
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- низкопотенційна теплота штучного походження (скидні води, 
продукти технологічних процесів, витяжне повітря систем вентиляції). 

Переваги і недоліки теплових насосів. Економічність.Тепловий 
насос використовує споживану енергію на порядок ефективніше за 
котли, що спалюють паливо або використовують електричну енергію. 
Низьке енергоспоживання досягається за рахунок високого коефіцієнта 
перетворення системи і дозволяє отримати на 1 кВт витраченій 
електроенергії 3-5 кВт тепловій енергії. Екологічність. Тепловий насос 
- більше екологічно чистий метод опалювання і кондиціонування, чим 
газовий або електрокотел. Під час роботи відсутні шкідливі викиди в 
довкілля CO, СO2, NO, SO2, PbO2, що чинять шкідливу дію на 
організм людини і природу. Безпека. Тепловий насос вибухово- та 
пожежобезпечений. Немає палива, немає відкритого вогню, 
небезпечних газів або сумішей. Універсальність. У одному комплекті 
устаткування споживач отримує одночасно систему опалювання, 
охолодження і нагріву води. Надійність. Особливість теплового насоса 
в тому, що усі процеси перенесення тепла відбуваються в замкнутому, 
герметичному контурі. Термін служби. Теплові насоси при 
правильному розрахунку можуть прослужити до 20-30 років і після 
цього терміну збережуть свою працездатність, шляхом заміни вузлів, 
що зносилися. Автономність від газу. Комфорт. При правильному 
розрахунку тепловий насос створює такий же рівень комфорту, як 
класичний газовий або електрокотел і працює в автоматичному 
режимі. До недоліків теплових насосів можна віднести ціну. 

Вища первинна ціна усього комплексу робіт по установці, 
відносно до газового або електроопалюванню. Це є основним мінусом 
теплових насосів. Для вертикальних зондів знадобиться площа близько 
25 м2 на 1 кВт тепловій потужності теплового насоса. Горизонтальна 
ділянка "з'їсть" близько 250 м2 на 1 кВт тепловій потужності. Шум в 
котельній. Багато фахівців про це умовчують, але необхідно мати на 
увазі, що "серцем" теплового насоса є компресор, як правило, 
спіральний з частотою обертання близько 3000 об/хв. Електромережа. 
Для стабільної роботи теплового насоса, як правило, потрібна 
наявність трифазної електромережі.  

Коеффіціент корисної дії енергетичних установок, що спалюють 
органічне паливо, складає 40...50 %, решта кількості енергії палива 
поступає в довкілля. Сумарна потужність усіх електростанцій світу 
склала більше 1,5 млрд. кВт. Таким чином, потужність теплових втрат 
електростанцій складає до 0,7 млрд. кВт. Температура конденсатора 
води, що охолоджує, на виході складає 8...25 °С. Використовувати це 
потужне низкопотенційне джерело можна тільки за допомогою 
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теплонасосних установок. Промислові викиди теплової енергії також 
значні. Тільки промисловістю США скидається щорічно до 1019 Дж 
теплоти з температурою до 100 °С. Це потенційні джерела теплоти для 
промислових теплових насосів з холодагентами в якості робочого тіла. 
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НЕЗЛАМНІСТЬ ДУХУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА ЙОГО 
КОЛОРИТНІСТЬ У ПОВІСТІ „ЧУДАСІЙ” ОЛЬГИ МАК 

Чала Ю.С.,* Пінчук Т.С., проф., к.філ.н.** 
*Вишневська ЗОШ І – ІІІ ст. Старобільського району 

**ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
 

Актуальність дослідження. Кожен із періодів української 
державності, а особливо сучасний період, позначений глибокими 
політичними протистояннями тієї чи іншої країни. І тому в такі тяжкі 
моменти кожна країна потребує підтримки, а виявом цього є 
патріотизм. Тема патріотизму завжди буде актуальною, адже кожна 
нація та держава прагне до добробуту та миру, що, на нашу думку, 
породжує саме патріотизм. Узагалі патріотизм трактується як любов та 
повага до своєї Батьківщини, шанування звичаїв та традицій своєї 
держави. Завдяки патріотичному вихованню кожна людина може 
підтримати добробут та лад своєї країни. 

Мета дослідження: осмислення особливостей патріотичного 
виховання людини у суспільстві в повісті „Чудасій” Ольги Мак. 

