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СЕКЦИЯ 19. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Агаларова К.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним із важливих чинників політико-ідеологічної ідентифікації та
водночас агентом політичної соціалізації молоді є система освіти, яка надає
підростаючим поколінням знання про політичний світ і ту роль, яку вони в
ньому можуть відігравати, про політичні інститути й відносини, політичну
систему суспільства тощо. Система освіти транслює існуючі в суспільстві
цінності й установки. У будь-якій політичній системі (авторитарній чи
демократичній) інститут освіти є одним з найважливіших інститутів політичного впливу на майбутніх громадян, адже саме через освітню систему держава
реалізує свої політики ідентичності (перш за все завдяки підручникам з історії
країни, певних навчально-виховних заходів патріотичного спрямування тощо).
Саме у роки одержання молодою людиною освіти відбувається інтеграція
емоційних і раціональних компонентів і формування основних політикоідеологічних уподобань особистості. Причому даний етап існує не ізольовано
від попереднього, а інтегрує все те, що накопичено раніше. На цьому етапі
відбувається, по-перше, якісна зміна компонентів політичної психології, за
рахунок більш повного насичення їх раціональними елементами на основі
надбання певної суми знань, цілеспрямованого впливу панівної у суспільстві
політичної ідеології і набутого соціального досвіду; по-друге, формування
системи політичних ідеалів, цінностей і мотивів майбутньої соціальнополітичної діяльності; по-третє, становлення політичних переконань, інтересів і
потреб, які визначають поведінку людини у суспільстві.
В Україні освітня система є офіційно деполітизованою. У школах та
вищих навчальних закладах заборонена діяльність політичних партій та
організацій. У законі України «Про освіту» стверджено, що головні принципи
освіти в Україні: незалежність освіти від політичних партій, громадських та
релігійних організацій. Однак це не свідчить про те, що вітчизняна освітня
система не сприяє політичній соціалізації учнівської, зокрема студентської,
молоді, а отже її політико-ідеологічній ідентифікації. Викладання у середніх та
вищих навчальних закладах циклу соціально-політичних дисциплін,
різноманітні навчально-виховні заходи, розвиток учнівського та студентського
самоврядування, на нашу думку, здійснюють суттєвий вплив на свідомість та
поведінку молодої людини, формують її ціннісні орієнтації, в тому числі у сфері
політики, сприяють розвитку політичних знань, вмінь та навичок політичної
діяльності тощо.
Саме студентська молодь набуває сьогодні характеристик політичної
суб’єктності, яка, як правило, є ситуативною суб’єктністю. До висновків щодо
ролі освіти у формуванні політичної позиції індивіда, його активності в цій
сфері, додаймо, що відсутність у молодих людей необхідних політичних знань,
політичної освіти, може привести до того, що вони стануть звичайним об’єктом
маніпуляцій різноманітних політичних сил.
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ВОСТОК-ЗАПАД В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
Алавердян А.Л.
Белгородский государственный университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород
В современном мире, в связи с обострившейся политической обстановкой,
проблема «Восток-Запад» становится особенно актуальной для человечества.
Понятия «межнациональный конфликт», к сожалению, прочно входят в нашу
жизнь. Противостояние Востока и Запада сегодня для многих очевидно и, что
самое важное, крайне опасно для всего мирового сообщества. Именно поэтому,
на сегодняшний день, установление причин проблемы «Восток-Запад» и
нахождение возможностей, путей ее решения являются одними из
первостепенных задач для человечества. В ходе анализа проблемы «ВостокЗапад», нас очень заинтересовала точка зрения Н. Я. Данилевского – русского
социолога, культуролога, публициста, геополитика. Данилевский – создатель
теории культурно-исторических типов, вызвавшей в конце XIX в. бурю споров
в кругах русской интеллигенции. Его теория, универсальная для понимания
диалектики исторических судеб как восточных, так и западных культур, крайне
интересна для нас по той причине, что в ней содержится отрицание
противоречий между Востоком и Западом.
Противопоставление Востока и Запада именно потому несостоятельно, что
существовавшие и существующие типы культур движутся в своем развитии по
одному пути: рождения, расцвета, дряхления и умирания. Эти культуры
Данилевский называет культурно-историческими типами. Выявление их
основных черт является несомненным достижением Данилевского.
Восток и Запад, порождая новые и новые культурно-исторические типы,
сменяющие друг друга, привносят в историю человечества общие для него
достижения. Взаимодействие и преемственность типов приводит к
дальнейшему развитию. Противопоставление Запада и Востока, если бы оно
существовало в абсолютном понимании этого слова, а уж тем более постоянная
вражда и борьба Запада и Востока, остановили бы прогресс. Именно поэтому
противопоставление Запада и Востока, наделение Запада званием
единственного носителя прогресса и исторической динамики, а Востока –
упадка и регресса, не может иметь под собой реальных оснований.
Литература:
1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. СПб.: Изд-во С.Петербургского университета ; «Глаголь», 1995. С. 59;
2. Лукин А. Шанхайская организация сотрудничества: что дальше?/А. Лукин // Россия
в глобальной политике. 2007. №3. С. 15-17;
3. Монастырская И.А. Проблема становления и развития славянского типа человека в
историко-культурном процессе / И.А. Монастырская // Вестник Мурманского
государственного технического университета. 1999. №1 Т. 2. С. 11-18;
4. Полуянов В.П. Человек как особый социокультурный феномен и методология
интервального подхода / В.П. Полуянов // Вестник Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова. 2012. №3. С. 196-198;
5. Человек в инновационной экономике : монография / Е.Н. Чижова, Л.И. Журавлёва,
И.А. Монастырская и др. Белгород : Изд-во БГТУ, 2015. 399 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКА КАК
ЧАСТЬ СИСТЕМЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА
Аненкова Е.В.
Государственная гимназия-интернат с усиленной физической
подготовкой «Кадетский корпус»,
Макогон Е.А.
факультет военной подготовки Национального технического
университета «Харьковский политехнический институт»,
Новик С.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Образовательная система «школа – ВУЗ» претерпевает процесс
реформирования не первый десяток лет. Научных направлений и теорий в этом
вопросе накопилось уже много. Но, к сожалению, практических успехов не
достигнуто, и как показывает статистика, оставляет желать лучшего как
уровень базовой подготовки будущих студентов, так и успешность процесса их
адаптации в ВУЗе.
Модернизация, инновация, «болонизация» образования не решают
проблему эволюции общеучебных навыков (ОУН) школьника в академические
компетенции студента. Практика академического письма, а также
исследовательская деятельность «разбиваются» о несформированность навыков
работы с информацией. Слабость навыков реализации учебных стратегий не
позволяют студенту всерьез стать автономным обучающимся.
Одной из причин этого, по мнению авторов, является недостаточное
понимание системности процесса гомотетии ОУН, т.е. определение навыков и
умений, подлежащих развитию в процессе обучения в школе как элементов
системы, выявление взаимосвязей между ними и их целенаправленное по
форме и смысловой нагрузке моделирование. Авторы считают, что
общеучебные компетенции, как приемы эффективного овладения знаниями,
являются неотъемлемой частью системы академических компетенций.
Необходимо их целенаправленное развитие у учащихся, начиная еще со
старшей школы.
Литература:
1. Зайцева С.С. Формирование культуры умственного труда студентов вуза / С.С.
Зайцева: автореф. дис. канд. пед. наук. – Новгород, 2007.
2. Гришанова Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования
/ Н. Гришанова. – Alma mater. Вестник высшей школы – 2007. – № 4.
3. Макогон Е. А., Новик С. А., Аненкова Е. В. Определение ведущей роли
общеучебных навыков при обучении иностранному языку учащихся с нулевой мотивацией. –
Системи обробки інформації. –2016. – Вип.2 (139).- С.216 – 219.
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ГЕНДЕР ЯК ФАКТОР ПОБУДОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
Байдак Т.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У сучасному світі відбуваються еволюційні зміни в поглядах на роль
чоловіка та жінки у сфері професійних відносин. Професійна кар’єра стала
можлива як чоловікам, так і жінкам. Кар’єра для чоловіків і для жінок є
процесом успішної реалізації особистих здібностей у конкретних видах
трудової діяльності, що дозволяє їм забезпечити більш повну самореалізацію і
самоствердження в результаті підвищення соціального статусу. Кар'єру роблять
не тільки люди з якимись особливими характеристиками або з особливі
талантами в якоїсь конкретної сфері діяльності, кар‘єру роблять всі, хто має
внутрішню енергію, яка спонукає робити необхідне, для досягнення більш
високого положення в порівнянні з оточуючими.
З позиції гендерного підходу людина в процесі побудови професійної
кар’єри знаходиться під впливом суспільних очікувань, які базуються на
гендерних стереотипах. Згідно із цими стереотипами жінки можуть успішно
себе реалізовувати в таких сферах, як охорона здоров’я, освіта, соціальний
захист. Чоловіки же можуть це робити у будь-якій сфері. Досягнень у сфері
професійної праці очікують насамперед від чоловіків. Чоловіки займають
високі соціальні позиції у владних структурах, у керуванні підприємствами,
крупними компаніями, у різних сферах професійної діяльності, у бізнесі. Жінки
поки набагато уступають чоловікам у професійній кар'єрі.
Важливим чинником побудови успішної професійної кар’єри є те, що
людина очікує по відношенню до самого себе й інших. Для вивчення гендерних
особливостей побудови професійної кар’єри молодими чоловіками і жінками м.
Харкова кафедрою соціології і політології НТУ «ХПІ» було проведено
соціологічне дослідження. В ході дослідження було виявлено, що для жінок
основними факторами, котрі, в першу чергу, вплину на їх вибір місця роботи, є
можливість самореалізації та зручне її розташування, тоді як для чоловіків –
висока заробітна плата, престиж організації і також можливість самореалізації.
Для жінок успішна професійна кар’єра – це можливість бути
самостійною, впевненість у своєму майбутньому і стабільний заробіток, для
чоловіків – це накопичення знань, самостійність та великий обсяг власних
повноважень.
Фактори, які заважають побудові професійної кар’єри, на думку чоловіків
– це відсутність досвіду роботи та вищої освіти, тоді як на думку жінок – це
висока конкуренцію та конфлікти в колективі.
Що до особистісних якостей якими треба володіти при побудові
професійної кар’єри як чоловіки так і жінки вважають, що насамперед це
повинні бути цілеспрямованість, відповідальність та ініціативність.

7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ НА ЗАНЯТИЯХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Басов В.В., Сергина С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В современных условиях иностранный язык выступает как способ общения
с представителями других наций, что способствует развитию культурологического
подхода в обучении. В преподавании иностранного языка необходимо найти такой
подход, который вызывает повышенную мотивированную активность у каждого
студента.
Примером одной из таких форм организации работы преподавателя является
метод проекта. Это активный метод проведения занятий, который объединяет в
себе индивидуальную, парную или групповую работу студентов, гарантирует
достижение спланированного результата. Благодаря проектированию студент
имеет возможность превратить занятия по иностранному языку на
исследовательскую деятельность. Это значительно повышает мотивацию
овладения иностранным языком, дает возможность студенту проявлять
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности.
Он овладевает техникой диалогического и группового общения, речевым
этикетом, учится решать различные коммуникативные задачи, видеть проблемы и
принимать решения, получать и использовать информацию. Эта методика
позволяет студентам самостоятельно, без вмешательства преподавателя, выбирать
источники информации, способы ее изложения и презентации, индивидуально
работать над темой, которая вызывает у них наибольший интерес. Применение
проектной методики обеспечивает поддержку устойчивого интереса к изучению
иностранного языка, дает большое количество возможностей использовать
пройденные грамматические явления и структуры.
На этапе сбора информации, поиска новых знаний, формирования личного
мнения и точки зрения на предмет проектирования происходит основная работа
преподавателя английского языка со своими студентами: обсуждаются
промежуточные результаты, корректируются ошибки в употреблении языковых
единиц. Работа подобного рода дает большое количество возможностей
использовать пройденные грамматические явления и структуры. Важным
условием эффективной работы над проектом является поддержание
доброжелательной атмосферы. Студент и преподаватель как речевые партнеры
равноправны: мнение студента так же уважаемо, как и мнение преподавателя.
Студент убеждается, что занятия по иностранному языку – это уроки общения.
Преимущества метода проектов: развитие творческих способностей
студентов, повышение мотивации, развитие навыков самоконтроля, повышение
информационной культуры. К недостаткам проектной деятельности можно
отнести проблему субъективной оценки творческой работы, технические
накладки, которые могут повлиять как на процесс работы, так и на конечный
результат.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Баштан М.А., Сухова А.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Україна як держава стала на шлях європейського розвитку та майбутньої
інтеграції. Перед керівництвом країни та усім народом стоїть величезне
завдання, яке полягає у впровадженні в життя юридичних норм Заходу, який в
переважній своїй більшості володіє англійською мовою. Отже, англоукраїнський юридичний переклад є доволі актуальним на сьогоднішній день.
Кожен галузевий переклад має ряд своїх особливостей та труднощів.
Юридична галузь не є виключенням, тому вважаємо доцільним надати стислий
огляд певних ознак правових документів, які водночас становлять й проблеми, з
якими стикається перекладач. Аналіз корпусу англомовних правових текстів та
здійснений переклад цих текстів українською мовою показав, що для
юридичних документів є характерною наявність:
1) багатозначних термінів;
2) термінологічної синонімії;
3) абревіатур і скорочень;
4) застарілих слів і виразів, зокрема прислівників, до складу яких входять
слова here/there.
Перш за все, зосередимо увагу на перекладі прислівників herein, hereof,
hereby, therein та ін., що, на нашу думку, становить великий інтерес для
перекладача. Ці прислівники вживаються за наступним загальним правилом –
поєднання прислівника here з прийменником завжди відноситься до документа,
що розглядається (контракту, договору, закону, гарантії тощо), а поєднання
прислівника there з прийменником – до найближчого, логічно пов’язаного з ним
іменника. Слід зазначити, що переклад therefor і thereto потребує особливої
уваги, оскільки ці прислівники можуть заміщувати слово, що знаходиться
поруч і ті слова, що знаходяться попереду [1, c.78].
Наведемо приклад:
Contractor hereby agrees to pay to Company as compensation for nonperformance an
amount of Ten Thousand Dollars for every Work Unit not accomplished during
relevant Phase. – Згідно цієї угоди, Підрядчик погоджується у разі невиконання
контрактних зобов’язань виплачувати Компанії суму у десять тисяч доларів в
якості компенсації за певний обсяг роботи, не виконаний протягом
відповідного Періоду.
Більш детальний аналіз інших зазначених особливостей правових
документів буде надано під час доповіді. Слід зазначити, що ця тема є
актуальної і потребує постійного дослідження, вдосконалення і універсалізації.
Література:
1. Калюжна В.В. Стиль англомовних документів. – К. : Наукова думка, 1982. – 242 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Бережная И.Н.
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород
На постнеклассическом этапе развития науки и техники очевидна роль
человека в качестве активного творца, как себя, так и окружающего мира. В
этой ситуации человек должен глубоко осознавать свою сущность и понимать
ответственность, подчинять деятельность не только удовлетворению своих
потребностей, но и, прежде всего, не выходить за рамки ценностных, духовных
оснований. Имеющая место сегодня диспропорция между научно-техническим
и нравственным, социокультурным развитием актуализирует проблему
формирования технического сознания.
Ресурсом в реализации проекта выживания современной человеческой
цивилизации, важнейшим фактором в техносферном развитии общества
выступает ноосферное мышление.
Проникновение ноосферных идей в техническое сознание поможет создать
разумные, ценностные, духовные основания, необходимые для освобождения
от власти техницизма, в условиях которого первостепенным ценностным
ориентиром выступает потребление.
Современное техническое сознание должно проявляться сегодня не только
в рефлексии над техническим действием, техническим знанием, но и
осмысливать феномен техносферы [3], выявляя роль и перспективы человека в
русле техносферизации.
В формировании технического сознания следует отвести особую роль
пониманию принципа человекоразмерности. Будучи созданной человеком и для
человека, техническая наука, должна ему соответствовать. Именно человек
должен стать тем важным компонентом, учет характеристик которого –
непременное условие для решения технических задач проектирования,
управления и контроля.
Важной составляющей технического сознания нам видится осмысление
технической науки в контексте единой триады: общество, культура, личность в
рамках социокультурного подхода, позволяющего характеризовать и
регулировать направление дальнейшего развития технической науки [1].
Литература:
1. Бережная И.Н. Философские проблемы науки и техники: учебное пособие / И.Н.
Бережная. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – 119 с.
3. Дергачева Е. А. Философия техногенного общества / Е.А. Дергачева. – М.:
ЛЕНАНД, 2011.– 216 с.
2. Полуянов В.П. Человек как особый социокультурный феномен и методология
интервального подхода / В.П. Полуянов // Вестник Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2012. – №3. – С.196 – 198.
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СХОЛАСТИКИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОЙ РОБОТИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Беркутова Т.И., Макаров В.Б.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Что такое схоластика? Ответ на этот вопрос хорошо известен всем, кто
хоть раз ковырял мотыгой засушливую почву отвлеченного мудрствования и
бесплодных умозаключений.
Когда-то английский писатель Эдуард Форстер написал известную
антиутопию «Машина останавливается». В этой провидческой фантасмагории
предсказано будущая жизнь человечества, которое попадает в рабскую
зависимость от всесильных машин и механизмов. Люди живут в глубоких
шахтах под землей, где у каждого есть свой отсек, стены которого утыканы
бесчисленными кнопками, отвечающими за определенную функцию. Захотел
есть – нажимаешь кнопку и появляется стол с готовой едой, клонит ко сну –
нажатием кнопки вызываешь из-под пола кровать, что-то уронил – пол
автоматически поднимается до уровня рук, чтобы избавить от необходимости
наклоняться и т.д. В этом занимательном опусе с удивительной
прозорливостью предсказаны интернет, скайп, видеоконференции, социальные
сети и …абсолютная механистичность всех жизненных процессов. Чувств нет
вообще – люди забыли, что такое общение, каков на вкус свежий воздух, что
означают творческие порывы, человеческое тепло, привязанность, страдание,
сложная эклиптика духовного солнцестояния.
Если пристальнее всмотреться в то, чем наполнена нравственнопотребительская корзина молодежной среды, можно невооруженным глазом
распознать радикальные предпосылки того уродливого роботизированного
мира, который в таком неожиданном ракурсе изобразил британский классик.
А то же нынешние сенсеи? Их лучшие умы, в благородных раздумьях о
«разумном, вечном и добром», зачастую сказываются все в тех же герметичных
камерах, перебирая на клавиатуре пультов глубокомысленные арпеджио
косноязычных теорий.
На лицо подмена понятий: вместо того, чтобы на собственном примере
чинить вампиловскую калитку и воспитывать невежественных прохожих,
которые ходят напролом через цветник, вытаптывая там все живое, в качестве
рецептов предлагаются сухие гербарии псевдонаучной риторики, которые
рассыпаются в труху при первом же соприкосновении с жизнью. Открываешь
наугад любую статью и находишь например такое: «Это воплощает
концептуальную идею структурирования и развития образовательного
пространства
на
основе
эмоционально-синергетической
парадигмы,
использующей в качестве основной категории взаимодействие и
многообразные отношения всех субъектов образовательного процесса».
Прочитаешь такое и – как будто сделал петлю Нестерова… А теперь,
друзья, молоток в руки и – на улицу, чинить сорванную с петель калитку!
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ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО
КАК СРЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бирюкова М.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В социологии в настоящее время сложились два основных подхода к
изучению интернета. Первый направлен на выявление социальных условий и
предпосылок, в наибольшей степени влияющих на институционализацию
интернет-пространства как отдельную, относительно автономную сферу
общественных
отношений,
и
прогнозирование
положительных
и
отрицательных последствий данного процесса.
Второй подход, напротив, ориентирован на выявление и оценку
последствий воздействия интернета на деятельность других социальных
институтов и организаций, на раскрытие влияния специфических
характеристик интернет-пространства как особого вида социальной реальности
на современное общество.
Это противоречие обуславливает необходимость и целесообразность
комплексного исследования сущностных характеристик и закономерностей
функционирования интернет-пространства как особого социального института,
характеризующегося не только набором специфических социальных норм и
предписаний, регулирующих соответствующие типы поведения, но и ведущего
к изменениям как отдельных индивидов, так и к трансформации различных
социальных институтов, социально-политических процессов, культуры,
искусства, образования, науки, бизнеса и т.д.
Интернет является достаточно новой средой для профессиональной
деятельности, благодаря тому, что постоянно развивается, совершенствуется,
предлагает нам всё новые и новые решения для жизни и бизнеса. Конечно, всё
это делается людьми разных профессий. Можно выделить много самых
востребованных интернет-профессий, ставших популярными на рынке труда
благодаря развитию Всемирной паутины. Что примечательно и является
большим плюсом для множества людей, все эти профессии позволяют работать
удалённо из дома. Удаленная работа или просто фриланс – выглядит более чем
привлекательно. В то время, когда работа на дому в интернете для некоторых
уже привычное явление, другие лишь мечтают покинуть офис и перенести свое
рабочее место к себе домой (как вариант – в коворкинг-центр).
Всего несколько лет назад из специалистов, работающих в сфере
Интернета, повсеместно требовались лишь программисты и системные
администраторы, то сейчас перечень интернет-профессий очень широк.
Профессиональная Интернет-занятость дает возможность работать удаленно,
свободный и гибкий график, творческая и личностная реализация.
Проблема заключается в том, что процесс самореализации может иметь
как позитивную социальную направленность – профессиональный рост,
расширение коммуникативных границ, социально значимое творчество, так и
негативную – кибербуллинг, троллизм, хаккинг.
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ЦІННІСТЬ ПРОФЕСІЇ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
Болотова В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В структурі особистості ціннісний фактор виступає базовим елементом
соціальної дії, а ціннісне регулювання лежить в основі будь-якої діяльності
людини. Відповідно, успішність професійної діяльності та інтеріоризація
професійної ролі можливі тільки за умов цінності відповідної професії.
Діяльність людини в обраній професії є частиною життєвої стратегії,
тобто індивідуальної організації і регулювання ходу життя згідно з цінностями
особи. Тому якщо професія буде входити до провідних цінностей особистості
це позначиться на бажанні людини стати професіоналом, постійно підвищувати
рівень своїх знань та вмінь, тобто забезпечить успішну професійну кар’єру.
Професійна кар’єра є різновидом трудової кар’єри. Остання являє собою
сукупність ролей, через які проходить індивід за період трудового життя. Сама
професійна кар’єра – це професійний прогрес, професійне зростання, логічним
завершенням якого є високий професіоналізм працівника. Професійна кар'єра
повинна бути умовою посадової кар'єри – просування по службових сходах,
заняття особливого статусу в організації.
Професійне зростання вбачається у накопичення й розширенні
професійних знань та умінь людини, визнання професійним співтовариством
результатів її праці, авторитету в конкретному виді професійної діяльності.
Найкращим «двигуном» для такого росту є зацікавленість в своїй професії, її
цінність.
Професія як цінність передбачає значущість для особистості її змісту,
професійного просування, реалізації свого потенціалу у трудовій сфері.
Цінність професії формує адекватну мотивацію на успішну діяльність. В
цьому випадку ряд трудових мотивів може бути пов’язаний з самим процесом
професійної діяльності. Людині подобається сам процес вирішення службових
завдань, активність в процесі діяльності, відчуття творчості під час реалізації
службових функцій, що робить цінним сам процес праці. У такому випадку
підвищується задоволеність роботою, знижується вірогідність її зміни через
найменші труднощі, зростає професійна ідентифікація. Працівник цінує своє
професію за її зміст, не акцентуючи увагу на матеріальних, владних аспектах
професії, її престижності тощо.
Тобто професійний прогрес та становлення професіонала відбувається
без додаткового зовнішнього тиску, без будь-якого стимулювання –
позитивного чи негативного. У професіонала формуються певні зразки
поведінки, які ґрунтуються на етичних принципах. Останні визначають його
готовність до вирішення службових задач, бажання їх виконувати, формують
почуття відповідальності за їх виконання з найбільшим результативним
ефектом та глибоке розуміння соціальної значущості своєї ролі в суспільстві.
Саме це можна вважати головним показником успішної професійної кар’єри.
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ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗРОБКИ ОСВІТНІХ
ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Бурега В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Реалізація положень Закону «Про вищу освіту» 2014 року значною мірою
змінює вимоги до організації, змісту та науково-методичного забезпечення
процесу підготовки кадрів з вищою освітою. Відбувається актуалізація даної
проблеми за рахунок виникнення потреби у визначенні науково-методичних
засад для розробки освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.
Проблема, власно, полягає в тому, що із введенням у дію даного закону
припинили свою дію раніше введені стандарти, як державні, так і галузеві. Це,
насамперед, стосується програм підготовки фахівців за усіма рівнями вищої
освіти. Вимоги до них визначаються стандартом вищої освіти. Однією з таких
вимог являється перелік компетентностей випускника вищого навчального
закладу. Компетентність розуміється як динамічна комбінація знань, вмінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадських якостей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
професійну і навчальну діяльність та являється результатом освіти на певному
рівні. Необхідно констатувати, що відбувається заміна науково обґрунтованих
уявлень про зміст професійної діяльності фахівця, що повинні розроблятися у
вигляді його професіограми – простим переліком. Скільки таких
компетентностей, до якої сфери професійної діяльності вони належать, якого
рівня вони мають бути (загальні, спеціальні, базові тощо) та за рахунок якої
моделі організації навчального процесу вони будуть формуватися – відповіді на
сьогодні немає.
При цьому, такий перелік тепер може створюватися на власний розсуд
любими
розробниками
освітньої
програми
оскільки
залишаються
невизначеними логіка та методика його формування. Така проблема, наприклад
для підготовки фахівців-соціологів, ускладнюється відсутністю освітнопрофесійних програм попереднього покоління, які організатори вищої освіти у
соціологічній галузі так й не спроміглися розробити. Причиною такого
положення справ має визнаватися зверхній підхід до вибору науковометодичного забезпечення та певне нехтування вітчизняним потенціалом
професіографічних досліджень в Україні. А такий потенціал у наявності й
готовий для практичного використання. Уявляється доцільним запропонувати
звернутися до досвіду професіографічного дослідження основних функцій, що
виконуються фахівцями у обраній сфері діяльності.
Таким чином, вважається за необхідне користуватися професіограмою, як
результатом комплексного системного дослідження роду трудової діяльності на
засадах функціонального й психологічного аналізу її змісту, що виокремлює
перелік професійно важливих якостей особистості фахівця у вигляді
професійних вимог до фахівців для розробки освітніх програм.