Одним із видатних творів письменниці є повість «Чудасій», в 
якому чи не найкраще передано дух та міць української нації, традиції 
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та звичаї українського народу, його побут. Ольга Мак не оминає й 
описів природи української землі. З самої назви твору можна 
зрозуміти, що річ йтиме про якусь незвичайну особу, яка якимось 
чином відрізняється від інших. Звичайно кожна людина, прочитавши 
назву цього твору, відразу подумає про героя неординарного, 
особливого та специфічного, але зовсім не з поганої точки зору, 
навпаки лише з гарної сторони, адже вистачить лише раз прочитати цю 
назву і відразу в уяві з’являється образ письменниці, яка ніби з якоюсь 
любов’ю та ніжністю ставиться до головного героя свого твору. У цій 
повісті розповідається про, на перший погляд, звичайного, дуже 
роботящого та мужнього парубка Олексу Вуха, що походив з бідної 
родини секретаря. Мати його «…була родом із глибини Росії і 
походила з якоїсь шляхетської родини», вийшла заміж за доброго та 
люблячого чоловіка, але завжди нарікала його «безмозклим хахлом», 
[1, с. 33] адже мала вдачу сварливої та суворої жінки. Олекса також 
мав двох сестер, двох братів, яких він просто ненавидів як і свою мати 
тому, що вони завжди знущалися над ним та його батьком, якого він 
щиро любив та поважав. 

Ольга Мак з якимось розумінням та жалем ставиться до героя, 
вона хвилюється за його долю, і цим виказує неабияке хвилювання до 
всього народу, адже він, як і Олекса, був у пащі своїх ворогів –  влади, 
що утискала права народу. Вона висловлює співчуття головному герою 
та з невимушеною ніжністю ніби обіймає його, жалкує за його долею.  

«Але ж чому повість називається „Чудасій”?» –  запитаєте ви, 
адже цей герой зовсім не схожий на таку людину. Звичайно, це на 
перший погляд, але варто прочитати третю сторінку повісті як ви 
зрозумієте, чому його так називають. А все через те, яку він мав вдачу, 
мабуть, не кожен з нас зустрівшись з ним зрозумів би його. Олекса 
завжди полюбляв задавати такі питання, на які співбесідник не міг би 
відразу знайти відповідь, часто вони були навіть безглузді та 
непотрібні, але він задавав їх з таким зацікавленням, ніби від того, що 
він почує, зміниться все навколо. Він був людиною щирою і відкривав 
своє серце лише перед тими людьми, що йому симпатизували. Також 
головною його особливістю є те, що він любив лише запитувати і 
отримувати відповіді, запитання інших людей його часто не цікавили. 
Олекса Вухо є втіленням справжнього українського козака, мужнього, 
відважного, кремезного, сильного духом, із хорошим почуттям гумору 
та патріотом. Він, людина, яка має своє коріння від росіян, завжди 
вважав себе лише українцем. Він ненавидів владу та негативно, навіть 
з якоюсь злістю, ставився до неї та до всіх урядовців, що на його думку 
готові на все заради посади та грошей. Особливо він відрізнявся 



 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

371

якоюсь щирістю та ніжністю у відносинах з іншими людьми – ця риса 
його характеру підкреслює доброзичливість та чуйність української 
нації, готовність завжди допомогти ближньому. Він має свого друга, 
людину, яку він вважав доброю та інтелектуальною – Павла 
Степановича Омельченка. Саме Павлу він довіряє всі свої душевні 
переживання та секрети. 

Ольга Мак, створюючи цього героя, прагла донести до читача 
всю колоритність українського народу та всі найгарніші його риси: 
працелюбність, патріотизм, щирість, чесність, непоборність, 
незламність, чуйність, красу, доброту та сміливість. Також ми часто 
помічаємо те, як Олекса відноситься до своєї мови: «Я з батьком 
завжди говорю по українському, і з жінкою та дітьми також 
говоритиму тільки по-українському». Ще одним цікавим фактом є те, 
що він, не зважаючи на своє російське коріння, вважав своїх предків 
козаками, а своє прізвище не Ухо, а Вухо (знову ж таки через своє 
козацьке коріння). Уважному читачу доцільно відомо, що Олекса часто 
любив задавати дивні та непотрібні питання, але ж чи відомо вам, що 
одного разу одне з таких питань завело його самого у глухий кут. Це 
було питання пов’язане з його походженням та належності його до 
української нації. Якось він запитав свого товариша Павла про те, чому 
він не називає його яничаром, адже «як він є москаль – то, значить, 
яничар супроти батька; як він є українець – то, значить, яничар супроти 
матері»  [1, с. 41]. Цим словами Олекса дуже здивував Павла, адже той 
вважав його розумнішим, але, щоб відволікти свого друга від таких 
думок,  він спокійно дав йому зрозуміти, що той сам має право обирати 
до якої національності він належить. У них вийшла дуже цікава 
розмова, яка врешті привела Павла до глибокого здивування та 
божевільного сміху. Але ж я навела цей приклад недарма: з нього 
можна багато зрозуміти про душу героя та її поривання, про те як він 
любить Україну і завжди буде лише українцем, він не міг би бути 
більше ніким, адже Україна – то його душа.  