14

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДЕВІАЦІЯ У СИСТЕМІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
Гераськіна О.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В науці управління персоналом останнім часом сформувався окремий
напрямок – дослідження девіантної поведінки членів соціальної організації.
Практичний інтерес до цієї теми пов'язаний з розв’язанням проблеми кадрової
безпеки, яка гостро стоїть перед менеджментом і, зокрема, службою управління
персоналом. Найбільш небезпечними проявами девіантної поведінки в
організаціях є наступне: розкрадання майна та різноманітні шахрайства з метою
незаконного збагачення за рахунок фірми або клієнтів, торгівля комерційними
таємницями, створення в колективі не сприятливого морально-психологічного
клімату тощо. Завдання дослідників полягає в тому, аби на основі емпіричного
вивчення явища створити методики роботи з «організаційними девіантами» для
потреб практики.
«Організаційні» девіації – це низка типових дій, що становлять загрозу
для організації з боку тих членів, які не зважають у своїх діях на внутрішні
норми. В організаціях є специфічний різновид девіантів, які демонструють
поведінку, що відхиляється від поширених в організації цінностей, правил і
стереотипів, очікувань, установок. Ці правила і норми можуть бути письмовими
та усними, індивідуальними та груповими, загальноорганізаційними і більш
високого рівня. Їх порушення негативно відбивається на діяльності організацій.
«Організаційна» девіантна поведінка може мати одну з двох форм:
«випадкова» або «стійка». Перша – пов'язана з епізодичним порушенням
порядку взаємодії між членами організації в процесі трудової діяльності. При
такій формі відхилень поведінкові девіації носять відкритий, спорадичний і у
більшості випадків не навмисний характер. До «випадкової» форми можна
віднести: виробничі помилки, грубість, халатність, замовчування, бездіяльність.
«Стійка» форма девіантної поведінки – це системне порушення прийнятих в
організації норм і правил, коли людина в цілому усвідомлює відхиляючий
характер власних дій. Така поведінка викликає осуд оточення, покарання і
мобілізацію позитивних сил організації для усунення наслідків цих порушень.
Очевидно, посилення кадрової безпеки набуває особливої актуальності і
може розглядатися як генеральний напрям кадрової роботи в цілому. До цього
напряму треба віднести сукупність методів, технологій роботи з
«організаційними девіантами» на усіх етапах: від набору та добору персоналу
до процедури вивільнення та звільнення кадрів організації. Наукове підґрунтя
кадрової безпеки спирається на дослідницькі практики, які допомагають
ідентифікувати «організаційних» девіантів та узагальнювати практичний досвід
реакції менеджменту як на девіантів, так і в аспекті профілактичних дій, що
попереджують відповідні ризики й небезпеки.
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РАЗРУШЕНИЕ ДОВЕРИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ПСИХИКИ
Голованов Б.Д.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Ключевой вопрос любой реформы – это доверие общества к
реформаторам. В нашей ситуацией доверие становится экзистенциальной
проблемой, определяющей судьбу государства. Мы стремительно теряем
доверие на всех уровнях. Доверие к государственным институтам в период
правления Януковича неуклонно стремилось к минимуму, в послемайданный
период доверие к государственным институтам падает еще более стремительно.
Кажется, что с помощью средств массовой информации можно создавать
доверие граждан, но возможности СМИ в эпоху нестабильности и деградации
весьма ограничены. Доверие очень тонкая субстанция. Она с трудом
улавливается даже средствами массовой информации, его легко разрушить и
потерять, но трудно создать.
Опасность украинской ситуации в том, что доверие начало разрушаться
не только наверху. Украинская элита никогда не отличалась доверительными
отношениями даже внутри одной политической силы, В атмосфере майданной
революции процесс деградации доверия ускорился. Недоверие стало
расползаться по основанию социальной пирамиды. Майдановцы воевали с
антимайдановцами, националисты с сепаратистами, патриоты с террористами,
левый с правыми, пророссийские силы с проамериканскими …сосед с соседом,
муж с женой, дети с родителями. Каждая область огораживается блокпостами,
заводит свои отряды самообороны и избирает себе новых атаманов.
Постепенное сползание к полномасштабным военным действиям порождает
колоссальное отчуждение между людьми. Нам постоянно говорят о недоверии
к России и не замечают лавинообразный рост недоверия внутри страны.
Утрата доверия сталкивает страну на низшие ступени социального
развития, цивилизованность трансформируется в клановость и трайбализм. Мы
быстро теряем цивилизованные способы регуляции общественных отношений,
на смену им приходят примитивные способы социализации населения. В нашем
положении счет идет на месяцы, именно такой срок отпущен на осознание
ситуации и предприятие попыток спасти государственность на территории
Украины. Однако, способность к переговорам и умение договариваться – это
тоже достояние цивилизации, и она деградирует вместе с потерей доверия к
социальным и политическим институтам.
Мы наблюдаем трайбализацию и мифологизацию общественного
сознания. Вытеснение исторического сознания, организованного на принципах
классической рациональности и появление первобытных способов групповой
сплоченности. Одновременно с потерей исторической памяти происходит
пресловутое украинское наступание на одни и те же грабли без обнаружения
даже минимальной способности учиться на вполне очевидных ошибках.
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Григор’єва С.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Випускники вищих навчальних закладів (далі ВНЗ)- молоді фахівці – є
однією з соціально малозахищених категорій населення. Тому державна
політика у цій сфері має бути спрямована на пошук шляхів розв'язання
проблем, пов'язаних із працевлаштуванням випускників ВНЗ та покращенням
ситуації, виокремлення конкретної проблеми і розробка плану по її усуненню.
Правові аспекти працевлаштування молоді, враховуючи випускників,
досліджувала значна кількість науковців, зокрема, Ю. Богоявленська, Т. Буда,
Т. Заяць, В. Кравченко, Н. Анішина, Д. Верба, К. Бондарчук, Ю.М. Шитова та
інші.
Відповідно до даних наданих Державною службою зайнятості, приблизно
половина безробітних, молоді люди віком до 35 років, а рівень безробіття серед
молоді є значно вищий, ніж серед інших вікових категорій. Саме тому, виникає
необхідність проведення аналізу недоліків у працевлаштуванні випускників
ВНЗ.
Проблеми, що стосуються працевлаштування випускників ВНЗ,
спричинені певними особливостями соціального стану і трудової поведінки:
недостатнім освітнім рівнем; низькою адаптованістю та вразливістю щодо
економічного й соціального середовища; підвищеними вимогами щодо
працевлаштування (престижу, заробітку), до змісту, характеру і умов праці;
високою професійною і територіальною мобільністю, що зумовлена
неусталеністю та слабкістю економічних і соціальних зав’язків молодої людини,
а також тим, що роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи
це відсутністю у них досвіду.
Основні проблеми молодіжного ринку праці зводяться до наступних:
1) недостатня мотивація до легального працевлаштування, особливо, для
студентів, які навчаються;
2) високий рівень безробіття молоді віком до 25 років (майже 20% за
офіційною статистикою). Рівень безробіття молоді з вищою освітою,
професійно-технічною та повною загальною суттєво вищий (більше, ніж
втричі), ніж у відповідних груп всього працездатного населення. Вихід молоді
на ринок праці, відбувається, переважно, після закінчення навчання. Саме на
цьому етапі виникає багато проблем щодо реалізації їх трудового потенціалу;
3) невідповідність потреб ринку праці та системи фахової освіти
(приблизно 40% випускників ВНЗ працевлаштовуються не за набутою
спеціальністю). Головним чином, це спричинено відсутністю державного
прогнозування потреб економіки у спеціалістах з вищою освітою. Тому й
виникають на ринку праці диспропорції попиту й пропозиції дипломованих
фахівців;
4) дефіцит можливостей для професійного зростання особи та побудови
кар’єри;
5) низькі темпи створення нових робочих місць внаслідок несприятливого
інвестиційного клімату.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Грицук О.В.
Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального
закладу «Донбаський державний педагогічний університет», м. Артемівськ
У роботі розглянуті основні підходи й методи дослідження життєвих планів:
проективна методика незакінчених речень Ж. Нютена, анкета дослідження
життєвих перспектив старшокласників і методика дослідження п'ятирічних
інтервалів Є.І. Головахи, методика каузометричного опитування з вивчення
суб'єктивної картини життєвого шляху О. О. Кроніка тощо.
З метою виявлення життєвих перспектив юнаків і дівчат, Є. І. Головахою
розроблений біографічний метод анкетного опитування. Анкета визначає коло
показників, що характеризують компоненти життєвої перспективи: життєві плани,
життєві цілі, життєві орієнтації. Життєві плани розглядаються як засоби
досягнення життєвих цілей, що є предметним вираженням загальних ціннісних
орієнтацій особистості. Враховуються основні параметри, вимір яких дозволяє
оцінювати майбутню тимчасову перспективу як фактор розвитку особистості та її
життєвого
шляху:
тривалість,
реалістичність,
диференційованість,
оптимістичність, погодженість перспективи.
З метою вивчення психологічного часу особистості, Є. І. Головахою
розроблена методика дослідження п'ятирічних інтервалів. Випробуваним
пропонується виділити п'ять найважливіших подій життя. Увага акцентується на
тому, що це можуть бути вже минулі події, і події, що відбуваються в цей час, і ті,
які очікуються в майбутньому. Пропонується оцінити кожне п'ятиліття життя за
ступенем насиченості важливими подіями. Методика проста у використанні і
ефективна при вивченні орієнтованості особистості у часі. ЇЇ недоліком є фактор
соціальної бажаності, що впливає на результати дослідження. У зв'язку із цим, у
дослідженнях закордонних психологів, зокрема Ж. Нютена, використовується
проективна методика незакінчених речень, що дозволяє визначити тривалість й
зміст тимчасової перспективи юнаків. Її автором розроблена система кодування
(часовий код), що дозволяє створити детальну картину розподілу життєвих цілей і
дає можливість визначити їхню частотність у різні періоди життя.
О. О. Кронік пропонує методику каузометричного опитування. Метод
дослідження особистості в часі є біографічним, має не тільки діагностичний, але й
психотерапевтичний потенціал. Опитування включає шість етапів: біографічна
розминка, формування списку значущих подій, датування, причинний аналіз
міжподійних зв'язків, цільовий аналіз, позначення сфер приналежності подій.
Результати опитування наочно виражаються у вигляді каузограми.
Таким чином, для дослідження життєвої перспективи, вітчизняними й
зарубіжними психологами використовуються методи біографічного анкетного
опитування, самозвіти, проективний метод. На наш погляд, найбільш ефективними
методами дослідження життєвих перспектив є біографічний самозвіт, метод
біографічного анкетного опитування, проективний метод, що є базою до
визначення науково-методичного апарату дослідження життєвих планів у
юнацькому віці.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ
Гузьман О.А.
Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків
Національна ідентичність формується під впливом об’єктивних умов
життя (місце народження, проживання, мовленнєві традиції тощо) та свідомо
коригується різними соціальними агентами. На сьогоднішній день діяльність
цих агентів не узгоджена за такими параметрами як мета, форми, засоби
впливу. Тому створюється підстава для формування множинних, інколи
неузгоджених за змістом і спрямованістю, варіантів національних
ідентичностей. Це пов’язано з низкою причин – історичних, регіональних,
сучасних суспільно-політичних, особливостей агентів впливу та характеристик
окремих соціальних груп.
По-перше, історичні: процес формування національної ідентичності
утруднювався, гальмувався обставинами історичної долі українців, змушених
існувати на стику християнського і мусульманського світів, а згодом,
західноєвропейської та російської етноцивілізаційних платформ. Крім того, в
житті українського народу (ще з часів україно-польського протистояння)
тривалий час відбувалось ототожнення релігії з етнічністю – саме релігійна
ідентичність становила основу ціннісної системи української громади. Ще один
важливий аспект формування української ідентичності – тривала
цілеспрямована підміна категорії національної ідентичності на узагальнену
радянську ідентичність.
По-друге, суттєвими є відмінності національної ідентичності у
представників різних регіонів на території України, що пов’язано, безумовно, з
історичними причинами. Як зазначає А. Колодій комуністична («радянська»)
ідентичність стала замінником національної ідентичності в тих регіонах, де цю
ідентичність було втрачено, де виник певний вакуум.
По-третє, на формування національної ідентичності впливають сучасні
суспільно-політичні процеси. Глобальні політичні, економічні трансформації,
політичний плюралізм, етнокультурне розмаїття обумовлюють, зокрема, і те,
що українське суспільство перебуває у стані невизначеності щодо моделі
націєбудівництва.
По-четверте, стан і характеристики окремих соціальних інститутів та
агентів впливу також є важливими в процесі формування національної
ідентичності. Мова йде саме про формування, тому що це є метою як окремих
соціальних інститутів (наприклад, інститутів освіти, політики) так і агентів
впливу (засобів масової інформації, громадських рухів тощо).
І, нарешті, по-п’яте, особливості соціальної групи, до якої належать ті чи
інші індивіди, обумовлюють процес формування національної ідентичності.
Відбувається ототожнення, усвідомлення себе з різними соціальними
спільнотами – сім’я, клас, національна група, етнос, народ і т.д.
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НОВА ЛОКАЛЬНА ІСТОРІЯ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У
ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
Дворкін І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У другій половині ХХ ст. у західній історіографії формується новий
напрямок досліджень окремих просторових регіонів – нова локальна історія. Як
абсолютна більшість сучасних історичних підходів, ця галузь історіографії є
міждисциплінарною. Вона поєднує у собі здобутки та методологічні засади
мікроісторії, нової соціальної історії, історії повсякденності, усної історії тощо.
На відміну від класичного історичного краєзнавства, представники «нової
локальної історії» зосереджують свої дослідження на усебічному дослідженні
певної локальної спільноти, сприймаючи її як соціальний організм, що
розвивається. Частина нових локальних істориків вважає, що об’єктом їхнього
дослідження має бути невеличка територія, проте на значному проміжку часу,
але такій підхід піддають критиці через його відстороненість від національної
історії. Представники «нової локальної історії» виходять з того, що визначення
об’єктів локальних досліджень має бути позбавлено політичного впливу.
Відповідно вони вивчають не виключно кордони регіонів у певній державі, а
визначати інші критерії, що можуть поєднати людину та територію.
Центральне місце в сучасних регіональних дослідженнях посідає міська
історія (історична урбаністика). Дослідники цього напрямку розуміють місто як
продукт історичного розвитку суспільства, а також як окремого «актора»
історичного процесу в локальних, регіональних, національних та
континентальних кордонах. Для «нової міської історії» (урбан-історії)
основним є контекстуальний підхід, який розуміє місто як окремий випадок
більш крупних систем. Дослідники цього міждисциплінарного напрямку
вбачають у місті субсистему, що належить регіональній чи національній
системі.
Локальні дослідження, на нашу думку, можна широко використовувати
при розгляді багатьох тем курсу історії України. Темами рефератів та
обговорення на семінарських заняттях можуть стати окремі епізоди з історії
населених пунктів чи регіонів у визначальні періоди історії. Зокрема, у період
Другої світової війни, 1930- ті рр., під час Української революції 1917- 1921 рр.
тощо. Також можуть бути актуальними вивчення окремих соціальних груп,
інституцій, політичних чи економічних змін у певному регіоні. При написанні
рефератів викладач може запропонувати студенту теми з історії окремих
соціальних груп – селянства, робітників, інтелігенції, у місті чи селі в певний
час розвитку тощо.
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ВОЗРАСТ И РОЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Екимова М.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Категория возраста представляет собой неотъемлемый атрибут
человеческой жизни. С момента рождения и до самой смерти счет количества
прожитых человеком лет не прекращается. Будучи постоянным спутником
человека, возраст (хронологический, биологический, психологический и
социальный) откладывает на человеке свой отпечаток, вынуждая вести себя,
как того требует культура общества, нормы и традиции. Несоответствие же
принятым стандартам, незамедлительно отражается в разного рода санкциях, и
может привести к конфликтам.
Высшая школа, находясь в тех же условиях, что и все общество, не
смогла избежать использования возрастного критерия в построении
коммуникации и взаимодействия, как между самими преподавателями разных
возрастных групп, как и между преподавателями и студентами. Теория ролей
довольно четко и структурировано описывает ролевое поведение, характерное
для студентов и преподавателей, их ролевые обязанности. Однако, это не
исключает влияния других факторов, одним из которых является возраст всех
субъектов образовательного процесса в высшей школе. Первое знакомство
студентов с преподавателями и дальнейшее выстраивание их ролевого
поведения зачастую зависит от возраста педагогов и связанных с ним
возрастных экспектаций студентов, основанных на предыдущем опыте
взаимодействия с представителями данной возрастной категории, а также
распространенных в данной культуре возрастных стереотипов. Такое
положение дел приводит к обострению межличностных и межгрупповых
конфликтов между преподавателями, которых условно можно разделить на три
возрастные группы. Старшая возрастная группа, в основном состоит из
представителей пенсионного и предпенсионного возраста, воспитанных в
лучших традициях эпохи Советского Союза. Вторая группа – представители
среднего возраста, примерно 40–55 лет, а третья, самая младшая возрастная
группа, воспитана в лучших традициях современного проамериканского
общества. Далее различия в возрастных экспектациях наблюдаются между
преподавателями и студентами, поскольку у последних совершенно иное
представление о возрасте и связанном с ним типичным поведением педагога.
Поэтому, на подсознательном уровне избежать использования возрастных
стереотипов практически не представляется возможным. Единственное, что
может сделать человек – сознательно игнорировать возрастные стереотипы и
связанное с ними ролевое поведение, выстраивая взаимодействие между
преподавателем и студентом только на основе профессиональных качеств и
функций, связанных с этими ролями.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В
УКРАИНЕ
Козлова Е.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Информационное пространство рассматривается нами как один из видов
социального пространства. Под информационным пространством мы будем
понимать сферы современной общественной жизни, в которых
информационные коммуникации играют ведущую роль. Информационное
пространство для современной Украины является ключевым в силу перехода
страны к новому типу общества, главной ценностью которого является
информация, которая стала реальным социальным ресурсом. Однако, мы
вынуждены констатировать, что на данный момент положение нашей страны в
информационном пространстве далеко от лидирующего.
Одна из причин того, что информационное пространство является
ключевым для современного общества, заключается в том, что его активное
функционирование и свободный доступ к нему, создают платформу для
развития и функционирования демократии. Острое ощущение невозможности
для рядовых избирателей оказывать влияние на курс проводимой государством
и местными властями политики вызывает высокий уровень напряженности в
обществе. Современный уровень развития информационного пространства
способен предложить оптимальную модель решения проблемных вопросов
посредством
разработки
соответствующих
программных
продуктов,
обеспечивающих «демократию участия». Следовательно, идеи формирования
эффективного гражданского общества с развитием электронных коммуникаций
приобретают необходимую материально-техническую базу.
В настоящее время мы являемся свидетелями парадоксальной ситуации,
когда отечественные специалисты (прежде всего в сфере информационных
технологий), чья работа способна помочь преодолеть отставание Украины в
данной сфере, выезжают на работу за границу, обеспечивая развитие иных
держав. Очевидно, что данная проблема может быть решена посредством
формирования государственной политики, направленной на развитие
информационного пространства.
Совершенствование и развитие законодательной и нормативно-правовой
базы также является одним из приоритетов государственной политики, так как
отсутствие правового регулирования нередко тормозит внедрение
информационных и коммуникационных технологий.
Если говорить о той ситуации, которая сложилась в Украине, то
вследствие объективных исторических причин, наше общество находится
только на первых этапах пути, как к информационному, так и
демократическому обществу. Поэтому, для того, чтобы продвигаться по этому
пути необходимо не только развитие технологий, необходимы также
преобразования в экономике, социальной структуре общества, политических
процессах, общественном сознании и т.п. Особо важным моментом нам
видится развитие информационного пространства в Украине.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА КАК
ПРОБЛЕМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Коновалов С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Политическая компетентность общества, отдельных его групп, новых
поколений и даже отдельной личности – достаточно новая образовательная и
исследовательская задача. Острота данной проблемы в целом связана с недавно
открытым
феноменом
общественной
жизни
–
функциональной
неграмотностью, когда в целом грамотные люди в условиях изменяющихся
социальных и технических стандартов и технологий оказались беспомощными
решать многие практические задачи.
Фактически то же самое касается и политической грамотности, когда в
условиях общественного запроса на «умную политику», человек, обладающий
определенными политическими знаниями, не может ими воспользоваться, или
этого человека, далеко не безграмотного политически, начинают использовать
в чьих-то интересах, весьма далеких от первоначальных благих намерений.
Особенно подвержена такому воздействию молодежь – основной объект
политических манипуляций во все времена.
Политическая компетентность – это не только владение широким,
современным комплексом знаний о политике, но и готовность применять их на
практике в социально-политической жизни общества. Речь идет, прежде всего,
об умении самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию
(информационный аспект), анализировать политическую ситуацию, опираясь
на собственные, и не только, знания и опыт (аналитический аспект),
способности воспринимать чужое мнение и противостоять различным
манипулятивным политтехнологиям (коммуникативный аспект), давать оценку
и понимать смысл происходящих событий (ценностно-смысловой аспект),
наконец, способность принимать ответственные решения относительно своего
собственного участия в политических процессах (поведенческий аспект).
Конечно, задача обретения политической компетентности в масштабах
всего общества практически неподъемная, однако многие из возможных путей
ее решения, включенные уже в качестве новых образовательных стандартов,
могут и должны быть внедрены в практику высшей школы. И сделать это
возможно на основе использования наиболее актуального на сегодняшний день
способов построения новой образовательной парадигмы, каким является
компетентностный подход, предполагающий готовность выпускника применять
полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.
На наш взгляд, политическая компетентность пока еще не стала
отправной точкой в системе социально-гуманитарного образования в высшей
школе. А ведь именно набор определенных компетенций (политической,
социальной, гражданской) может дать молодежи возможность делать
правильные выводы, адекватно отвечать на вызовы современности и
противостоять натиску манипулятивных технологий.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ВПРАВ ДЛЯ ЧИТАННЯ
НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ АВТОНОМІЇ
СТУДЕНТІВ
Лазарєва О.Я., Ковтун О.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Зміни, що відбуваються в діловому та науковому середовищі, в тому
числі завдяки використанню новітніх технологій, потребують від майбутніх
інженерів більшої самостійності та відповідальності у прийнятті рішень. Тому
підтримка автономії студентів на шляху опанування ними знань стає нагальним
питанням при організації занять зі студентами університету, зокрема і з
англійської мови.
Основна ідея автономії як «здатності відповідально ставитися до свого
навчання», сформульована Холеком [1], залишається актуальною протягом
довгого часу. Заохочуючи студентів до автономії шляхом різноманітних вправ
та видів діяльності, викладач повинен виконувати роль скоріше порадника, а не
носія знань, які він намагається втлумачити студентам.
Оскільки читання в академічній сфері виконує надважливу роль, розвиток
навичок читання, зокрема іноземною мовою, стає першочерговим завданням. В
цій роботі розглядається досвід використання універсальних вправ для читання
на заняттях з англійської мови для студентів-першокурсників та аспірантів.
Джерелом цих вправ стала стаття Річарда Уеста [2]. Вправи включають
завдання на розвиток усіх аспектів мовленнєвої діяльності та згруповані у
блоки залежно від етапу опрацювання тексту: перед читанням, під час читання,
одразу після прочитання, а також виконання наступних операцій (як правило
самостійної роботи). Завдання для читання були трансформовані в аркуш
опитування та запропоновані зазначеним категоріям студентів. Студенти
оцінювали ступінь ефективності кожної вправи та доцільність її використання
для групової роботи в аудиторії та самостійної роботи вдома. Після аналізу
результатів опитування ми дійшли висновку, що в процесі навчання більшість
студентів надто залежні від викладача, а універсальні вправи для читання
можуть допомогти їм розвинути навички самостійності при навчанні та
поступово створять сприятливі умови для їх ефективного функціонування в
науковому та діловому середовищі.
Література:
1. Holec, H. (1981). Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon.
2. West, R. Instant metodichkas: less teaching, more learning / Richard West // Английский язык
в школе / English at school. – 2012. – № 3 (39). – С. 21-30.
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ФИКТИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ляшенко Н.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Профессиональное
образование
является
важнейшим
капиталом,
позволяющим человеку найти рабочее место, получить уважение окружающих,
развить свои таланты и способности. При определении его уровня существует
установленная система аттестатов, дипломов, сертификатов. На фоне увеличения
удельного веса украинцев, имеющих дипломы об образовании, очень остро стоит
вопрос о нехватке квалифицированных кадров во всех отраслях экономики. Это
напрямую связано с распространением фиктивного профессионального
образования, которое является мнимым, фальшивым, не соответствующим тем
стандартам компетенций, которые должны быть у обладателя диплома или
сертификата. Негативные последствия этого проявляются на уровне личности и
общества.

на уровне личности: непонимание реального уровня своих
профессиональных знаний; потеря времени на получение диплома
(это время можно было потратить более эффективно, к примеру, на
приобретение других навыков и знаний по менее сложной профессии);
последующие дополнительные затраты на приобретение новых
знаний; увеличение требований к оплате, более комфортным условиям
работы как для «дипломированного специалиста»;