Ольга Мак – це письменниця, яка не боялася ні влади, ані 
критики, вона писала про те, що було для неї таким болісним і таким 
рідним водночас. Через образ Олекси вона прагне передати образ того 
непоборного українця, що своїм сильним та міцним духом прославляє 
свою країну. Вона створила його з метою прославлення України, її 
народу та найкращих рис характеру українців. Особливо вдало їй 
вдалося зобразити веселу вдачу звичайного пересічного українця. 
Завдяки гумору та іронії будується зовсім інша картина твору, смішна 
та безтурботна, в якій всі проблеми зводяться нанівець одним 
Олексою. Чому Олексою? А все через його веселий та ніжний 
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характер: не зважаючи ні на що, він завжди жартує та не втрачає віри у 
краще, за темпераментом – оптиміст.  

Отже, письменниця у своєму творі «Чудасій» показує 
незламність духу українського народу та його колоритність через образ 
звичайного українського чоловіка – Олекси Вухо. Викриваючи його 
найкращі риси характеру, вона таким чином описує сутність 
українського народу та міць його духу. Мак робить це тільки з чистими 
душевними пориваннями, любов’ю та повагою. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ В МЕЖАХ МІСТА ЛИСИЧАНСЬКА  
Чумаченко Д.О, Волошинов О.А. 

Лисичанський багатопрофільний ліцей, м. Лисичанськ 
 

Основне джерело водопостачання для людини – річковий стік. 
Нажаль, процес забруднення великих і малих міст не обминув і території 
України. Сіверський Донець – головна водна артерія Луганської області, 
протягом всього шляху протікання відчуває потужний антропогенний 
вплив життєдіяльності великих і малих міст, гігантів хімічної 
промисловості та вугільних шахт, сільськогосподарських та 
комунальних підприємств.  

На ділянці, що розташована на території Лисичансько – 
Рубіжанського промислового регіону, в Сіверський Донець надходять 
скиди Рубіжанського КХЗ «Зоря», Сєвєродонецького ДВП «Азот», 
Лисичанського ВУВКГ, а також дуже забрудненої притоки – річки 
Верхньо – Біленької.  

Ось чому вивчення стану ріки, екологічний стан якої вкрай 
напружений, є дуже актуальним питанням.  

Метою даної роботи є вивчення стану ріки Сіверський Донець в 
межах промислового міста Лисичанська, встановлення зв’язку між 
об’ємами скидів у ріку забруднюючих речовин та її екологічним станом, 
вивчення можливостей опанування громадськістю методиками 
дослідження водних об’єктів.  

Автором запропоновано заходи покращення стану басейну ріки 
Сіверський Донець, визначено план участі учнівської молоді в їх 
реалізації та розроблено методику громадського контролю водних 
об’єктів.  
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У роботі автор застосовує методики програм «GLOBE», 
«Міжнародний інститут води» та інші методики визначення якості води, 
які можливо використовувати в роботі громадських екологічних 
об’єднань.  
 
УДК 544.774:614.888 

БІОЛОГІЧНОАКТИВНІ СУМІШІ ДЛЯ МЕДИЧНИХ 
ПЕРЕВ’ЯЗОК 

Шевелюк В.В.*, Кисельова-Логінова К.В., к.т.н.** 
* Рубіжанська СШ І-ІІІ ступенів № 7, **ІХТ СНУ ім. В.Даля 

 
За визначенням у медицині перев’язки є асептичним засобом для 

закриття поранень чи фіксації ушкоджень [1]. Складаються вони з двох 
частин: внутрішньої – стерильної та зовнішньої – для фіксації на 
пораненні. Для надання першої медичної допомоги, як правило, 
застосовують промислові табельні пакети, до яких входять стерильні 
серветки, стерильна і нестерильна вата, косинкові пов'язки, опікові 
пов'язки, лейкопластир тощо [2]. Всі ці засоби призначені тільки 
зупинити кров при пораненні чи зафіксувати пошкоджену частину тіла. 
Але ж вони не знеболюють, не знімають запалення та не стимулюють 
загоєння. Тому цікаво розробити такий засіб надання першої допомоги, 
який би міг виконувати всі перелічені задачі разом чи окремо. 

Отже, метою роботи стало підбір такої біологічноактивної 
суміші, яку б можна було помістити на перев’язувальний матеріал для 
застосування у польових умовах. 

Задачами дослідження були підбір речовин для утворення 
сумішей, методів нанесення їх на поверхню перев’язувального 
матеріалу, а також розробка оптимального складу для легкості 
використання готового продукту. В якості перев’язульваного матеріалу 
було обрано бинт, складений у декілька шарів, а також медичний 
нетканий разовий матеріал. Для біологічноактивної суміші обрали 
речовини які б проводили ліки у шкіру (дімексид, бішофіт), згущувач 
(глина) та плівко утворювач (3 % розчин альгінату натрію). 

Суміші готували у фарфоровій чашці та промочували в них 
перев’язувальний матеріал. Отриманні зразки сушили на повітрі до 
повного висихання (1-3 діб). Оцінювали утворену плівку на 
рівномірність, м’якість і здатність зволожуватися при застосуванні від 
невеликої кількості води. Результати досліджень показали, що зразок, 
де активною речовиною застосовували бішофіт не висихав, навіть, 
протягом тижня. Це з одного боку добре – не вимагає додаткового 
зволоження при використанні у польових умовах. З іншого – для 
пакування такого засобу треба застосовувати водостійкий матеріал, що 
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збільшує собівартість засобу. Зразок 2 (з використанням дімексиду) 
утворив рівномірний шар суміші на марлевій поверхні, який з часом 
загрубів, що не зручно при пораненні та може викликати додаткові 
подразнення шкіри. Також при висиханні цій зразок прилип до 
поверхні полички, розчинивши її лак. Тобто такий засіб вимагає 
ретельного пакування у матеріали, які б в воно не розчиняло. Суміш з 
альгінатом натрію утворила на поверхні бинту рівномірну плівку, яка 
ретельно утримує компоненти суміші. Плівка еластична та досить 
м’яка. При додатковому зволоженні така плівка стане м’якішою та не 
викличе дискомфорт при застосуванні. Однак, недоліком цього зразка 
стала нерівномірність його нанесення на поверхню перев’язувального 
матеріалу, а також відносна велика кількість речовин при виробництві.  

Отже, за попередніми результати можна зазначити, що обрані 
речовини можуть використовуватися для утворення 
біологічноактивних сумішей перев’язувальних засобів, які б мали 
протизапальну, ранозагоювальну та знеболювану дію. Необхідно 
провести додаткові дослідження з використанням інших речовин для 
згущення, плівкоутворення чи проведення лікувальних речовин у 
шкіру. А також розробити технологію нанесення суміші на поверхню 
перев’язувального матеріалу. 

 
Література: 

1 Загальна хірургія [Текст] // Під ред. С.П. Жученко, М.Д. 
Желіби, С.Д. Хіміча. – Київ. - 1999. 

2 Юрихин А.П. Десмургия [Текст] / А.П. Юрихин- Л.: 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ ПІГМЕНТІВ ЧЕРВОНОГО ХАРЧОВОГО 
БАРВНИКА З БУРЯКА  

Щербак Д. О.*, Рубан Е.В., доц., к.б.н. ** 
* Рубіжанська спеціалізована школа № 7,  

**ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) 
 
У харчовій промисловості для надання продуктам більш 

привабливого зовнішнього вигляду застосовуються харчові барвники: 
натуральні або синтетичні. Натуральні харчові барвники – це 
речовини, добуті фізичними методами із рослин та об’єктів тваринного 
походження. Синтетичні барвники - штучні речовини, які мають 
високу фарбувальну здатність, низьку вартість, в ряді випадків є 
шкідливими для здоров'я [1]. Враховуючі що основною вимогою до 
харчових барвників, є їх не токсичність і нешкідливість для організму 