на уровне общества: недоверие со стороны работодателей
к диплому об образовании, трата средств на процедуры тестирования
и дополнительного обучения специалистов с фиктивным
профессиональным образованием; усложнение и удлинение процесса
их трудовой адаптации; рост недоверия к людям всех профессий;
увеличение рисков при выполнении разного вида работ людьми с
недостаточным
уровнем
знаний,
умений
и
навыков;
невостребованность наших специалистов на международном рынке
труда.
Причины увеличения доли фиктивного образования: коммерциализация
образования (достаточно иметь минимум баллов, чтоб поступить на учебу на
контракт, а вероятность быть отчисленным по неуспеваемости низка); низкий
уровень подготовки преподавателей, не заинтересованность их в эффективности
учебного процесса; очень большое отставание учебных программ от актуальных
профессиональных знаний; поступление на обучение не с целью получить
необходимые знания, я для приобретения формального документа о наличии
определенного уровня образования; недостаточный уровень материального
обеспечения при проведении практических и лабораторных занятий (нехватка
материалов, реактивов, приборов…); формальное проведение учебной и
производственной практики из-за незаинтересованности учебного заведения и
организаций, в которых она проходит в ее качестве; формальность контроля за
аттестацией выпускников. Не устранив эти причины нельзя сделать
профессиональное образование реальным.
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ХІМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Макогон О.А., Топчий В.Л.
Факультет військової підготовки Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»,
Новік С.А.
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Традиційно робочі програми та навчальні посібники для магістрів
хімічних спеціальностей спрямовані на засвоєння професійної лексики та
типових граматичних конструкцій на базі наукових статей за фахом з
іншомовних джерел. Також пропонуються тематичні комунікативні навчальні
вправи: обговорення та опис наукових досліджень, участь у конференції, тощо.
Тим не менш, всього цього недостатньо для якісної фундаментальної наукової
та практичної підготовки магістрів хімічних спеціальностей.
На основі досвіду роботи за декілька років автори дійшли до висновку,
що при викладанні іноземної мови магістрам хімічних спеціальностей
необхідний інтегральний підхід, який базується на мовному (розвиток
іншомовних компетенцій),
загально-навчальному (розвиток загальнонавчальних навичок, особливо інтелектуальних) та науковому (використання
магістерської наукової роботи) аспектах. При запропонованому підході, крім
вправ на розвиток суто мовних вмінь та навичок, мають обов’язково бути
включеними завдання, спрямовані на розвиток інтелектуальних загальнонавчальних навичок на базі іншомовних джерел. Зусилля доцільно спрямувати
на роботу з науковою інформацією та написання наукових робіт.
Прикладами таких завдань є: впізнавання типових для наукового стилю
елементів фахової термінології англійської мови, структурування текстів,
вивчення організації та складання планів доповідей, навчання конспектування
тексту таким чином, щоб з його допомогою можна було б відновити основний
зміст оригінального тексту та ін.
Успішне виконання завдань, які полягають у підготовці анотації,
реферату, статті або доповіді-повідомлення англійською мовою, стане
покажчиком та своєрідним підсумком сформованості загально-навчальних
навичок у поєднанні з мовними компетенціями. Такі роботи мають стати
частиною наукових досліджень магістра, нададуть йому досвід викладення
наукового матеріалу.
Таким чином, розвиток навчально-інтелектуальних навичок і сприйняття
англійської мови як невід’ємної складової професійної науково-дослідної
діяльності виступить позитивним чинником високої якості підготовки
магістрів.
Література:
1. Долматовская Е. Ю. Формирование умений иноязычной письменной речи при
подготовке магистров в техническом вузе//Вестн. Моск. гос. лингв. ун-та. –2007. – Вып. 538.
– С. 107-113.
2. Keith Kelly (2010). A New Challenge for Chemistry Education. Сhemistry International,
Vol. 32, № 5, 4-8.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Малявин Е.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Социальная ответственность бизнеса (СОБ) – это добровольный вклад
бизнеса, направленного на развитие общества, в социальную, экономическую и
экологическую сферу. Как известно, существует 3 основных модели
корпоративной социальной ответственности: американская (по принципу
добровольности и индивидуализма); европейская (государство стимулирует
социальную ответственность предприятий перед обществом); азиатская
(японская) модель (по принципу «производственной семьи», иногда начисление
персональной корпоративной пенсии).
Филантропия и другие пожертвования на социальные нужды
воспринимаются в Украине как наиболее типичная форма СОБ и становится
частью социальной и деловой жизни страны. Однако, существуют много
проблем в становлении и эффективном функционировании СОБ-деятельности.
Экономическая проблема – крупные промышленные предприятия теряют
рынки сбыта или находятся в состоянии остановки и не состоянии обеспечить
даже своих работников достойной заработной платой. Информационная
проблема – недостаток позитивного образа социально ответственного
бизнесмена или предприятия в СМИ, выступающего примером для других
представителей бизнеса. Обществу навязывается «культ быстрого обогащения»,
развлечения, забывая при этом о пропаганде таких качеств как: сострадание,
нравственность по отношению к человеку, обществу, забота об экологии и т.д.
Отсутствие государственной поддержки – Украина фактически не имеет
правительственного органа, который мог внедрять стандарты и методы
реализации СОБ, создавая стимулы для успешных бизнесменов и
руководителей функционирующих государственных предприятий как Украины,
так представителей европейского бизнеса. Неспособность муниципальных
властей поддерживать СОБ из-за ограничения местных бюджетов, в связи с
тем, что большинство заработанных в регионе средств уходит в центр.
Пассивность молодежи – недостаток гуманистического воспитания молодежи в
семье, школе, ВУЗе проявляется, прежде всего, в пассивности по отношению к
социально-значащим и экологическим акциям.
На сегодняшний день наше государство проходит интеграционный
процесс в Европейское сообщество. Для украинского производителя появляется
возможность находить рынки сбыта своей продукции, возникает
благоприятный климат для иностранных инвесторов, которые смогут
стимулировать финансовое процветание наших предприятий, бизнеса,
вследствие этого появятся средства для реализации различных программ СОБ.
Опираясь на зарубежную практику, к процессам СОБ могут быть привлечены
государственные и муниципальные органы власти, которые смогут
стимулировать эту деятельность.
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ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ
В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ: ПРИКЛАД 2014-2016 рр.
Манойло Д.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
26 жовтня 2014 року відбулися позачергові парламентські вибори, які
змінили, по-перше, розклад політичних сил, по-друге, співвідношення
провладної коаліції та опозиції.
Під політичною опозицією ми розуміємо політичну партію чи групу
політичних партій, які не взяли участі у формуванні вищих органів виконавчої
влади, ставляться критично до політичної програми, запропонованої діючою
владою, та сформулювали власну альтернативну програму дій, а також мають
за основну мету конституційними методами досягти влади.
Не зважаючи на формування провладної президентської коаліції, можна
побачити, що дана коаліція від початку була фракціоналізованою, і наприкінці
2015 – на початку 2016 років остаточно розформувалася.
Була утворена міжфракційна парламентська група «Єврооптимісти», яка
ставить за мету змінити статус-кво системи, і яка, будучи формально членом
коаліції, де-факто проводила рішення, що суперечили офіційній позиції коаліції
та голосувала всупереч коаліційній згоді.
Так, ми можемо побачити традиційний для українського парламенту
поділ на владу – опозиції не за критерієм приналежності до декларативно
провладної або опозиційної партії, а за критерієм прагнення змінювати статускво системи чи залишити його таким, який він є.
Саме тому при аналізі української політичної опозиції нами
використовується ресурсний підхід до визначення політичної опозиції, оскільки
він унеможливлює визначення опозиції на засадах самовизначення свого
статусу партіями або їхньої приналежності до провладної чи опозиційної
коаліції.
Також протягом вказаних років можна побачити згоду провладної
коаліції та опозиційної партії «Опозиційний блок» в окремих ключових щодо
розвитку держави питаннях, що так само підкреслює актуальність застосування
ресурсного підходу.
Аналізуючи діяльність українського парламенту останньої каденції
можна побачити принциповий розподіл на владу – опозицію за критерієм
прагнення змінювати статус-кво системи, реформуючи її та виконуючи
європейські вимоги, та бажання нівелювати реформування, замінюючи це
штучним реформування законодавчої системи (на прикладі останнього
голосування по законопроекту про електронні декларації №3755, який був
необхідним для впровадження безвізового режиму).
Роблячи висновки, треба підкреслити такі особливості української
політичної опозиції як її фрагментація всередині партій та єднання
внутрішньопарламентських угруповань не навколо провладної чи антивладної
позицій, а навколо прагнення до зміни статус-кво системи влади.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ НАВЧАННІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ВУЗАХ
Мартинчук О.О., Дьомочка Л.В.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Першу сходинку в рейтингу популярності методик активно утримує
комунікативний підхід, який, як випливає з його назви, спрямований на практику
спілкування. Ця методика відмінно "працює" в Європі і США.
Комунікативна методика, як видно вже з її назви, спрямована саме на
можливість спілкування. З 4-х "китів", на яких тримається будь-який мовний
тренінг (читання, письмо, говоріння і сприйняття мови на слух) підвищена увага
приділяється саме двом останнім. Усне мовлення будь-якої грамотної людини
досить сильно відрізняється від письмового.
Однак помилкою було б думати, що комунікативний метод призначений тільки
для легкої світської бесіди. Ті, хто хоче стати професіоналом в конкретній області,
регулярно читають публікації зі своєї тематики в іноземних виданнях. Володіючи
великим словниковим запасом, вони легко орієнтуються в тексті, але підтримати
бесіду з іноземним колегою на ту ж тему їм коштує колосальних зусиль.
Комунікативний метод призваний, в першу чергу, зняти страх перед спілкуванням.
Людина, озброєна стандартним набором граматичних конструкцій і словниковим
запасом в 600-1000 слів, легко знайде спільну мову в незнайомій країні. Однак є й
зворотний бік медалі: клішованість фраз і не багатий лексикон. Додайте до цього
масу граматичних помилок, і ви зрозумієте, що єдиний спосіб не уславитися,
скажімо, так, нерозумним співрозмовником - підвищена увага до партнерів, знання
етикету і постійне бажання вдосконалюватися.
Комунікативна методика передбачає максимальне занурення студента в мовний
процес, що досягається за допомогою зведення апеляції учня до рідної мови до
мінімуму. Основна мета цієї методики - навчити студента спочатку вільно
говорити на мові, а потім думати на ній. Важливо й те, що механічні
відтворювальні вправи теж відсутні: їх місце займають ігрові ситуації, робота з
партнером, завдання на пошук помилок, порівняння та співставлення, що
підключають не тільки пам'ять, а й логіку, вміння мислити аналітично і образно.
Часто в підручниках наводяться витяги з англо-англійського словника. Саме
англо-англійського, а не англо-українського. Весь комплекс прийомів допомагає
створити англомовне середовище, в якому повинні "функціонувати" студенти:
читати, спілкуватися, висловлювати свої думки, робити висновки.
Всі без винятку комунікативні методики націлені на розвиток чотирьох мовних
навичок: читання, письма, говоріння та аудіювання. При цьому великий акцент
робиться на використанні аудіо-, відео- та інтерактивних ресурсів.
Завдяки різноманітності методичних прийомів, в числі яких одне з провідних
місць займають мовні технології, комунікативні курси сприяють формуванню
навичок, необхідних людині в сучасному діловому житті (вміння робити доповідь,
проводити презентації, вести переписку і т.д.).
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ТЕЛЕСНЫЙ ОБРАЗ КАК АТРИБУТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
Мозолякина Л.М.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одна из составных частей общего знания человека о самом себе – знание
о своем физическом «Я». В процессе формирования личности происходит не
только становление духовного мира и мировоззрения, но и формирование
образа тела – представлений о его возможностях и особенностях.
В последнее время в связи с усилением роли визуальной культуры
отмечается существенный рост интереса к проблемам образа телесного Я и
физической привлекательности. Идеалы красоты, благодаря цифровым
технологиям, становятся «постчеловеческими»: невероятно красивые
фотомодели существуют в виде цифровых фотографий, подретушированных в
компьютерных программах. На сознание многих мужчин и женщин оказывают
влияние стереотипные представления о физически развитом красивом теле,
имеющем определенные пропорции и формы. Оно определяется такими
социально-психологическими факторами как эталоны, нормы, гендерные
стереотипы, имидж, социальные сравнения и установки, а так же СМИ и
массовое пропагандирование «культа внешности» (М. Палуди, 2007; М.В.
Болохова, 2009 и др.). При этом в традиционной социокультурной среде образ
телесного Я более значим в структуре женской идентичности, поскольку
женщина воспринимается через её тело и телесный опыт (развитие
сексуальности, беременность и рождение детей). Вследствие чего закрепляется
стереотип о том, что важную ценность для женщины представляет именно её
физическая привлекательность.
Как результат, отношение к особенностям лица, веса, роста,
телосложения, пропорций тела тесно связано у женщин с самочувствием и
принятием себя. Причина недовольства у многих женщин кроется не в
реальных диспропорциях или дефектах, а в представлениях о собственной
внешности. Стремление преобразить свое тело становится преследованием.
Таким образом, образ тела является важной составляющей частью
личности, он взаимосвязан с остальными ее компонентами и качествами: образ
тела оказывает влияние на личность в целом, и различные части личности
находят свое отражение в образе тела.
Физическая культура обладает значительными ресурсами социализации,
самореализации и реабилитации личности. Она формирует духовно-телесное
единство человека через сознательную двигательную деятельность по
удовлетворению его разнообразных потребностей. Один из возможных
вариантов решения проблемы – демонстрация разных типов телосложения на
обложках спортивных журналов. Пока это – редкость из-за того, что общество
считает, что спортивные люди должны быть худыми. Необходимо понимать –
размер человека – не показатель того, насколько он спортивный.
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ПОСТРАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНА МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ І
РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Мотенко Я.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Аналіз мовного аспекту внутрішньої політики є важливим інструментом
дослідження міждержавних відносин України і Російської Федерації на початку
ХХІ століття. Порівняння їхньої мовної політики дозволяє запропонувати
наступні висновки:
1 Закон України про засади державної мовної політики №5475-VI від
6 листопада 2012 року проголошує основою консолідації суспільства
«рівноправність усіх національних мов». Згідно Закону Російської Федерації
про державну мову Російської Федерації №53-ФЗ від 1 червня 2005 року
засобом «зміцнення міжнаціональних зв’язків народів Російської Федерації» є
захист і підтримка російської мови.
2 Законодавство України гарантує обов’язковість захисту регіональних
мов, мов національних меншин і їх використання у офіційній, освітній і
громадській сферах спілкування. Натомість Закон про мови народів Російської
Федерації №165-ФЗ від 11 грудня 2002 року закріплює у даному випадку
пріоритет використання російської мови і необов’язковість вживання мови
«населення даної місцевості».
3 В Україні гарантується надання послуг державною (українською)
мовою, а в «межах поширення регіональної мови і цією регіональною мовою».
Згідно законодавства Російської Федерації гарантованим є лише надання
послуг російською мовою.
Таким чином, на початку ХХІ століття принципами мовної політики в
Україні стало поступове утвердження державного статусу української мови і
гарантування мовних прав національних меншин. В Російській Федерації мовне
законодавство залишається носієм основної складової етнополітики СРСР –
збереження за російською мовою статусу «мови міжнаціонального
спілкування».
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ЕЁ
АКТИВИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА
ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ КРОССВОРДОВ)
Мох Ю.А., Радченко Е.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Существует известное противоречие между объективно существующей
необходимостью изучения иностранного языка в техническом ВУЗе и
недооценкой студентами значимости этого предмета для полноценной
подготовки специалистов инженерного профиля. В числе причин, имеющих
непосредственное отношение к пассивности студентов на занятиях по
иностранному языку, вследствие этого их низкопродуктивной работе, отметим
следующие. Прежде всего, неоправданно утилитарный подход к оценке задач
высшей школы, которая, по мнению многих студентов, должна быть
ориентирована на формирование сугубо профессиональных умений. А также
недостаточность учебной мотивации из-за отсутствия у ряда студентов
широких социальных и профессионально-ценных мотивов. Всё это может и
должно быть компенсировано за счёт более полного использования внутренних
побудителей учения, например, потребность в интеллектуальной творческой
деятельности, интерес к новому, нестандартному, стремление проявить свои
способности.
Одним из средств повышения активности обучаемых на занятиях по
иностранному языку считается учебная игра. Одним из вариантов учебной игры
является кроссворд. На наш взгляд, решение кроссвордов не оставит
безразличным любого студента и сможет заинтересовать его. Кроссворды
помогут разнообразить занятие, сделать его более эффективным и
привлекательным. Кроме того, в случае успешного разгадывания, у студента
повышается самооценка, появляется желание продолжать изучение
иностранного языка.
Кроссворды на занятиях по иностранному языку могут использоваться
как один из способов проверки усвоенного учебного материала и в качестве
домашнего задания.
Занятия с разгадыванием кроссвордов очень полезны, т.к. с их помощью
можно закреплять учебный материал, значительно пополнить словарный запас,
отработать навыки правописания иностранных слов.
Кроме того, кроссворды на занятиях по иностранному языку – это
актуализация и закрепление знаний, привлечение внимания к материалу,
интеллектуальная зарядка в занимательной форме, они тренируют зрительную
память и активизируют мыслительную деятельность студента.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Наколонко І.М.
Харківська державна академія культури, м. Харків
Поняття «здоровий спосіб життя» є одним з основних, що
характеризують соціально-психологічний, духовний і фізичний стан нації.
Формування здорового способу життя – основа здоровʼя населення і, таким
чином, цей соціальний інститут безпосередньо повʼязаний із національною
безпекою України. Цим соціальним процесом необхідно управляти і для того,
щоби управління було ефективним, необхідна наукова розробка його змісту.
Наразі здоровий спосіб життя в Україні як явище національної культури
ще не набув стійкої цілісної системи поведінки. Є кілька видів моделей способу
життя, характерних для перехідного періоду, через який проходить наша
країна. Можлива поява нових моделей способів життя. Саме тому, ґрунтуючись
на традиціях і національних особливостях нашого народу, необхідно
формувати цивілізований здоровий спосіб життя з урахуванням певного
соціально-економічного досвіду України.
Комплексний аналіз еволюції поглядів на проблему здорового способу
життя в культурі українського народу та вивчення досвіду кращих світових
методик з формування здорового способу життя надасть можливість розробити
ефективні заходи для зміцнення духовного й фізичного потенціалу населення
України, поширення культури здоров’я.
Попри 25 років незалежності в нашій країні не розроблені моделі й
алгоритми формування більш здорового способу життя відносно до української
дійсності, що може негативно позначитися на реалізації усієї державної
політики в цілому, зокрема в частині стратегічних реформ.
Формування здорового способу життя населення України є як вагомою
проблемою, так і нагальним завданням держави і громадянського суспільства у
наявний період стрімких демократичних змін в нашій країні.
Тому для того, щоби нова соціальна політика була успішно реалізована,
необхідно вжити ефективних, науково-обґрунтованих заходів для соціальнокультурного управління формуванням здорового способу життя й розробки
його досконалої моделі стосовно до реальних умов життя в Україні, з
урахуванням певного соціально-економічного досвіду та традицій і
національних особливостей нашого народу. Перспективними у цьому контексті
мають стати цільові соціально-культурні проекти.
Соціально-культурне проектування – цілісна система планів і заходів
щодо формування здорового способу життя населення, яка надасть можливість
управляти цим процесом на всіх рівнях державної влади у взаємодії із
громадськими організаціями.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПРОЦЕС МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Неустроєва Г.О., Комова Г.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасна система вищої освіти орієнтована на своєчасну і адекватну
підготовку фахівців до майбутньої професійної діяльності, тобто не просто на
підвищення рівня освіченості, а на формування новітніх компетентностей,
сучасного образу і способу мислення, пристосованого до швидко мінливих
соціально-економічних, технологічних і інформаційних реалій навколишнього
світу. Сфера мовної освіти, з одного боку, схильна до впливу тих же процесів,
що відбуваються в суспільстві, і повинна відповідати стану науково-технічного
прогресу, рівнем інформатизації та тенденціям економічного розвитку держави,
а з іншого боку, саме від неї у величезній мірі залежить все, що відбувається в
країні. Тому так важливо, щоб мовна освіта не тільки не відставала від
суспільства в своєму розвитку, але і випереджала його, готуючи фахівців,
здатних працювати в нових умовах, що задаються стрімкими темпами
зростання глобальної інформатизації. Таке завдання можна здійснити тільки за
умови широкого впровадження інформаційних технологій в навчальний процес
під час вивчення іноземної мови.
Інформаційна технологія (технологія обробки інформації) – це система
методів і способів пошуку, збору, реєстрації, зберігання, накопичення, обробки
та видачі інформації за запитами користувачів. Базові інформаційні технології
включають мультимедійні та телекомунікаційні технології; технології
штучного інтелекту та експертні системи; CASE-технології, бази даних;
технології захисту інформації та інформаційної безпеки. До складу
функціональних (предметних) інформаційних технологій, які є модифікацією
базових для певної предметної області, входять системи управління процесами
в режимі реального часу, контролю якості, машинного перекладу і т.д.
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ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ
ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ
Озерська З.В.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, Житлово-комунальний коледж, м. Харків
Компетентнісний підхід, як зазначено в Державних стандартах освіти,
означає переорієнтацію з процесу навчання на його результат, у зміщенні
акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на
формування і розвиток здатності практично діяти, застосовувати досвід
успішних дій у конкретних ситуаціях.
Історія – дисципліна, події якої вивчаються у просторі і часі. Саме тому
питання формування просторової компетенції шляхом використання
картографічних джерел, зокрема і електронних, набуває важливого значення.
Питанням формування просторової компетенції на заняттях з історії
присвячені наукові дослідження О.І. Пометун, О.Г.Фідрі, Д.Л. Десятової та
інших.
Основним джерелом для формування просторової компетенції студентів
при вивченні історії є історична карта – умовно-графічна наочність.
Карта виконує інформаційну, ілюстративну і виховну функцію.
Робота з картою потребує у студентів сформованих на певному рівні
картоописових ( опис географічного положення місця історичних подій і явищ,
рельєфу, природно-кліматичних умов), картометричних (визначення
протяжності та площі подій, отримання цифрової інформації з таблиць,
графіків, діаграм) та картоаналітичних (встановлення за картою впливу
геополітичних факторів на характер міжнародних відносин, природногеографічних чинників на певні історичні події, умови та розміщення галузей
господарства) умінь та навичок .
Надзвичайно ефективним методом формування просторової компетенції є
використання
електронних
картографічних
джерел
за
допомогою
мультимедійної презентації Power Point, які можуть бути використані як під час
лекцій, так і під час семінарів. Карти можуть переноситись у презентації з
Інтернету, паперових та з електронних атласів і сприяти формуванню
картографічних умінь та навичок, полегшувати процес засвоєння історикогеографічних об’єктів, робить заняття більш змістовними.
Звичайно, робота з картою – це лише фрагмент заняття, але він виконує
роль своєрідного наочного конспекту, що систематизує фактичний матеріал і
фіксує події у просторі і часі.
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ТАБУ У ЯПОНСЬКОМУ ДІЛОВОМУ ЛИСТУВАННІ
Озерська О.Ю.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди,
м. Харків
Для ділових листів характерні своєрідні табу, пов’язані з тим, що японці
надають велике значення дотриманню певних правил, незнання яких може
привести до небажаного впливу на співрозмовника і навіть до падіння
авторитету фірми. Ці заборони спираються на культурні традиції японців і
знаходять своє відображення у діловому листуванні.
Важливо, наприклад, не розривати поняття переносом і не писати у кінці
рядка імена, ввічливі звернення, які стосуються адресата та його дій. Також не
пишуть на початку рядка слова, які стосуються власної особи або своїх дій.
Треба уникати переносу назви товару, цифр, географічних назв та складних
слів. Неприпустимо, щоб реквізити адресанта і адресата, дата містилися на
різних аркушах, або щоб їх написання виходило за межі поля тексту.
Неввічливо відправляти лист з виправленнями, давіть ледве помітними. Для
торгівельної документації діє правило: окреме питання – окремий аркуш.
Адресату, старшому за віком чи за статусом, не пишуть лист обсягом більше
двох сторінок, а якщо текст поміщається на одному аркуші, то додається ще
один чистий аркуш. У зверненнях, адресованих двом або більше особам,
першим пишуть ім’я людини, вищої за рангом, а підписувати лист має
спочатку особа, нижча за соціальним статусом.
Дотримуючись усіх відповідних місцю, часу і меті правил граматики і
вживання слів, необхідно уникати небажаних виразів і конструкцій, а саме
таких, що наведені нижче. У випадку написання листа з приводу весілля не
вживаються слова: «розлучатися», «виходити», «покидати», «повертатися»,
«дрібний», «інший раз», «повторно, не одноразово» тощо. У випадку
привітання з закінченням будівництва, відкриття нового приміщення:
«старіти», «бути на схилі» «загубити» тощо. У листі з приводу відкриття
магазину:
«падати»,
«занепадати»,
«спорожніти»,
«терпіти
крах»,
«збанкрутувати». У листі з побажанням добробуту – «смерть», «хвороба»,
«смертельно втомитися». У листі з привітанням з приводу народження дитини
– «блукати», «бути нереалізованим», «вмирати», «чотири» (пов’язане з
омонімією даного слова зі словом «смерть»), «смуток», «горе» тощо.
Останнім часом з’явилися обмеження за ступенями ввічливості, оскільки
надто ввічливі форми у діловому листуванні часто лише утруднюють швидку
обробку інформації, тому рекомендовані простіші і більш зрозумілі всім форми.
Крім того, спостерігається процес орієнтації на міжнародні стандарти,
порівняно з якими японська мова взагалі і ділова, зокрема, дуже сильно
перевантажені етикетними висловами. Однак поряд з тенденцією до спрощення
цих правил їх специфіка продовжує зберігатися з огляду на особливості
японської культури.
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МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ ХАНЕНКІВ
Озерський Ю.І.
Харківський технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”, м. Харків
На зламі XIX і ХХ ст. участь у доброчинній діяльності українських
підприємців набула форми престижної соціальної поведінки. Значна роль у
справі розвитку просвітництва та збереження української культури належала
представникам давнього козацького роду Ханенків.
Меценатська діяльність родини Ханенків тривалий час висвітлювалась
фрагментарно і тому потребує фундаментального дослідження.
Родина Ханенків: Богдан Іванович і Варвара Миколаївна
використовували значну частину своїх статків на меценатську діяльність, яка
стимулювалася владою: Б.І. Ханенко мав звання дійсного статського радника,
Почесного члена Петербурзької академії мистецтв, члена імператорської
археологічної комісії, Одеського товариства історії і старожитностей,
Історичного товариства Нестора Літописця, Церковно-археологічного
товариства, Антропологічного товариства в Парижі.
Напрямки меценатської діяльності родини Ханенків:
Б.І. Ханенко - організатор музейної справи в Києві. За його
організаційного та матеріального сприяння було відкрито не тільки міський
музей Києва, а і поповнена його експозиція загальною чисельністю 3145
експонатів, до яких належали твори живопису, гравюри, твори мистецтва
зарубіжного Сходу і Заходу, зібрання ікон, хрестів і образків перших століть
християнства на Русі, старожитності античної доби з грецьких колоній
Причорномор’я. Пізніше ця колекція за заповітом родини Ханенків була
передана у власність київської громади і нині складає основу для музеїв ім. Т.Г.
Шевченка,Національного художнього, Російського мистецтва і музею
Західного та Східного мистецтва ім. Бориса і Варвари Ханенків.
Ханенки підтримували археологічну діяльність: фінансували розкопки,
реставраційні роботи, організовували археологічні виставки, а також
подарували музею збірку археологічних матеріалів Середнього Подніпров’я.
Меценатська діяльність Ханенків проявлялась і у підтримці освіти. Так,
В.М. Ханенко побудувала у с. Райгородці Черкаського повіту двохкласне
училище на 130 учнів, у с. Мощена - 4-класну школу на 300 учнів, надавала
матеріальну підтримку і церковно-парафіяльній школі у с.Могильному.
Діяльність у справі просвітництва Ханенків була пов’язана з
популяризацією української культури та підтримкою народних майстрів:
організація Київського кустарного товариства, виставок творів гончарства,
ткацтва, вишивки, робота у селах художніх майстерень.
Таким чином, меценатська діяльність родини Ханенків — це яскравий
приклад
розвитку
культурно-просвітницької
діяльності
українських
підприємців на зламі ХІХ і ХХ століть.

37

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ
ПИСЬМОВИХ РОБІТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Поповська Г.В., Яценко Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Робота розглядає критерії оцінювання писемного мовлення, яке є одним з
основних видів компетенції володіння іноземною мовою. Довгий час
оцінювання творчих робіт обмежувалося виправленням різних видів помилок.
Сучасний підхід вимагає використання більш розгорнутого змісту критеріїв.
Основні критерії оцінювання пропонується розділити на чотири головні
групи, які в свою чергу складаються з так званих субкритеріїв.
1. Загальне сприйняття твору. Сюди слід віднести такі субкритерії, як хід
думок (сприйняття тексту, як єдиного цілого, логічність будови) та їх плавність
(відсутність дефіциту змістовності та обмеженості комунікативних засобів).
2. Зміст. Чітке відтворення інформації, відображеної на графічному
об’єкті або в тексті завдання, має здійснюватися лише власними мовними
засобами. Обґрунтування та роз’яснення повинні бути логічними та
послідовними. При відображення власної думки оцінюється глибина
обґрунтування, повнота та переконливість.
3. Мовні засоби. Оцінюється обсяг лексичного запасу, а саме уникнення
повторювання слів, використання змістовно складної лексики, ідіоматичних
виразів. Важлива також точність використання специфічних для обраного виду
тексту виразів. Особливу роль відіграє складність мовленнєвих структур, тобто
використання різноманітних за будовою речень, складних граматичних засобів
(обороти, пасивні конструкції, умовний спосіб тощо.)
4. Коректність. Оцінюється роль граматичних, орфографічних,
синтаксичних помилок при сприйнятті інформації. Тобто не так важлива їх
кількість, як їх впливовість на розуміння читачем думок автора, а також їх
розподіл по частинам твору.
Таким чином письмова творча робота оцінюється за восьма
субкритеріями, за кожний з яких пропонується надання максимально трьох
балів. Отже загалом студент може отримати 24 бали за досконало написаній
твір. Розподіл балів відносно оцінки залежить від системи оцінювання
дисципліни в певному навчальному закладі.
Література:
1. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen /
[John Trim] — Berlin: Langenscheidt, 2001. — 240.
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПРИКІНЦІ
ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. В ПРАЦЯХ ПРОФ. В.Л. КІРПІЧОВА
Радогуз С.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Життя і діяльність В.Л. Кірпічова припали на період бурхливого розвитку
промисловості в Російській імперії: розвивалися гірництво й металургія,
розгорталася мережа залізниць, тощо. Для забезпечення потреб промисловості
країна потребувала значного числа кваліфікованих кадрів, які б могли
організовувати заводи і фабрики, уміли б ними керувати, запроваджуючи у
виробництво всі досягнення науково-технічного поступу. Незважаючи на
авторитетність професії і зростаюче число бажаючих отримати вищу інженерну
освіту, кількість навчальних закладів залишалася незначною, а чисельність
студентів була обмеженою. Головною причиною обмеження розвитку вищих
інженерних шкіл у середині ХІХ ст. було негативне ставлення багатьох урядовців
до створення нових технічних вишів.
За цих обставин дискусії щодо вищої технічної освіти на теренах Російської
імперії піднімалися протягом усієї другої половини ХІХ ст. При цьому
обговорення йшло за двома напрямами: а) чи потрібно створювати нові вищі
спеціальні навчальні заклади; б) якою має бути вища інженерна школа. На обидва
питання давалися принципово різні відповіді.
Погляди різних науково-освітніх та технічних діячів у цьому напрямі також часто
були діаметрально протилежними. Так серед університетської професури було
багато прихильників ідеї створення «факультетів прикладних наук» чи
«механічних і фізико-хімічних відділів», натомість промисловці та представники
спеціальних вишів виступали за створення технологічних та політехнічних
інститутів.
У контексті розвитку вищої технічної освіти в другій половині ХІХ ст.
найбільш рельєфною була діяльність В.Л. Кірпічова, який сформулював власне
бачення вищої технічної школи ще у 80-х рр. ХІХ ст., коли його було призначено
директором ХПТІ. Вчений сформував власні погляди, як на місце вищої технічної
школи у житті суспільства, так і на перспективи її розвитку.
До основних принципів вищої інженерної освіти, на думку В.Л. Кірпічова,
належали: 1) широка наукова підготовка як фактор, що формує здатність до
самоосвіти; 2) розуміння прикладної науки, як «вільної науки», прирівнювання
інженерів до випускників університетів, які мали суто науково-теоретичну освіту;
3) поєднання практичного навчання у інститутських майстернях із виробничою
практикою; 4) необхідність балансу між науковою та практичною підготовкою;
5) формування художнього смаку та розвиток творчої фантазії; 6) необхідність
гуманітарної підготовки інженерів як майбутніх керівників підприємств;
7) необхідність поєднання лекційного методу та практичних бесід (семінарів) для
ефективного науково-освітнього процесу. Активна організаційна та громадська
діяльність В.Л. Кірпічова сприяла розвитку цілої мережі технічних вишів в країні,
а також створенню нової моделі інженерної школи – Політехнічного інституту.
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ФЕНОМЕН ДОВІРИ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Рущенко І.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В грудні 2015 – лютому 2016 рр. за програмою діяльності Української
миротворчої школи (УМШ) відбулося масштабне опитування у східних та
південних регіонах України: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська,
Одеська області (N=1800), що здійснювалося за квотним відбором респондентів
у визначених міських агломераціях. Застосовувався метод індивідуальних
інтерв’ю з використанням формалізованого опитувальника. Нижче наводяться
деякі якісні висновки на основі опрацювання отриманої соціальної статистики.
2014 р. відбулася потужна руйнація старих основ, на яких трималася
взаємна довіра та будувався соціальний капітал. В останні роки і місяці криза
довіри в українському соціумі поглибилася. У переважній більшості люди
продовжують довіряти членам сімейного кола, одночасно посилилася недовіра
до офіційних інститутів (центральні і місцеві органи влади, органи
правопорядку), навіть, церков не викликає великої довіри. На цьому тлі постали
нові об’єкти довіри – армія та волонтери, хоча ставлення до них є
диференційованим у різних соціальних групах. Найвищий рівень довіри до цих
інституцій мають етнічні українці, молоді та успішні люди. Саме ці категорії
найбільше зацікавлені в українській перемозі і намагаються не словами, а ділом
допомагати фронту. Максимальний індекс довіри до волонтерів та армії
демонструють переселенці, що є вираженням екзистенційного потягу до
суб’єктів, які можуть гарантувати захист та спасіння. Головним об’єктом
розбіжностей у довірі поміж етнічними українцями та етнічними руськими є
російське телебачення. Етнічні руські помітно вище довіряють московським
програмам. Руські також мають трохи більшу довіру до Інтернету (еквівалент
російського ТБ?) та до церкви (Московський Патріархат). Хоча різниця тут не є
принциповою. Важливим є те, що структура довіри двох етнічних груп не
розходиться діаметрально. Вирізняється і позиція біднішої верстви: в цьому
колі рівні довіри до армії та волонтерів є мінімальними. Отже, не випадковим є
той факт, що військові РФ, передусім, використовує в своїх цілях бідніші,
маргінальні й люмпенські прошарки місцевого населення; саме останні у
2014 р. радісно відгукнулися на гасла «руської весни», вбачаючи в них гарну
пропозицію поправити матеріальний стан, не докладаючи особистих зусиль.
Схід та Південь є мультиетнічними регіонами. Дослідження свідчить,
етнічні групи, що мають локацію в Україні, сприймаються масовою свідомістю
менш тривожно. Найбільші індекси соціальної дистанції існують стосовно тих
етнічних або національних груп, які є віддаленими у просторі. У масі
мешканців найменшою довірою користуються німці, американці, китайці і, за
старою традицією, – роми.
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РОЛЬ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ПРАВЛЯЧОЇ ЕЛІТИ В ІСТОРІЇ
КИЇВСЬКОЇ РУСУ ЯК ДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА
Савченко Л.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В Київській Русі значення сім’ї правителів для долі держави було
визначальним. Тривалий час династія Рюриковичів була головною силою, яка
об’єднувала достатньо розмаїте, різноплемінне населення в єдину державу.
Територія держави закінчувалась там, де закінчувався ареал мешкання
населення, яке сплачувало данину київському Рюриковичу. Між тим, цей
фактор державного життя Київської Русі є помітно недооціненим в історичній
літературі. Дане зауваження стосується не стільки, власне, наукової літератури,
скільки навчальних підручників та посібників з історії України. В середовищі
дослідників історії давньоруської держави вже давно намітився ухил до
переоцінки даного сюжету на користь більш значного акцентування впливу
династичних обставин на еволюцію суспільства Київської Русі.
Спроби поставити під сумнів іноземне походження династії Рюриковичів
не були успішними. Ключовим мотивом у таких спробах виступало фальшиво
патріотичне сприйняття цієї обставини як образливої для слов’ян. Разом з тим,
варто враховувати, що в монархічних системах іноземне походження не
ослаблювало права його нащадків на владу, а навпаки – посилювало. В
генеалогії аристократичних родів ледь чи не обов’язковим елементом
виступали «легенди про виїзди» (дуже рідко справжні, а частіше вигадані
історії про заснування даного роду іноземцем).
Внутрішньородинні стосунки в сім’ї Рюриковичів мали об’єктивно
конфліктний, нерідко навіть вбивчо-кривавий характер. Брати, інша рідня були
по суті конкурентами у боротьбі за владу. Престол у більшості випадків
займався не за загальновизнаним принципом старшинства, а тим з членів сім’ї,
хто зумів перемогти, вижити у боротьбі з родичами. Так, на приклад, не був
старшим сином у сім’ї Ярослав Мудрий. Його батько Володимир, взагалі, в
силу позашлюбності свого народження, мав чи не найменші підстави зайняти
великокнязівський престол.
Невірно розглядати сімейні відносини середньовіччя тотожними
сучасним. Певною особливістю родинних стосунків деяких Рюриковичів було і
те, що виключно парний характер шлюбу не був завжди суворо обов’язковим.
Остаточне його вкорінення відбулось із набранням повної сили домінуючої
релігії християнством.
Розпад роду Рюриковичів, який поступово розрісся до надміру великих
розмірів, на окремі гілки – місцеві удільні династії, став одним з ключових
елементів дезінтеграції Київської Русі.
Таким чином, належне врахування при викладанні вітчизняної історії
особливостей внутрішньородинних стосунків правлячої династії, дає
можливість більш адекватно відобразити специфіку еволюції давньоруської
державності.
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КОМАНДОУТВОРЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ:
ОСНОВНІ МОДЕЛІ КОМАНД
Саппа Г.-М.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Командоутворення  це процес формування команди, члени якої
об'єднані спільною метою, володіють відпрацьованими процедурами
координації своїх дій в досягненні-конкретних результатів, несуть взаємну
відповідальність за результати своєї діяльності на основі спільного бачення
ситуації. основний метод колективного управління – командоутворення. Він
полягає у створенні ефективного колективу – «команди».
Загальна характеристика основних моделей команди.
Бізнес-команда  група рівних за статусом, що має зовнішнє технічне
керівництво і функціонує в ієрархічній організації. Вона націлена на пошук
інноваційних рішень, вигідні проекти
«Офіс президента»  команда керівників корпорації основними
функціями якої є координація і прийняття колективних рішень щодо
внутрішньої і зовнішньої політики.
Багатофункціональна команда  складається з учасників, які виконують
численні та різноманітні функції (фінанси, продаж, маркетинг і т. ін.). Мета
формування команди  поліпшити координування функціонування провідних
фахівців у профільних напрямах розвитку.
Особлива команда  група фахівців, уповноважених і відповідальних за
виконання певної частини завдання (або за виготовлення якогось продукту). Це
різновид самокерованої команди, що працює автономно й самостійно приймає
рішення в межах своєї компетентності.
Команда пошуку й порятунку  група фахівців з особливими знаннями й
навичками, націлена на вирішення специфічних проблем, пов’язаних з
надзвичайними ситуаціями.
Команда, що виконує «брудну» роботу  ізольована від вищого
керівництва група талановитих і творчих індивідів, націлених на самостійне
вирішення специфічних і складних завдань.
SWAТ-команда (skilled with advancer tools) – компетентна у вирішенні
якої-небудь проблеми, володіє низкою ефективних і сучасних засобів. Це тип
команди, що спеціалізується з вирішення проблем у якійсь певній сфері.
Спортивна команда  тренер у товаристві «зірок». Тренер забезпечує
найбільш повну реалізацію індивідуального таланту кожної «зірки» і сприяє
тому, щоб його підлеглі виконували в команді відведені їм ролі.
«Театральна» команда  члени групи, що грають визначені ролі під
проводом сильного керівника. Керівник визначає мету командної діяльності та
ролі членів команди. Вони пов’язують індивідуальний і командний успіх з
колективними зусиллями в реалізації мети.
Транснаціональна команда – згуртована група, що складається з
учасників національних, релігійних і культурних соціальних груп. Цей вид
команд набуває поширення у разі Інтеграції організації в глобальний процес
розвитку.
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ДОСТУП ЖІНОК ДО ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Семке Н.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Демократичне суспільство повинно надавати жінкам і чоловікам рівні
можливості брати участь в усіх сферах життя, у тому числі, і в доступі до
владних повноважень. На національному рівні гендерна рівність гарантована,
передусім, Конституцією України, Кодексом законів про працю України, а
також окремим Законом України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» (2005), Державною програмою забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року та іншими
законодавчими актами. Але не дивлячись на законодавче регулювання, доступ
жінок до «великої» політики залишається незадовільним.
Жінки, в середньому, по світу посідають лише 22,6% місць у
національних Парламентах. Україна наразі посідає аж 107 місце у рейтингу із
лише 12% жінок у Верховній Раді. Серед півсотні депутаток 15 обрались від
Блоку Петра Порошенка, 12 – від Народного фронту, 12 – від Самопомочі
(наразі одна з них – Оксана Сироїд, заступниця Голови ВРУ, – вже
позафракційна), 5 – від Батьківщини, по 3 – від Радикальної партії Ляшка та
Опозиційного блоку. Якщо аналізувати кількість жінок у відсотковому
відношенні по фракціям, то лідерами є Самопоміч – 34% жінок від складу
фракції, в фракції Народного фронту жінок – 15% від складу фракції. У
керівному складі фракцій представлені дві жінки, а саме: Юлія Тимошенко –
голова фракції ВО Батьківщина та Вікторія Сюмар – заступниця голови фракції
Народного фронту. У восьми комітетах з 21 (в тому числі з питань бюджету,
запобігання і протидії корупції, фінансової політики і банківської діяльності)
жінок взагалі немає. Найбільше депутаток в гуманітарних комітетах.