 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

375

людини, останнім часом відбувається заміна синтетичних барвників 
натуральними, одним з яких є барвник – бетанін, «буряковий 
червоний» який отримують з буряка. Бетанін, який є основою цього 
барвника, перешкоджає розвитку онкологічних захворювань, діє як 
антиоксидант, має високу антирадіаційну дію. Отримання харчового 
барвника із комплексом властивостей лікувально-профілактичного, 
дієтичного призначення є актуальним. «Буряковий червоний» 
схильний до впливу зовнішніх і внутрішніх чинників, тому втрачає 
свої хімічні властивості під впливом джерел світла, перепадів 
температури, вологості [1]. При промисловому отримані бурякового 
червоного, він двічі піддається температурному впливу. Основні 
втрати пігменту бурякового барвника в цій технології залежать від 
температури і тривалості нагрівання. Враховуючі це, а також що 
барвник більш стійкий в порошковій формі, кафедрою екології 
Інституту хімічних технологій запропонована вдосконалена схема яка 
не тількі скорочує технологічний процес на дві стадії, а й головне, при 
цьому, барвник тільки раз піддається впливу температури. Враховуючі 
що пігмент бетанін є азотовмісним пігментом та характеризується 
порівняльною нестійкістю, тому виникає необхідність стабілізації його 
від можливого процесу бродіння під час зберігання та для підвищення 
стійкості при високотемпературному впливі.  

Метою роботи є вибір оптимального стабілізатора пігментів 
червоного харчового барвника, при отриманні за вдосконаленою 
технологією. Завданням роботи є підбір стабілізаторів червоних 
пігментів бурякового соку та дослідження якості забарвлення різних 
видів харчових продуктів. 

Стабілізатори – це природні сполуки і хімічні речовини, які 
забезпечують збереження і незмінність харчових і смакових якостей 
продуктів харчування, підвищують стійкість їх при зберіганні. При 
промисловому отриманні бурякового барвника для стабілізації 
використовують аскорбінову кислоту, двовуглекислий натрій, 
комплекс катехінів чайних екстрактів, галакатехін дубової кори [2]. 
Але їх використання пов’язано з додатковими затратами та вартістю 
самих стабілізаторів. В роботі використали харчові кислоти, які 
дозволені МОЗ України: лимонну, молочну, щавлеву та саліцилову в 
вигляді 10% -х розчинів. Розчин кислот по краплях додавався в 
буряковий сік до моменту встановлення рН=4,5 (відповідно до ДСТУ 
3845-99). Значення рН фіксували за допомогою рН-метра після 
додавання певної кількості розчину кислоти. За результатами 
дослідження стабілізації пігментів побудовані криві зміни величини рН 
від маси доданих кислот (Рис. 1). 
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Рисунок 1 - Залежність величини рН бурякового соку від маси доданих 

харчових кислот 
Найбільш ефективним стабілізатором виявилась щавлева кислота. 

Лимонна і молочна кислоти мають практично однакову ефективність, 
проміжне положення займає саліцилова кислота. Але у зв'язку з тим, 
що лимонна кислота з усіх досліджених є найбільш дешевою та 
доступною сировиною а також найменш токсичною, тому саме її 
використовували для стабілізації технологічного процесу отримання 
харчового барвника. Також досліджували термін зберігання соку в 
залежності від доданної кислоти. Найменший термін зберігання у соку, 
який стабілізували молочною кислотою (вже на 8 добу спостерігали 
появу цвілі), найбільший – щавлевою. Сік стабілізований лимонною 
кислотою витримав 12 діб,  саліциловою – 10 діб.  

Забарвлення різних видів харчових продуктів проводили з 
використанням стабілізованого і чистого соку буряка. 
Використовували молочні продукти (сметану), жири (маргарин), желе 
та заварний крем (готову суміш). Інтенсивність забарвлення й 
органолептичні властивості залежать від кількості соку, його рН, 
масової долі вологи, наявності мінеральних домішок та технології 
забарвлення [3]. Найбільш інтенсивне забарвлення отримали для 
молочних продуктів та желе. При забарвленні жирів та крему яскравих 
відтінків не отримали, а при додаванні 10 мл соку, взагалі не вдалось 
повністю змішати маргарин з соком.  

Висновки. Експериментально підібраний до бурякового барвника 
найбільш ефективний стабілізатор - лимонна кислота. Кількість 
лимонної кислоти, для досягнення необхідної величини рН соку і 
стабілізації визначається за допомогою графіку. Досліджено термін 
зберігання соку та якість забарвлення різних видів харчових продуктів 
в рожеві кольори різної інтенсивності.  
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ПОЕЗІЯ СЕРГІЯ ЄСЕНІНА «КЛЕН ТИ МІЙ ОПАЛИЙ»  
В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 

Шуліка О.А., Кулігіна О.В. 
Маріупольський міський технологічний ліцей (м. Маріуполь) 

 
Метою дослідження є аналіз художніх перекладів поезії 

С. Єсеніна «Клен ти мій опалий», виконаних В.Ляшкевичем та 
В.Нестеренком. Аналіз художнього перекладу поетичного твору 
вимагає попереднього розмежування понять «буквальний переклад», 
«художній переклад» і «поетичний переспів». Буквальний переклад 
ставить на меті послівну передачу оригінального тексту іншою мовою. 
Художній переклад покликаний максимально зберегти зміст та форму 
оригіналу. Переспів може суттєво змінити змістові і формальні 
показники оригіналу, являючись і сам оригінальним твором «за 
мотивами» [1, с. 30]. 