Проаналізувавши діяльність депутатів жіночої і чоловічої статі станом на
17 січня 2015 року, громадська мережа ОПОРА дійшла висновку, що депутатки
в два рази частіше долучались до законотворчої діяльності, аніж чоловіки. Так,
в середньому одна жінка була авторкою чи співавторкою законопроектів у
15 випадках, в той час, як чоловік – в 7. Так само більше у жінок і виступів
(3,24 в середньому на одну депутатку проти 2,51 виступи у депутата-чоловіка).
У результаті Гендерного моніторингу парламентських виборів 2014 року
виявлено, що жінок серед кандидатів на одномандатних виборчих округах
стало більше (у порівнянні із 2012 роком), але у списках партій їх присутність
залишається низькою.
Загалом можна виділити два основні сценарії успіху втілення цінності
гендерної рівності: так звану «дію знизу» (наявність консолідованого жіночого
руху, здатного ефективно лобіювати залучення жінок) та «дію згори»
(підтримувальну державну політику і позитивне ставлення партій до гендерної
рівності).
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МЕЦЕНАТСЬКА ПІДТРИМКА КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ
Строгаль М.О.
Харківська державна академія культури, м. Харків
Розглядаючи притаманні для сфери культури форми благодійності,
необхідно зазначити важливу роль меценатства. Через меценатську діяльність
уже кілька століть здійснюється некомерційна підтримка діяльності закладів,
організацій, підприємств культури, окремих митців та мистецьких проектів.
Водночас приватні особи та компанії мають змогу формувати позитивний імідж
та демонструвати політику соціальної відповідальності. Так, наприклад, фонд
Ріната Ахметова впродовж 10 років своєї діяльності реалізував більше
360 ініціативних проектів у сфері візуального мистецтва, кіно, літератури,
музейної справи, театру, а також міждисциплінарних ініціатив. При цьому фонд
започаткував спеціальний проект розвитку музейної справи «Динамічний
музей». За підтримки фонду Віктора Пінчука функціонує міжнародний центр
сучасного мистецтва (PinchukArtCentre), відвідувачами якого стали вже понад
2 млн. осіб. Також сучасними меценатами у сфері культури виступають:
С. Тарута (засновник приватного музею національного культурного надбання
"Платар"),
Д. Андрієвський
(здійснює
підтримку
театрального
та
образотворчого мистецтва, поширення культурологічних знань), І. Воронов
(власник однієї з найбільших у Східній Європі колекцій скульптури та
живопису) та ін. У Харківському регіоні відомим меценатом є Олександр
Фельдман. Так, МБФ "Фонд О. Фельдмана" – створений у 1997 р. – одна з
найбільших благодійних організацій України. За час роботи Фонду на
благодійні проекти було витрачено близько $ 15 млн. Місія Фонду – турбота
про підростаюче покоління, реалізація соціальних програм і проектів,
спрямованих на підтримку соціально незахищених верств населення, сприяння
духовному розвитку українців, збереженню історичної і культурної спадщини
та просуванню толерантності в суспільстві.
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ДЕКОМУНІЗАЦІЯ У ХАРКОВІ: ТОПОНІМІЧНИЙ АСПЕКТ
Тахтаулова М.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У рамках виконання Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» Харківською міською радою та міським головою було
здійснено перейменування 221 урбаноніма. Беззастережне лідерство отримали
антропоніми. Серед новоперейменованих топонімів імена діячів науки й культури значно
переважають. Їх кількість склала 80 урбанонімів, або 38%. Одним з важливих надбань
декомунізації – це повернення історичних назв харківських вулиць. Таких вулиць 47 або
22%. До топонімічної мапи міста повернули Дівочу, Різдвяну, Молочну, Куликівську,
Конторську тощо.
Героїка сучасної України, за невеликим виключенням, залишилися поза увагою
органів місцевого самоврядування. Харків як був, там і залишається чи не єдиним містом
у якому відсутній топонім Незалежності. У масиві перейменувань нами виявлено лише
три таких маркери. Серед них ім’я генерал-майора, прикордонника Ігоря Момота, Героя
України, молодшого сержанта Василя Мельникова, та майдан Героїв Небесної Сотні.
Топонімічна мапа міста поповнилась нейтральними назвами (9%). Серед них,
Букова, Грушева. Звернулися й до мікропопоніміки, що стала джерелом до
новоперейменованих
Новобаварського
проспекту,
Чуйківської,
Шатилівської
Холодногірської, Євгенівської вулиць, Ново-Толкачівського провулку тощо. Таких назв
8%. Оновлена топонімічна мапи Харкова ввібрала кілька географічних маркерів,
переважно це назви міст-партнерів Харкова – Каунас, Кутаїсі, Варна, а також ойкононіми
України – Тернопільський в’їзд та Гурзуфська вулиця. Невелика, лише 6 урбанонімів,
виявилась ергонімічна група. Топоніми отримали свої нові назви від організацій, що тут
розташовані. Серед них вулиця Мистецтв (Харківська державна академія дизайну та
мистецтв), Ярослава Мудрого (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого), Індустріальні проспект та в’їзд (комплекс промислових об’єктів) та інші.
Групами джерел номінації декомунізованих топонімів Харкова
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МУЛЬТИМЕДІЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
Телуха С.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Викладання дисципліни «Історія України» в вищій школі тісно пов’язане
з творчістю яка йде як від викладача, так і від студента. Враховуючи специфіку
викладання гуманітарних наук в технічних вишах, необхідно робити акцент на
методиці викладання, цільовій аудиторії, чіткості вибору та використання
наочного матеріалу. Слід зауважити, що вказаний курс має часові обмеження та
поміж засвоєння студентами навчального матеріалу, визначну роль відведено
творчому та самостійному розвитку студента. Одним із засобів розвитку
особистості в цьому напрямку, а також активізації пізнавальної мотивації під
час викладання історії є навчально-дослідницька діяльність, яка має включати
постановку творчих, дослідницьких завдань і наукове поетапне їх вирішення.
Формування дослідницьких навиків під час викладання історії можливо в
процесі поєднання інтерактивних, аудіовізуальних і мультимедійних
технологій.
Мультимедійні презентації та їх використання під час вивчення історії
України є сучасним інноваційним засобом навчання та дозволяють
ефективніше засвоїти студентами матеріал та стимулювати їх до зворотної
дослідницької роботи. Студенти, дивлячись на екран, візуально реконструюють
події минулого, мають можливість прослідкувати хід окремих битв чи воєн на
картах, дізнатися способи життя людей, відтворити ті чи інші історичні явища
та процеси, образи. Ознайомлення студентів з новими документальними і
художніми фільмами дає змогу викладачеві зробити свої заняття цікавішими,
насиченішими і продуктивнішими. Демонстрування мультимедійних
презентацій викликає інтерес у студентів, у процесі їх перегляду виникає
досить стійка мимовільна увага, що зумовлена яскравістю, динамічністю,
розмірами, контрастністю зображення, звуковим супроводом тощо. Саме цим
пояснюється міцне запам’ятовування ними окремих найяскравіших, емоційно
насичених слайдів. Створюються передумови для формування чітких уявлень,
свідомого та глибокого засвоєння знань. Підготовані і методично продумані
слайдові презентації – це найкращий вид унаочнення (карти, таблиці, схеми,
фото, документи, завдання, шаблони виконання завдань).
Головна мета мультимедії полягає у створенні цілісної взаємодії студента
та викладача, розвитку особистості, удосконаленні форм мислення, створенні і
вирішенні проблемних завдань; самостійному осмисленні історичних подій,
вмінні їх аналізувати, робити власні висновки, формувати навичок критично
ставитися до тих чи інших історичних подій та застосовувати набуті знання у
житті.
Таким чином, створення навчальних презентацій на сучасному етапі
розвитку інформаційних технологій є одним з найефективніших методів
подання та вивчення будь-якого матеріалу.
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ПОНЯТТЯ РИНКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ОБ’ЄКТА
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Ткаленко К.В.
Інститут інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська юридична академія», м. Київ
В роботі розглянуто питання характеристики ринку образотворчого
мистецтва як об’єкта правового регулювання.
Ринок образотворчого мистецтва в Україні має відносно тривалу історію
та продовжує стрімко розвиватися. Однак належна правова база для культурномистецької сфери, яка б відповідала сучасним соціально-політичним та
економічним умовам досі не сформована.
Враховуючи, що в сучасних теоретичних дослідженнях відсутнє окреме
визначення ринку образотворчого мистецтва як об’єкта правового
регулювання, доцільно розглядати взаємовідносини та процеси, що
відбуваються в даній сфері на основі загальноприйнятого поняття ринку. Отже,
«ринком» називають сукупність відносин купівлі-продажу товарів і послуг;
спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на децентралізованому,
безособовому механізмі цінових сигналів. Він є механізмом розподілу товарів і
послуг між членами суспільства шляхом добровільного обміну [1]. Отже, ринок
творів образотворчого мистецтва з економічної точки зору являє собою систему
правових, культурних та економічних відносин, що визначають сферу попиту
та пропозиції на твори мистецтва, їх грошову вартість, а також інфраструктуру і
специфічні види послуг, що пов’язані з обслуговуванням цього ринку [2, с.56].
Варто зазначити, що до ринкових відносин в сфері мистецтва входить
багато обов’язкових складових, що знаходяться за межами прямих комерційних
процедур. Основними гравцями ринку мистецтва є художник, посередник при
здійсненні продажу (аукціонний будинок, галерея, арт-дилер), спеціаліст в
галузі мистецтва, фінансова установа (банк, арт-фонд), фахівець із підвищення
вартості предмету мистецтва (арт-інвестор, фінансовий консультант),
транспортна компанія, страхова компанія, реставраційна майстерня, музей,
художній ярмарок, ЗМІ, державна установа, яка регулює відносини в сфері
мистецтва, благодійна установа, що сприяє збереженню мистецтва, споживач
(колекціонер, власник твору тощо).
Таким чином, ринок образотворчого мистецтва як об’єкт правового
регулювання можна охарактеризувати наступним чином: визначена сукупність
соціально-правових та культурних взаємовідносин суб’єктів торгового процесу,
що ґрунтуються на принципах рівності сторін, вільного волевиявлення та
відкритості комунікацій ринку.
Література:
1. Ринок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ринок
2. Андрощук Г.О. Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко-правовий
аналіз/ Г. Андрощук, С. Давимука// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. №3. – С.55-65.
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РОЛЬ И МЕСТО АНГЛОЯЗЫЧНОГО УЧЕБНОГО ДИСКУРСА В
РАМКАХ ЗАНЯТИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧЕНЫХ
Томилин А.М.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Исследователи, методисты, преподаватели и другие узкие специалисты в
области преподавания английского языка в высшей школе сталкиваются со все
новыми вызовами, происхождение которых связывается в большой мере с
вопросами стремительно развивающихся информационных технологий,
глобализации и соответствующих социальных изменений.
Указанные изменения особенно характерны и ярко выражены в системе
высшего образования Украины, что наглядно проявляется в таких показателях
как рейтинговые позиции наших университетов в мировых университетских
рейтингах.
Украинские университеты занимают несправедливо низкие позиции в
указанных рейтингах, в первую очередь из-за недостаточного соответствия
статистическим критериям оценки работы университетов. В качестве примера
можно привести тот факт, чтостатьи, которые печатаются нашими учеными, до
сих пор чрезвычайно редко попадают в так называемыебиблиографические и
реферативные базы данныхпо причине крайне слабого владения нашими
учеными английским языком.По той же самой причинедо сих пор еще слишком
малое количество лекций читается на английском языке в наших
университетах, что в свою очередь приводит к проблемам недостаточной
интернационализации нашего образования и в свою очередь значительно
снижает статистические показатели наших университетов в упомянутых
рейтингах.
Список этих так называемых узких мест можно продолжать, но очевидно,
что их корень лежит в слабой степени владения нашими преподавателями
английским языком.
Решение же этой проблемы может быть найдено в области нового подхода
к преподаванию английского языка, который получил название «Английский
для ученых». Этот подход нашел свое выражение в одноименном курсе,
который, как видно из названия, предназначен в первую очередь для
университетских преподавателей, которые планируют читать академические
курсы и дисциплины на английском языке, публиковать свои научные статьи в
англоязычной реферируемой периодике, а также осуществлять другую
подобную научную деятельность. Подобный курс и был разработан в рамках
совместного проекта Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт» и Британского Совета. Ожидается, что после
успешной апробации указанного курса конкурентоспособность НТУ «ХПИ»
повысится за счет улучшения навыков владения английским языком со стороны
преподавателей университета.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
У БОЛЬШОМУ ТЕАТРІ
Ушенко П.А.
Національний технічний університет
„Харківський політехнічний інститут”, м. Харків
Державний академічний Большой театр (м. Москва) побудовано у 1856 р.
на місці згорілого під час пожежі театру, що розташовувався у дерев’яній
будівлі. Первісну вогнеповітряну схему опалення та вентиляції з природною
тягою невдовзі замінено на парову систему. Проте низка недоліків у роботі
останньої призвела у 1934 р. до заміни на більш вдалу водяну систему,
об’єднану із міською тепломережею. Зала була обладнана припливною
системою із поданням підігрітого повітря у холодну пору року через люстрову
решітку. Штучна витяжка здійснювалася завдяки решіткам на верхньому ярусі
та через сцену. Припливно-витяжна система із механічною тягою значно
покращила вентиляцію театра, проте також мала надоліки. Головним недоліком
була неможливість використання вентиляції протягом вистави, а лише під час
антрактів через гучний шум вентиляційних агрегатів. Неприємним був потік
повітря (на 6–8°С нижче температури повітря у залі) через люстрові решітки,
що відчувався у партері та оркестрі. Окрім того, прохолодне повітря
розподілялося нерівномірно, існували зони нерухомого повітря.
Докорінна реконструкція вентиляційної системи глядацької зали 1938 р.
передбачала розгалужену витяжну мережу для всіх ярусів з розміщенням
індивідуальних витяжних решіток у кожному ярусі та аванложі.
Схема, запропонована у 1943 р. Науково-дослідним інститутом охороні
праці, забезпечувала комфортні санітарно-гігієнічні умови театру взимку та у
перехідний час року, проте не була ефективною влітку.
Проблему вентиляції будівлі Большого театру було вирішено у 1957 р.
Харківським заводом “Кондиціонер”. На цьому підприємстві вперше у
Радянському Союзі виготовлено секції центрального кондиціонера КД-60, що
забезпечував потрібні тепло-вологісні параметри повітря театру. Недоліком
нової моделі кондиціонера були занадто складні схеми обробки повітря та
системи автоматичного управління.
Отже, за сто років після заснування Большой театр отримав сучасну на
той час систему кондиціонування повітря. Рішення було запропоновано
харківськими машинобудівниками.