Послідовність дій перекладача частково збігається з етапами 
філологічного аналізу тексту. Адже перекладач спершу аналізує 
оригінальний текст і з’ясовує авторську концепцію на основі ключових 
текстових одиниць (або ідейно-художніх домінант). Далі ведеться 
копітка робота, що стосується передачі – в єдності форми і змісту – 
задуму автора оригіналу засобами рідної мови [2,с.11].  

Майже всі твори Сергія Єсеніна – автобіографічні. Вірш «Клен 
ты мой опавший…» був написаний 28 листопада 1925 року як раз за 
місяці до смерті письменника. Під час написання цього романсу Єсенін 
перебував у московській клініці, в якій лікувався від чергового запою. 
Яке ж було здивування дослідників, коли з вікна, яке виходило на 
подвір'я, вони побачили той самий «клен заледенелый», який стояв в 
глибині парку і, немов «пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в 
сугробе, приморозив ногу». Ще одним доказом автобіографічності та 

 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми науково-
промислового комплексу регіонів», 18-25 квітня 2016 року 

378

історичного факту, що письменник перебував у клініці є слова: 
«заледенелый», «метелью белой», «под метель» – вони вказують на 
зиму, що насилає печаль на серце.  У творчості дослідники виділяють 
мотив передбачення як один з найпоширеніших. Поет рано і загострено 
усвідомлює свою обраність, яка найяскравіше проявляється в здатності 
передбачати майбутнє. Таким чином, слова, які передають семантику 
передбачення, набувають значення домінант перекладу. «Не дойду до 
дома» – саме ця фраза змушує сучасного читача сприймати цей твір як 
передбачення власної смерті. Слова «утонул в сугробе, приморозил 
ногу» свідчать про безвихідність ситуації, кінець шляху. 

Також можна відчути певне передбачення смерті узимку. Єсенін 
дає зрозуміти, що таких як він (і як той клен), на світі ще багато. Їм 
усім поет співав пісні про літо, про яке він напевно багато думав, знав 
що більше в нього не буде жодного літа («там вон встретил вербу, там 
сосну приметил, распевал им песни под метель о лете») [3]. 

С.Єсенін любив алкоголь, багато разів лікувався від цієї 
залежності. У творі письменник звертає увагу на цю хворобу 
порівнюючі себе з кленом – «и сам я нынче стал нестойкий», «пьяный 
сторож». Від рядків віє самотністю, і, щоб підкреслити це почуття, 
автор додав, що друзі в нього були («с дружеской попойки»), але він 
був самотній. Також не варто забувати про особисте життя поета: 
незважаючи на те що Єсенін був на той момент одружений на Софії 
Андріївні Толстой, він продовжував життя, де завжди знаходилося 
місце для п’яних розваг та любовних пригод. На це він теж звернув 
увагу читачів рядками «как жену чужую, обнимал березку».  

Отже, ми можемо виділити ключові слова, домінанти, за 
допомогою яких простежимо точності та неточності у перекладах 
В. Нестеренка та В. Ляшкевича: «опавший», «пьяный сторож», «вовсе 
зеленый», «утонул в сугробе», «не дойду до дома», «и сам я нынче стал 
нестойкий». Усі ці домінанти повністю виражають головну ідею твору. 
Відтворюючи ідею поезії «Клен ты мой опавший…», Володимир 
Ляшкевич зберігає ритмомелодику, задану Єсеніним, та вдало передає 
внутрішні переживання, потайний зміст твору.  

Сергій Єсенін підкреслює свій вік шляхом порівняння себе 
(«вовсю зеленый») та «опавшего» клена. Слово «вовсе» виражає 
повноту ознаки. В. Ляшкевич використав у перекладі слово «такий», 
через що акцент з повноти ознаки змістився на емоційність («таким 
зеленим»), що не зберегло ідеї порівняння.  

Переклад домінанти «утонул в сугробе» словосполученням 
«тонучи в заметі» з точністю передає семантику нерухомості, 
безвиході. Аналіз перекладу за ключовими словами свідчить про 
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відносну точність В. Ляшкевича у передачі домінант. Так само, у 
перекладі Володимира Нестеренка наявні певні погрішності в передачі 
семантики, які компенсуються різноманітними перекладацькими 
прийомами. Наприклад, у другій строфі В. Нестеренко вдається до 
антонімічного перекладу виразу «и сам я нынче стал нестойкий», де 
використовує епітет «хиткий» замість «нестійкий». Такий вибір 
зумовлений вимогами відносно збереження ритмомелодики поезії. 

Крім цього, «Клен ты мой опавший…» був перекладений ще 
одним українським автором – Володимиром Нестеренко. Якщо кажучи 
про контраст, то цей перекладач не зовсім вірно доповів до читача 
головню ідею. Не точності можна побачити вже у другій строфі, де 
автор повністю замінив зміст та сенс. Він прибіг до антиномічного 
перекладу. Так домінанту «нестойкий», яку В. Ляшкевич переклав 
«нестійкий», замінив епітетом хиткий.  

Таким чином, аналіз поетичних перекладів твору С. Єсеніна 
українською мовою засвідчив, що в обох варіантах наявні незначні 
відхилення у семантиці, які в цілому не порушують змісту твору. 
Основною причиною змін стало намагання перекладачів зберегти 
формальні ритмомелодійні особливості і образну систему поезії. 
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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГИДРОНИМОВ ЛУГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Юшина А.А., Малик И.Ю.  

Лисичанский многопрофильный лицей, г. Лисичанск 
 

Данное исследование посвящено изучению  гидронимов 
Луганской области. Названия водных объектов сохраняются веками и 
тысячелетиями, поэтому гидронимы имеют высокую лингво-
историческую ценность. В работе рассмотрен один из видов 
гидронимов – потамонимы. Потамо́ним (от др.-греч. ποτ�μός – река) – 
собственное имя любой реки. Актуальность работы, помимо 
приобретения новых знаний по этимологии и словообразованию 
(основанных на местном материале), заключается в том, что она  
пробуждает интерес к своему краю и  чувство причастности к истории 
Украины не только у исследователя, но и у жителей региона.  

В основе исследования лежит вопрос, что означало слово в 
момент его присвоения, какой народ оставил названия больших и 
малых рек. Цель работы: определить происхождение современных 
номинаций потамонимов. Задачи: определить количество единиц 
гидронимов; проанализировать основные способы словообразования 
потамонимов Луганской области; провести классификацию названий 
рек по значению; выявить причастность названий рек к различным 
языковым группам. 

В ходе работы определено происхождение большинства 
номинаций рек (согласно экологическому паспорту нашего региона, 
утвержденному в 2012 г. Министерством экологии и природных 
ресурсов Украины, в области насчитывается 96 рек). Диахронический 
словообразовательный анализ потамонимов показал, что большинство 
из них образовано суффиксальным способом. По структуре 
большинство гидронимов однословные, простые. Такого типа названия 
имеют один признак данного объекта. Среди них отдельно можно 
выделить группу названий, имеющих опосредованный 
метафорический признак: Гнилая, Глухая, Хрустальная. В 
гидронимичном словообразовательном ряде наиболее распространены 
антонимичные прилагательные, указывающие на место расположения  
(«верхний – нижний», «левый») и размеры («большой» - «малый»). 
Словосочетания составляют 19,5 % от общего количества рек: Малая 
Каменка, Большая Медвежья, Сухая Ольховая, Верхняя Беленькая, 
Большая Крепкая и др. Проведена классификация номинаций по 
значению. Анализ лексико-семантических образований доказывает, что 
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легко гидронимизируются конкретные географические термины, 
общие названия людей, флоры и фауны, реалии культурного 
назначения. Так реки Луганщины получили название от фамилии или 
имени (Демина, Булавина, а р. Уразова образована от тюрк. Ураз 
«счастье». Зафиксирован ойконим – слобода Уразово, которая 
существует более 200 лет; свое название получила от имени хана 
татарского стана –  Ураза).  