49

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Фоменко В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В современных условиях физическая культура и спорт в образовательном
пространстве технических вузов является средством повышения физической
подготовленности студентов и формирования, укрепления, сохранения
здоровья.
Были протестированы 1200 студентов 1-3 курса. На протяжении периода
обучения, для контроля за динамикой общей физической подготовленности, в
начале первого семестра на первом курсе и в конце каждого учебного года на
всех трех курсах, проводилось контрольное тестирование студентов всех
учебных отделений по единым тестам:
1. Teст на скоростно-силовую подготовленность;
2. Tecт на силовую подготовленность;
3.Тест па общую выносливость.
Результаты тестов представлены на гистограммах.

Рис. 1 – Мужчины

Рис. 2 – Женщины
В целом, можно отметить низкий уровень
подготовленности по всем тестам у всех студентов.
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ
Фоменко В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
На современном этапе реформирования и модернизации образовательного
процесса во многих учебных дисциплинах требуются новые подходы и
адаптация к постоянно изменяющимся условиям. В области физического
воспитания, особенно актуально находить и применять новые подходы
обучения. Для исследования этой проблемы использовалась литература,
личный опыт работы и опрос занимающихся студентов НТУ «ХПИ». В данном
контексте будет рассматриваться игровой подход в организации занятий
физического воспитания.
Игру можно рассматривать, как целесообразно-организованную
педагогическую
систему,
как
разновидность
комплексного
многокомпонентного средства формирования спортивных навыков. Студент
усваивает знания, умения и навыки в контексте, различных видов спорта. Игры
в физическом воспитании определяются через понятия: модель, имитация,
метод, форма, средство, подготовка и другие термины, описывающие
положение игр в общей структуре физического воспитания. А так же
организуются на следующих принципиальных положениях: имитационное
моделирование; совместная деятельность; соперничество.
В рассмотрении этого подхода можно выделить 3 этапа осуществления
игрового процесса
I этап — подготовительный, информационный, введение, изучение
ситуации, правил игры и уяснение позиций, организация играющих (выбор
формы проведения, выбор места проведения, определение педагогических
задач).
II этап — игровой, знакомства с игрой, собственно игровой процесс.
III этап — заключительный, на котором проводится коллективный анализ,
подводятся итоги игры.
В заключении хочется сказать, что игра представляет собой,
универсальный технологический инструмент организации учебного процесса,
позволяющий снизить уровень психофизиологического перенапряжения
реализацией процесса на соответствующем эмоциональном фоне деятельности
участников. Ярко выражаемая в подвижных играх деятельность различных
анализаторов создаёт благоприятные возможности для тренировки функции
коры головного мозга. Занятия подвижными играми содействует воспитанию
воли, выдержанности, дисциплинированности и других качеств (1, с.10).
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО И БУДУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ УКРАИНЫ
Фролов В.М.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
На протяжении последних двух с половиной десятилетий и более,
оценивая долговременные тенденции движения Украины (не один-два года, а
три-четыре-пять лет), мы всё время вынуждены были констатировать
тенденции к регрессу, упадку. Ряд приятных благоприобретений, которые
вошли в наш быт за это время, – сотовая и компьютерная связь, наличие в
продаже качественной зарубежной техники, разнообразие красиво упакованных
продуктов, – это не наша заслуга. Они могут успокоить и удовлетворить только
человека, не вникающего в суть происходящих изменений, или не болеющего
за страну.
Дело в том, что процветание, благополучие и перспективы народа,
страны, особенно в современном мире, определяются тем, что данный народ
способен создавать передового. Контролирует ли он продукт своего труда,
способен ли защитить свои интересы и права, свой суверенитет. А для этого он
должен развиваться, не отставать, хотя бы. Конкурентоспособность народа
Украины и абсолютный уровень умения создавать резко понизились. Конечно,
жизнь небольшой части населения с точки зрения уровня потребления
улучшилась. Но мы говорим о происходящем со всей страной, с народом.
Катастрофичность ситуации в результате некомпетентной и
непатриотичной политики могла быть более очевидной, но «эффект богатого
наследника-транжиры»
и
массированная
пропаганда
в
интересах
господствующих субъектов всё время приукрашивают происходящее в глазах
недостаточно внимательного человека.
Одним из важнейших факторов регресса нашей страны является
настойчивое внедрение в состав правящей элиты доиндустриальных
представлений,
весьма
ограниченного,
этнического
патриотизма,
компрадорской зависимости и вассального сознания. Осторожные эксперты
говорят о вероятности продолжения пребывания страны в состоянии долгого и
мучительного регресса.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ЗАСТОСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Церетелі В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Проведено аналіз поняття «технологія навчання» для того, щоб знайти
відповіді на питання: у чому складається дидактична сутність технології
навчання? Що варто розуміти під технологічністю навчального процесу? Які
зміст і структура технології навчання?
Аналіз визначень, приведених у різних наукових і учбово-методичних
джерелах, показує, що більшість дослідників сходяться на тім, що технологія
навчання зв'язана з оптимальною побудовою і реалізацією навчального процесу
з урахуванням гарантованого досягнення дидактичних цілей. Це положення є
ключовим, тому що саме у визначенні найбільш раціональних способів
гарантованого досягнення поставлених цілей і полягає основний зміст
технологізації навчального процесу. Таким чином, технологічний підхід до
навчання припускає проектування навчального процесу, з метою гарантованого
досягнення дидактичних цілей виходячи з заданих вихідних установок
(соціальне замовлення, освітні орієнтири, цілі і зміст навчання).
Під інформаційною технологією навчання пропонується розуміти
дидактичний процес із застосуванням цілісного комплексу комп'ютерних і
інших засобів обробки інформації, що дозволяє на системній основі
організувати оптимальну взаємодію між викладачем і тим, хто навчається з
метою досягнення гарантованого педагогічного результату. Інформаційна
технологія навчання може розглядатися не тільки як процес, але і як результат
її проектування педагогом.
Розглянуто особливості сучасного етапу інформатизації вищої освіти в
Україні. Зроблено висновок про наявність об'єктивно сформованого протиріччя
між необхідністю інформатизації навчального процесу у вищій школі на основі
застосування сучасних інформаційних технологій навчання і можливістю їх
реалізації в рамках використовуваних сьогодні традиційних моделей навчання.
Сформульовано як мінімум дві першочергові задачі інформатизації вищої
освіти.
Проаналізовано сутність інформаційно-технологічного забезпечення
навчального процесу, розкрита кожна з його складових. Розглянуто принципові
особливості інформаційного забезпечення навчальної дисципліни.
Таким чином, в умовах інформаційно-технологічного забезпечення
навчального процесу буде правомірно розглядати технологію навчання не
тільки як процес або результат його проектування (опис, модель), але і як
специфічний засіб, своєрідний «інструмент» у руках педагога, що дозволяє
організувати технологічне забезпечення навчального процесу.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ ВНЗ
Чернецька Т.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Гендерний аудит вищого навчального закладу проводиться з метою
з’ясування ступеня відповідності ВНЗ еталону гендерно чутливого закладу, де
чоловіки і жінки мають рівні шанси на реалізацію свого особистісного
потенціалу, розвиток кар‘єри, відчуття власної вартості у стінах ВНЗ, доступ до
матеріальних благ (премії, надбавки, тощо), поєднання професійних і
приватних інтересів, – та прискорення руху у напрямку зазначеного еталону.
Результати проведеного пілотного гендерного аудиту1 свідчать, що
важливість забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у професійній
самореалізації у вишах є вищою для жінок, ніж для чоловіків: важливим це
питання вважають 70,8% жінок (в тому числі дуже важливим – 37,2% жінок) і
38,1% чоловіків (лише 14,9% – дуже важливим). Абсолютно неважливе це
питання для 21,2% чоловіків і 3,5% жінок.
Чоловіки демонструють схильність до традиційного уявлення про чоловіка
– керівника, а жінку виконавицю: не згодні з цим твердженням 69,1% жінок
проти 27,8% чоловіків.
Студентство виявилося гендерно чутливішим, ніж інші категорії. 74,7%
студентів та студенток на противагу 60,9% викладачок та викладачів і 59,1%
співробітників помічали відмінності у ставленні за статевою приналежністю до
студенток та студентів з боку викладацького складу та допоміжного персоналу
університету. Серед проявів різниці у ставленні до жінок і чоловіків чоловіки
частіше за все називають поблажливе ставлення до жінок/ дівчат (53,1%), а
жінки – зневажливі жарти щодо типової поведінки жінок (46,9%).
Гендерний аудит може стати дієвим інструментом просування гендерної
рівності у вищих навчальних закладах за наступних умов: 1) усвідомлення
керівництвом вишу важливості формування гендерно чутливого освітнього
простору; 2) залучення до процедури гендерного аудиту студентів, викладачів,
співробітників, профспілкового і студентського активу; 3) поєднання кількісних
і якісних методів дослідження (аналіз організаційних документів, аналіз
статистичних даних, опитування, фокус-групи); 4) поєднання досліджень з
просвітницькою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня гендерної чутливості;
5) подальша робота з усунення проблем, які були виявлені в процесі гендерного
аудиту; 6) систематичне проведення гендерного аудиту з метою моніторингу
становища жінок і чоловіків у вищому навчальному закладі.

Аудит проводився на факультеті автоматики і приладобудування НТУ «ХПІ. Всього було опитано 297 осіб зі
студентської аудиторії та 71 особа зі складу співробітників, викладачів і аспірантів. Жінки складали 30,7%
опитаних, чоловіки – 65,5% (3,8% не визначили стать).
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РОЛЬ СЕМИШАГОВОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
Ширяева С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Известно, что эффективность обучения студента зависит от гармоничного
вовлечения в учебный процесс его трех душевных сил: мыслительной,
эмоциональной, волевой. Это положение ставит различные задачи в отдельных
аспектах деятельности университета. В частности, при обучении спортивным
техническим элементам, где акцентируется упор на волевую деятельность
индивидуума, становится актуальным активное вовлечение мыслительной и
эмоциональной деятельности в подготовку спортсмена.
Указанные три вида деятельности в студенческом возрасте должны
управляться Я-сознанием человека, а роль обучающего заключается в
пробуждении ответственности личности за свой учебный процесс при
прохождении последующих конкретных этапов подготовки, в которых должны
формироваться студентами свои способности учиться. Этот шаг развития
личности чрезвычайно сложен и одновременно очень важен. Так как именно
самопознание позволяет человеку ставить конкретные цели, определять пути их
достижения и становиться творческой личностью в своем развитии и
самореализации. Путь такого процесса обучения опирается на открытие
Рудольфа Штайнера, заключающееся в том, что процессы познания являются
метаморфизированными жизненными процессами. В частности: 1)дыхание –
восприятие; 2)согревание – соединение; 3)питание – переработка; 4)выделение
– индивидуализация; 5) поддерживание– упражнение; 6)рост – рост
способностей; 7)воспроизведение – создание нового, творчество.
Активность и осознание личности, ее воля усиливаются на каждом шаге
обучения, поскольку приходится преодолевать имеющиеся у каждого человека
учебные барьеры (мышления, чувств, воли). Таким образом, учебный процесс
начинается с тренировки тех или других способностей, и с предварительного
прохождения таких стадий подготовки, которые обеспечивают самый важный
шаг обучения – индивидуализацию, где может быть рождена новая мотивация,
новое понимание и открытие для конкретной личности. Этот новый росток,
который важно заметить, впоследствии путем тренировок, связанных не только
с волей, но и чувством и мышлением. И добиваться не столько
воспроизведения имеющегося опыта, а творческих прорывов в спортивном
мастерстве.
Опыт использования такого семишагового процесса в течение 10 месяцев
при подготовке МСМК показал синергический эффект совместного влияния
отдельных шагов и высокую эффективность в достижении овладения техникой
старта в плавании в ластах.

55

ГАЛУЗЕВІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЛАБОРАТОРІЇ ХПІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
ЗАСІБ СПІВРОБІТНИЦТВА ПРОМИСЛОВОСТІ І ВИЩОЇ ШКОЛИ У
1957–1958 РР.
Шишкіна Є.К.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В умовах формування постіндустріального суспільства перед
вітчизняною вищою школою постала нагальна необхідність реформування
з метою ефективного використання потенціалу вишів для вирішення наукових
та науково-технічних проблем розвитку економіки України. Одним
з перспективних напрямків інтеграції освіти, науки і виробництва є створення
територіально-галузевих об'єднань підприємств, які тісно співробітничають із
науковими установами та органами місцевої влади з метою підвищення
конкурентоздатності власної продукції та економічного зростання регіону.
В зв’язку з цим особливої актуальності набуває вивчення досвіду
співробітництва ХПІ з промисловими підприємствами у 1957–1958 роках.
У другій половині 1950-х років за участі промислових підприємств при
кафедрах ХПІ, які виконували дослідження на їх замовлення, було обладнано
11 базових лабораторій: парогазотурбінобудування, технології жирів,
локомотивобудування, технології та прикладної фізичної хімії силікатів,
тепловозних і силових двигунів, мінералокерамічного різального інструменту,
техніки високих напруг і перетворювачів струму, тракторних і комбайнових
двигунів, раціональних методів використання Шебелінського газу, гальваніки й
антикорозійних покрить, тракторобудування. Згодом, розробка масштабної
госпрозрахункової тематики зумовила створення самостійних проблемних
лабораторій: динамічної міцності деталей машин, використання коксохімічної
сировини та природного газу для виробництва полімерів і радіотехніки.
Створення базових і проблемних лабораторій сприяло концентрації сил вчених
на вирішенні найважливіших завдань і зміцненні зв’язків з виробництвом. Як
наслідок, на 1958 рік колектив інституту виконав 384 наукові роботи, з яких 339
були впроваджені у виробництво.
Таким чином, зусилля наукового колективу інституту було зосереджено
на вирішенні основних проблем взаємовигідного співробітництва вищої школи
і виробництва. ХПІ забезпечив кадрове і наукове підґрунтя для створення
багатьох конкурентоспроможних галузей: випуску турбін, двигунів, тракторів,
літаків, танків, тепловозів, електричних машин і генераторів, систем зв’язку,
включаючи космічний зв’язок.
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ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ И СВОРАЧИВАНИЕ НАУЧНОГО ТЕКСТА С
ПОМОЩЬЮ АССОЦИАТИВНОЙ КАРТЫ
Шокуров А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В последнее время все большую популярность завоевывает ассоциативная
карта(далее - АК) (майнд-мэппинг, интеллект-карта, ментальная карта), как
один из графических способов обработки и записи информации. Этот способ
упорядочения, структурирования и систематизации информации широко
используется для обучения, конспектирования лекций или книг, презентаций,
планирования и разработки проектов, выполнения творческих заданий.
Ключевым свойством АК является ее способность визуализировать не
только численную информацию, но и любую другую, в т.ч. и научные тексты из
гуманитарных областей.
Применение АК во время конспектирования лекций по гуманитарным
дисциплинам или во время работы с конспектами(учебными пособиями)
позволяют студентам технических вузов систематизировать полученную
информацию и представить ее в удобном для усвоения и использования
графическом выражении.
Как показывает практика, составленные с использованием АК конспекты
выгодно отличаются от конспектов «под диктовку». Студенты сразу понимают
внутреннюю логику учебного материала, тут же создают его иерархию,
акцентируя внимание на ключевых понятиях и важных для понимания
моментах. В результате получаются не трудные для восприятия «сплошные»
текстовые массивы, а наглядные, структурированные, удобные для быстрого и
качественного восприятия визуальные структуры с текстовым наполнением.
В целях оптимизации конспектирования с использованием визуализации
научной информации студентам предлагалось использовать современные
компьютерные устройства – ноутбуки, планшеты и т.п. На данный момент
существует значительное количество программ для ведения записей: Microsoft
Office One Note, Ever Note, MemPad, CampusProductivity Kit , WikiMindMap,
Zotero и др.
Учитывая простоту, доступность, наглядность, компактность, студентам в
качестве тренировочной программы предлагалась MemPad. Хотя, разумеется,
никто их выбор не ограничивал.
Кроме конспектирования АК может использоваться и для других способов
сворачивания научных текстов. В частности, этот метод использовался также
для обучения иностранных студентов написанию плана текста. Практика
показала, что такое обучение позволяет значительно повысить качество
восприятия, осмысления, трансформации научной информации иностранными
студентами.
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
Юрченко В.Б.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Цель исследования: изучить уровень физического здоровья студентов при
обучении в вузе.
Задачи исследования: провести сравнительный анализ показателей уровня
физического развития студентов.
Организация учебного процесса со студентами требует подбора таких
физических упражнений, которые бы эффективно влияли на укрепление
здоровья. Увеличение количества студентов, имеющих определенные
заболевания, требует от специалистов по физической культуре постоянного
изучения и контроля за уровнем физической подготовленности и здоровьем
студентов. С этой целью проведено изучение уровня физического здоровья
(УФЗ) студентов II курса. В исследовании приняли участие 40 человек. Из них
20 девушек и 20 юношей. Средние данные представлены в таблице 1.
Использовалась методика Г. Л. Апанасенко в модификации В. А.
Медведева и В. А. Коледы. Учитывались такие показатели: длина и масса тела,
пульсовое АД (АДп), ЧСС. С помощью этих показателей дополнительно
вычислялись: коэффициент выносливости (КВ), идеальный вес в зависимости
от роста и возраста (Р).
Изучение УФЗ позволяет оценить состояние сердечно-сосудистой,
мышечной и дыхательной систем, а используемая методика – определить пять
уровней физического состояния (диаграмма 1).
Показатели
Юноши Девушки
Возраст
18,9
18,7
Длина тела стоя
179,7
168,9
Длина тела сидя
78,7
75,8
Масса тела
72,5
59,6
ВРП
403,4
352,9
ЧСС до нагрузки
85
86,1
ЧСС после
125
133,9
нагрузки
АДп в покое
75
76,8
АДп после
72
77,1
нагрузки
КВ
16,4
22,4
УФЗ
3,1
2,6
Р
72
57,5
Табл. 1 Средние показатели студентов