Также встречаются потамонимы, образованные от названия 
растительности (на реке или возле берега): Камышная, Ольховая, 
Ореховая, Боровая, Лозовая. В номинациях отразились географическим 
параметрам (Должик), особенности русла (Ровенёк), исторические 
реалии (Чугунка), характеристика водного потока (Полная, Текуч, 
Сухая) и водной поверхности в зависимости от сезона (Таловая, 
Крепенькая). Встречаем названия, образованные от обитания 
животных и птиц, рыбы (Медвежья, Хорина, Плотва, Журавка), 
этнонима «северяне» (Северский Донец), особенностей дна берега 
(Меловая, Каменка), по религиозным характеристикам (Мечетная) и 
цветовой характеристике (Красная, Белая). Конечно, особенности 
почвы нашего региона отразились в его топонимии. Так на территории 
Луганской области мы встречаем множество наименований рек, 
связанных с цветом «белый»: Белая (пр. р. Северский Донец), Белая (п. 
пр. р. Айдар), Белая (л. пр. р. Айдар), Белая (пр. р. Лугань), Верхняя 
Беленькая, Нижняя Беленькая.  

Территория современной Луганской области принадлежит к 
таким, где значительную часть географического простора занимают 
речки, обозначенные древнетюркскими именами. Лингвистические 
работы по этой теме дают развернутый анализ значений большинства 
наименований.  

Мы дополнили этимологические исследования в отношении 
р.Кундрючья, что выявило принадлежность  номинации к тюркской 
группе языков. «Кундрючья» – производное слово от «кундровцы», 
«кондуровцы» (тюрко-кыпчакское этнообразование, территориально 
находившееся вблизи Астрахани, а затем на просторах Калмыкии). От 
тюрк. «кундыз, кундыр» – «бобёр, выдра». А северо-восточней 
Калмыкии в Самарской области есть река Кондурча. В интернет-
источниках находим два значения номинации. Первое: «вымоченный 
лён» – в 10 в. река встречается под названием Кюнджюля (от чуваш. 
«кендзала, кюндзала» — «растительное волокно в воде», «вымоченный 
лен»).  И второе: «река бобров», от тюрк. термина «кондур, кандар, 
кандр, кондуз». Анализуя материал, приходим к выводу, что 
номинация «Кундрючья» тюркского происхождения со значением 
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«бобровая река». Еще О. Н. Трубачев отмечал, что «одним из 
излюбленных способов называния рек является образование 
гидронимов от названий животных, а по количеству вне конкуренции 
стоят названия «бобровых» рек». Мы согласны с теми 
исследователями, которые считают, что свое название р. Баглай 
получила от индийского слова «багла» – «журавль», «цапля», которое 
образовано от санскритского «бака» (журавль) с тем же самым 
значением при помощи суффикса –ла–. У индусов есть фамилия 
Баглай, которая образована от dagla «журавль». Примечательно, что 
наш край был журавлиный, на территории Луганской области до сих 
пор сохранились названия гидронимов двух рек – Журавка (Мокрая 
Журавка).  

Интересна с языковой точки зрения номинация Бургуста. Так 
называется река на границе Луганской области с Россией. Слово имеет 
неясную этимологию. Но в топонимии Калмыкии мы встречаем 
ойконим Гашун-Бургуста (haшун Буphста).  Название населённого 
пункта калм. Бурста переводится как "вербовый", "место, где растёт 
верба" (от калм. Бурсн - верба). В своей статье И. В. Крюкова и В. И. 
Супрун отмечают, что перевод «бурhсна» как  «верба» 
предпочтительней над другими версиями: «… академик П.С. Паллас 
упоминает о речке  Бургун-Шира в бассейне Сарпы (Сарпинских  озер) 
и переводит ее название с калмыцкого как «ивовая  долина». 
Проанализированный материал позволил отнести присвоенные 
номинации к пяти языковым группам: славянской (преимущественно), 
тюркской, а также монгольской, иранской и индоарийской. 

Таблица - Примеры номинаций по различным языковым группам 
Семья Алтайская Индоевропейская 
Группа Тюркская 

(кыпчак.) 
Монголь 

ская 
Славянска

я 
Иранская Индо 

арийская 
Примеры Деркул 

Ковсуг 
Санжаровка 
Камышная 
Левый 
Тузлов 

Бургуста Деревечка 
Каменка 
Белая 
Ольховая 
Меловая 

Северский 
Донец 

Баглай 

Исследуя гидронимы Луганщины, можно говорить о 
пейоративной топонимике (от лат. рeior «хуже, худший») – 
отрицательно-оценочном образе, который возник как результат 
народного видения. Пейоративные названия получают те 
географические объекты, которые опасны или неудобны для человека. 
Эмоциональность и выразительность пейоративных гидронимов 
связаны с отношением человека к тому предмету, обозначение 
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которого он переносит на географический объект. В Луганской 
области к пейоративным гидронимам мы относим следующие 
потамонимы: р. Виселица, р. Верхнее Провалье, р. Нижнее Провалье 
(3,1 % от общего количества наименований).  
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