Диаграмма 1
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ
СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
Юрченко В.Б.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Цель исследования: внедрение в учебный процесс по физической
культуре метода круговой тренировки на основе системного подхода с
обязательным научным обоснованием и организационно-методическими
рекомендациями в выборе упражнения, дозированием нагрузки.
Методы исследования: определялось максимальное количество
повторений физических упражнений каждым студентом, далее – среднее их
число (отдельно для юношей и девушек). Состояние сердечно-сосудистой
системы отслеживалось по показателю ЧСС сразу после выполнения заданий.
Круговая тренировка представляет собой систему организационнометодических форм применения физических упражнений. Система включает
разнообразные методы физического воспитания, способы организации и
способы выполнения заданий. Преимущество круговой тренировки: каждый
студент имеет возможность заниматься индивидуально, самостоятельно,
выполняя специально подобранные упражнения с персональными показателями
их дозировки.
Организация исследования. Студентам предлагался разученный и
неоднократно апробированный ими комплекс физических упражнений. К
студентам предъявлялось обязательное требование – выполнить как можно
больше повторений заданных упражнений за строго ограниченное время. Далее
подсчитывалось среднее число повторений – эти показатели и представлены в
таблице.
Кол-во
повторений в
Содержание физ.упражнений
серии, раз
Девушки Юноши
Поднимание и опускание туловища
14,7
18
Передача мяча друг другу, двигаясь по кругу
14,9
17,1
Прыжки через гимнастическую скамейку
16,2
23
Вращение гимнастического обруча на поясе
36,3
34,3
Упор лежа, упор присев, толчком двумя, прыжок в
8,9
11
длину
Прыжки на скакалке
36,5
35,7
Броски мяча в баскетбольное кольцо
8,5
10
Ведение мяча правой (левой) рукой
13
16,4
Выданные к настоящему моменту индивидуальные количественные
оценки состояния организма каждого студента интегрированы в комплексы
физических упражнений.
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СЕКЦІЯ 20. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ
І ПІДГОТОВКА КАДРІВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Азаренкова Л.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Учитель физической культуры – профессия, связанная с сохранением
здоровья детей и обеспечения их физического развития.
Профессиональная компетентность является условием развития
мастерства учителя. Профессиональная компетентность – способность успешно
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении
задач профессиональной деятельности [2]. На специальности «Физическая
культура и спорт» студенты в процессе изучения дисциплин профессиональнопрактичного цикла учебного плана приобретают профессиональные
компетентности учителя физической культуры.
Цель работы – проанализировать компоненты профессиональной
компетентности будущего учителя физической культуры.
В структуре профессиональной компетентности учителя физической
культуры можно выделить основные компоненты: мотивационно-ценностный
компонент, индивидуально-психологический, систему профессионально
важных качеств, систему педагогических и научных способностей учителя,
знание и поведение учителя, педагогическая техника.
Данные структурные компоненты реализуются в виде сформированных
общекультурных и профессиональных компетенциях.
Современный учитель физической культуры должен уметь решать
множество задач, обеспечивая индивидуальный подход к каждому учащемуся.
Следовательно будущие учителя физической культуры должны обладать
профессиональными компетенциями такими как: способность применять на
практике новейшие достижения в области педагогической деятельности,
способность разрабатывать методические комплексы по учебной дисциплине
«физическая культура» на основе инновационных технологий, способность
разрабатывать проекты и методическую документацию в сфере физической
культуры и спорта, способность разрабатывать целевые программы
привлечения детей к активным занятиям физической культурой и спортом,
способность выполнять научные исследования и использовать их результаты в
целях повышения эффективности в профессиональной деятельности.
Литература:
1. Кузьмина Н.В. Методы системного исследования педагогической деятельности. /
Н.В. Кузьмина - Л.: ЛГУ, 1980. - 172 с.
2. Сорокопуд Ю.В. Модель профессиональной компетентности преподавателя высшей
школы // Педагогич. образование и наука -2010. - №11.
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РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Аношина Г., Грень Л.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Докорінна перебудова нашого суспільства обумовлює необхідність
формування як нової культури матеріального виробництва на ринкових засадах,
так і нової культури ділової взаємодії вільних, рівноправних економічних
партнерів, що спілкуються на основі горизонтальних зв’язків. Спілкування
якісне, коли партнери володіють практичними навичками передачі і сприйняття
інформації.
Передача інформації при спілкуванні йде через вербальні і невербальні
канали зв’язку. Основний засіб спілкування – мова. Володіння мовою багато в
чому визначає характер першого враження від особи та впливає на її авторитет
у подальшому спілкуванні.
Спілкування відіграє важливу роль у житті й діяльності кожної людини.
Завдяки спілкуванню утворюються товариства людей, в яких налагоджується
взаємодія і виробляються соціальні норми поведінки.
Знання сутності спілкування, його закономірностей, функцій, взаємного
обміну і проблем є підґрунтям для реалізації та поліпшення стосунків з іншими
людьми і задоволення вищих потреб особистості. Без спілкування особистість
не може повноцінно розвиватися.
Протягом життя кожен із нас постійно контактує, спілкується з різними
людьми. Потреба людини у спілкуванні зумовлена необхідністю взаємодіяти в
процесі навчання, спільної діяльності, вирішенні будь-яких повсякденних
питань. Вся історія людства є історією взаємодії людей.
Поняття «спілкування» вживається у психологічній літературі в різних
значеннях:
 як обмін думками, почуттями, переживаннями (Л. С. Виготський, С. Л.
Рубінштейн);
 як один з різновидів людської діяльності (Б. Г. Ананьєв, М. С. Коган, І. С.
Кон, О. О. Леонтьєв);
 як специфічна соціальна форма інформаційного зв’язку (О. Д. Урсун, Л. О.
Рєзніков);
 як взаємодія, стосунки між суб’єктами, які мають діалогічний характер (Г.
М. Андрєєва, В. С. Соковін, К. К. Платонов).
Спілкування – це процес встановлення і розвитку контактів між людьми,
який породжується потребами спільної діяльності і містить обмін інформацією,
вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння іншої людини.
На думку відомого філософа Григорія Сковороди, людина, спілкуючись,
реалізує свої природні обдаровання, які можна реалізувати тільки через освіту
та самопізнання. Пізнати в собі справжню людину – в цьому щастя, а корінь
нещастя – в неправильному розумінні своїх здібностей, самого себе.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ОСНОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Асєєва І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Метою сучасної освіти є підвищення рівня загальної та професійної
підготовки студентів, формування компетентного кваліфікованого фахівця
відповідного рівня та напряму, конкурентоспроможного на ринку праці, який
орієнтується у суміжних областях діяльності, здатного працювати за фахом на
рівні світових стандартів. Показником економічної могутності країни є
розвиток промисловості, в першу чергу її провідної галузі, якою виступає
машинобудування. Інтеграція України у Європейський простір вищої освіти,
приєднання до Болонського процесу зумовлюють необхідність підготовки
фахівців машинобудівних спеціальностей, конкурентоспроможних не тільки на
внутрішньому, а й на зарубіжному ринку праці. Галузь машинобудування
відображає рівень науково-технічного прогресу і визначає розвиток інших
галузей господарства. Будучи найбільш складною і диференційованою галуззю
промисловості, яка виробляє машини і верстати, прилади та агрегати,
різноманітні механізми промислового, побутового та військового призначення,
прилади та обладнання для наукових досліджень, сприяє прискоренню розвитку
науки і високих технологій.Сьогодні визначна роль у формуванні і розвитку
особистості належить вищим навчальним закладам. Фундаментальні
дисципліни природничо-наукового циклу вивчають студенти машинобудівних
спеціальностей Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» факультетів: машинобудівного, транспортного
машинобудування, енергомашинобудівного, факультеті інтегрованих технологій
та хімічної техніки. Важливим для формування у студентів готовності до
здійснення майбутньої професійної діяльності є розвиток базової професійної
компетентності. Одним з актуальних аспектів підготовки фахівців саме для
технічних спеціальностей є фундаментальна підготовка, оскільки вона
спирається на фундамент природничо-наукових знань, на основі якої студенти
будуть вивчати спеціальні дисципліни за фахом. Саме уява про важливість
фундаментальних дисциплін, сприятиме формуванню захоплення навчанням,
розвитку здібностей студентів, мотивації навчальної діяльності. Саме у процесі
фундаментальної підготовки відповідно до вимог суспільства формується
базова професійна компетентність, що включає такі компоненти як: освітній,
виховний, розвиваючий, інтелектуальний, загально-навчальний, спеціальний,
практичний, соціальний, інформаційний, комунікативний. У процесі
фундаментальної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей всі ці
компоненти взаємодіють між собою. Таким чином, актуальним є питання
розробки педагогічних умов і підходів до організації процесу фундаментальної
підготовки, які сприятимуть формуванню професійної базової компетентності
студентів у вищому навчальному закладі.
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АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У ВНЗ
ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ
Блещунова К.М.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Проблема підготовки фахівців для сфери фізичної культури і спорту в
аспекті розробки нового державного освітнього стандарту неоднозначна.
Минулі роки позначили широкий круг питань, пов'язаних з вдосконаленням
змісту фізкультурної освіти. Досі при відборі абітурієнтів одним з пріоритетних
критеріїв залишається спортивний розряд в обраному виді спеціалізації. Проте
високий результат нерідко досягається за рахунок різносторонньої технічної і
фізичної підготовки атлетів. У висококваліфікованих студентів-спортсменів
виникають проблеми при опануванні інших видів фізичної активності. У
методичному відношенні вони переважно наслідують власний досвід, а не
керуються технологіями педагогічного процесу. У результаті одностороння
спеціалізована рухова і професійна підготовка дає менше шансів на успіх при
працевлаштуванні випускників. Такий стан справ характерний в першу чергу
для фахівців вузького профілю - тренерів з виду спорту. У осіб, що мають
різносторонню підготовленість з циклу базових видів фізкультурно-спортивної
діяльності, адаптація до вимог ринку праці проходить легше і успішніше.
Не менш важливим питанням є вибір спрямованості і змісту освітніх
програм бакалавра і магістра. Фахівці повинні мати професійну мобільність,
здатність при необхідності оперативно міняти спрямованість педагогічної
діяльності. Настав час відходити від вузькоспеціалізованої підготовки та
методології дискретності підходу до освоєння конкретних дисциплін.
Фундаментальна підготовка в системі фізкультурної освіти може бути
забезпечена реалізацією ідей Б.О. Никитюка – засновника Міжнародної
академії інтеграційної антропології, який виділив її три основні напрями:
 загальну антропологію – питання антропогенетики і антропоекології;
 валеологічну антропологію – питання соматопсихичної цілісності,
конституції і мінливості рівнів здоров'я;
 клінічну антропологію – питання конституції та хвороби у
взаємозв'язку з темпами зростання і дозрівання (біохронологічний
чинник), і кореляціями соматотипичних особливостей хворих з
біологічними підсистемами організму та психотипологією особи.
На думку багатьох фахівців сучасна наука інтеграційна. У сфері фізичної
культури і спорту вона використовує комплексні знання про психобіологічний,
руховий потенціал людини для вдосконалення його можливостей. Це повинно
знайти своє відображення у стандартах освіти, навчальних планах, програмах
та підручниках.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Блошенко О.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасному фахівцю з фізичної культури та спорту належить важлива
соціальна функція у передачі знань, умінь та навичок здоров’язбереження, тому
формування здоров’язберігаючої компетентності майбутнього фахівця з
фізичної культури та спорту є необхідною та обов’язковою компонентою його
професійної підготовки, складовою конкурентоспроможності не лише на
внутрішньому ринку праці, але і на європейському. У будь-якому вигляді
конкуренції конкурентоспроможна особистість повинна виступати активним
суб’єктом, який пізнає і перетворює дійсність, соціально і професійно
мобільний, гнучкий, спрямований, компетентний, прагнучий добитися успіхів у
професійній діяльності, спілкуванні й самосвідомості. Науковці відмічають, що
сучасний фахівець повинен мати знання, володіти необхідними професійними
вміннями та навичками, володіти професійними компетенціями, які набувають
у процесі навчання, бути кваліфікованим, компетентним, тобто здатним
вирішувати професійні завдання у кожній конкретній професійній ситуації,
спроможним реалізувати себе у професійній діяльності. Тому сучасне
суспільство вимагає від майбутнього фахівця володіння ключовими
компетенціями: ціннісно-смислова, навчально-пізнавальна, соціокультурна,
інформативна, комунікативна, здоров’язберігаюча [1]. У структурі
здоров’язберігаючої компетентності, як інтегральної якості особистості,
науковці відокремлюють три основні складові: когнітивну (система знань і
пізнавальних вмінь); особистісну (наявність і прояв рис особистості,
зумовлених характером діяльності з формування здорового способу життя свого
та інших людей); діяльнісну (здатність обґрунтовано виявляти та раціонально
застосовувати шляхи і засоби для найбільш ефективного досягнення мети) [2].
Тому у підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
оновлюється зміст навчання, фундаментальна та спеціальна підготовка,
освітньо-кваліфікаційні характеристики. Ставлення до свого здоров’я як
цінності фахівцем і розвиток складових здоров’язберігаючої компетентності
забезпечує високий рівень реального здоров’я, озброює необхідним багажем
знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації здорового способу життя та
відповідно виховання високої культури здоров’я об’єктів своєї діяльності, є
важливою складовою конкурентоспроможності.
Література:
1 Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных
подходов к проблемам образования? (теоретико -методологический подход)/ И.А. Зимняя //
Высшее образование сегодня. -2006. -№ 8. - С. 21–26.
2 Калька Н., Макаренко С. Здоров’язберігаючі компетенції педагога в умовах
сучасного освітнього простору / Н. Калька, С. Макаренко // Освіта регіону. Політологія.
Психологія. Комунікації. - 2013.- № 4.-С.280.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У СТАРОСТ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»
В НТУ «ХПИ»
Бондаренко В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
На сегодняшний момент проблема эмоционального интеллекта
становится всё более актуальной, особенно в сфере лидерства и управления
персоналом. Впервые понятие «эмоционального интеллекта» ввели П. Сэловей
и Дж. Майер. Они определили эмоциональный интеллект как: понимание своих
и чужих эмоций, управление эмоциями, эмпатия, использование эмоций для
достижения целей и решения задач. Р.Бар – Он впервые ввёл аббревиатуру
эмоционального интеллекта – EQ. М.К. де Вирс в своих исследованиях выявил,
что 20% нашего интеллекта - это рациональный интеллект, а остальные 80% эмоциональный интеллект. [1].
Лидер обязан уметь контролировать свои эмоции, уметь сопереживать
своим подчинённым и стараться «чувствовать» каждого члена своего
коллектива. Обладая такими качествами, руководитель и его команда могут
достичь значительных результатов.
Староста учебной группы – это тоже лидер, который должен уметь
организовать работу своей группы. Всё чаще проявляются ситуации, когда
староста не хочет или не может найти подход ко всем членам своего коллектива,
порождая, таким образом, нежелательные конфликты, приводящие к распаду
группы на микро - группы, которые начинают враждовать друг с другом.
[2].Чаще всего такая вражда приводит к снижению уровня успеваемости
группы, к нарушению дисциплины на занятиях. Из этого мы понимаем, что
роль старосты в формировании коллектива группы очень велика.
Обучение старост умению владеть своими эмоциями, познание своих
чувств и чувств других людей, умение и желание сопереживать откроет
возможность перед будущими лидерами стать более компетентными
руководителями.
Развитию эмоционального интеллекта у старосты группы способствует
участие в литературно – музыкальных студиях, в актёрских мастерских, в
танцевальных студиях, участвовать в праздничных концертах кафедры и
университета. Занимаясь творчеством, личность входит в определённое
состояние вдохновения, которое помогает лучше понимать себя и острее
чувствовать настроения других людей.
Литература:
1. Врис М.К. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта / Манфред
Кетс де Врис – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 280с.
2. O.G. Romanovskyi Psychology of success / O.G. Romanovskyi, L.M.Gren’,
V.Ye.Mychailychenko – Kharkiv: NTU «KhPI», 2014. – 269с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
Борейко Н.Ю.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Современное состояние Украинского государства характеризуется не
только политико-экономическим кризисом, а прежде всего кризисом
культурным, который выражается снижением уровня морально-нравственной
регуляции поведения граждан во всех сферах общественной жизни, включая и
высшее образование. Сегодня, на фоне этого кризиса студенты и преподаватели
находят массу оправданий для поступков, которые нарушают этические нормы.
Цель: актуализировать основные проблемы профессиональной этики
преподавателя высшей школы в условиях развивающейся демократии.
В СССР нравственными регуляторами жизнедеятельности были клятвы и
кодексы. Развал советской системы вызвал утрату ценностей, моральных
ценностей советского гражданина, а новая мораль находятся в стадии
формирования. Современное общество предъявляет к деятельности
университета новые требования, создающие напряженные профессиональнонравственные ситуации:
* во-первых, это массовость высшего образования и внедрение контрактной
формы обучения провоцирует снижение требований к студентам;
* во-вторых, «самофинансирование» университетов провоцирует конфликт
между миссией высоких профессий (преподаватель, ученый) и требованиями к
сохранению количества контрактных студентов. Это формирует внутренний
конфликт сообщества: профессиональная деятельность преподавателя – это
что? Исполнение долга – служение или это «бизнес»?
Педагогическая этика является самостоятельным разделом этической науки и
изучает особенности педагогической морали. Основные категории
педагогической этики: педагогический долг, профессиональная совесть
преподавателя,
педагогическая
справедливость,
педагогическая
самоотверженность, педагогическая честь, педагогический авторитет.
Профессиональная этика преподавателя высшей школы в условиях
развивающейся демократии — это совокупность нравственных норм, понятий,
суждений и оценок способов поведения, обусловленных принадлежностью к
высоко-моральной профессии – преподаватель. Для формирования моральных
ценностей у студентов преподаватель должен иметь в своей основе следующие
ценности:
непрерывное
духовно-нравственное
и
личностное
совершенствование,
профессионально-педагогическую
культуру,
профессиональное развитие.
Литература:
1. Васянович Г.П. Педагогічна етика. / Г.П. Васянович – Львів: «Норма», 2005. – 344 с.
2. Етика: Навч. Пос. / В.О.Лозовой – К.: Юрінком Інтер, 2007. - 224 с.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО САМОАНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ ВИКЛАДАЧЕМ
Гаряєва Г.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Авторитарна педагогіка поховала саму ідею самоаналізу. Не можна не
погодитися з Ю. Азаровим, він писав: «Як виховний засіб він був закреслений,
названий горезвісним самокопанням, нікчемною достаєвщиною, буржуазним
доcвідом». Це й природно, тому що авторитаризм завжди зорієнтований на
бездумну активність, якій рефлексія протипоказана, а самоаналіз завжди
пов’язаний з осмисленням власної праці. Не випадково В. А. Сухомлинський
писав про те, що «сильним, досвідченим стає педагог, що вміє аналізувати свою
працю…У самій своїй основі педагогічна праця – справжня творча праця –
стоїть близько до наукового дослідження. Ця близькість, спорідненість полягає
насамперед в аналізі фактів і необхідності передбачати. Учитель, що вміє
проникати подумки в сутність фактів, у причинно-наслідкові зв’язки між ними,
запобігає багатьом труднощам і невдачам…». В основі творчої праці викладача
знаходиться,
насамперед,
уміння
аналізувати
свою
педагогічну
діяльність.Самоаналіз заняття, як один з інструментів самовдосконалення
викладача, формування й розвитку його професійних якостей, дає можливість:
-формувати й розвивати творчу свідомість, що виявляється в умінні
сформулювати й поставити мету своєї діяльності й діяльності студентів;
-розвити вміння встановлювати зв’язки між умовами своєї педагогічної
діяльності й засобами досягнення педагогічних цілей;
-формувати вміння чітко планувати й передбачати результати своєї педагогічної
праці;
-сформувати педагогічну самосвідомість викладача, коли він поступово починає
бачити, розуміти необхідний й істотний зв’язок між способом його дій і
кінцевим результатом заняття.
Від уміння аналізувати власне заняття, конкретні педагогічні ситуації,
що виникають у ньому, результати педагогічних впливів на студента, результати
своєї праці багато в чому залежить уміння викладача спланувати, організувати,
проконтролювати, відрегулювати свою педагогічну діяльність. Від самоаналізу
заняття багато в чому залежить педагогічна майстерність викладача,
продуктивність його педагогічної праці.Системний підхід до самоаналізу
заняття формує системне бачення викладача й допомагає йому краще
осмислити власну роботу. Справжній самоаналіз – це роздум про те, що
необхідно зробити у плані свого професійного вдосконалення. Було б наївно
вважати, що викладачі у своїй основній масі володіють методикою системного
самоаналізу занять. Цього треба навчати наполегливо й систематично.
Викладач-майстер починається із засвоєння аналізу власної праці.
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КЛЮЧОВЕ МІСЦЕ АДМІНІСТРАТОРА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ТОРГІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Гашенко О., Грень Л.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Професія адміністратора стала відома порівняно недавно, але вже досить
щільно увійшла у наше життя. Сьогодні без адміністратора не обходиться жоден
серйозний заклад, будь то ресторан, магазин, комп'ютерна чи будь-яка фірма.
Вивченням професії адміністратора, або ще як називають деякі вчені, менеджер
продажу, займалися відомі вчені Ф. Тейлор, Г. Фордом, А. Файоль.
Адміністратор – це особа, яка здійснює роботу з якісного й ефективного
обслуговування відвідувачів, консультує їх з питань, що стосуються товарів і
послуг, які надає підприємство, організація. Він є мозковим центром будь-якого
підприємства.
Адміністратор – займає ключове місце у системі управління магазину,
супермаркету. Ця важлива роль адміністратора визначається тим, що він
наділений повноваженнями ухвалювати рішення, несе за це персональну
відповідальність перед власником майна організації. Адміністратор є
організатором процесу виконання торгівельного замовлення, сполучною ланкою
між покупцем, з одного боку, і торгівельними організаціями-виробниками з
іншого. До обов'язків адміністратора входить: пошук покупця, перемовини з
ним, оформлення договору, організація виконання торгівельного замовлення і
контроль за дотриманням термінів і умов, здача замовлення клієнтові,
аналітична діяльність (вивчення властивостей і якостей товарів, що продаються,
і порівняння їх з конкретними товарами, вивчення потреб клієнтів, ведення бази
клієнтів, вивчення документів, що відбивають динаміку продажів за певний
відрізок часу, складання звітів).Адміністратор повинен знати менеджмент,
маркетинг, економіку, право і технологію продажів, психологію спілкування і
реклами, діловий етикет, мати комп'ютерні навички. Вимоги до особи
адміністратора – це товариськість, уміння встановлювати контакт, гнучкість
поведінки, уміння виділяти в інформації головне і істотне, уміння знаходити
нові рішення, уміння переконувати, системний підхід до аналізу ситуації і
планування.
Для професії адміністратора важлива пам'ять, увага, мислення. Також
важливо, щоб адміністратор мав якості лідера, вмів самостійно ухвалювати
рішення, налагоджувати стосунки в колективі, аби він був злагоджений, при
цьому бути вимогливим та якісно виконувати свої обов’язки.
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МЕТОДОЛОГІЯ КОЛЕКТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ І
РАНЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ
Гончаренко Т.Є.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглядається методологія колективного експертного оцінювання
(МКЕО) як засіб формування, оцінювання та ранжування педагогічних умов
ефективної підготовки ІТ-спеціалістів. Методологію було адаптовано для
вирішення конкретної задачі – формування педагогічних умов професійної
підготовки майбутніх інженерів-програмістів. В МКЕО існують два кола
завдань, що мають принциповий і загальний для всіх експертиз характер формування експертних груп та проведення процедури збору експертної
інформації. Було сформовано колектив експертів, який складався з завідувачів
кафедр, професорів, викладачів провідних вищих навчальних закладів України,
професійна діяльність яких пов’язана з підготовкою фахівців вищезазанченого
профілю, а також роботодавців – керівників великих комп'ютерних фірм і
провідних спеціалістів у ІТ-галузі. Безпосередня експертиза включала п’ять
етапів
І етап – підготовка колективного експертного оцінювання;
ІІ етап – формування експертної групи;
ІІІ етап – генерація експертної інформації;
ІV етап – експертиза;
V етап – ранжування педагогічних умов.
На останньому п’ятому етапі було обчислено агреговану узгоджену експертну
оцінку, та за результатами обчислень визначено найбільш значущі педагогічні
умови з метою їх впровадження в навчальний процес при професійній
підготовці майбутніх інженерів-програмістів.
Література:
1. Интроспективный анализ. Методы и средства экспертного оценивания: монография /
[Крючковский В.В., Петров Э.Г., Соколова Н.А., Ходаков В.Е.] под ред. Э.Г.Петрова. –
Херсон: Гринь Д.С., 2011. – 168 с.
2. Павлов А. Н. Методы обработки экспертной информации./А.Павлов Б. Соколов. Санкт-Петербург. - 2005. - 42 c. – (Учебно-методическое пособие).
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З ПРАКТИКИ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
СПЕЦІАЛІСТІВ-ЛІДЕРІВ
Грень Л.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Аналізуючи практику мовленнєвої підготовки майбутніх спеціалістів,
можна стверджувати, що недостатньо вивчено та розроблено теоретичні засади
формування у студентів мовленнєвої компетентності. Як ніколи актуальним є
пошук нових рішень у сфері професійної мовленнєвої культури студентів у
системі професійної підготовки, пошук форм і методів підвищення мовної
культури.
Для
реалізації
позанавчальної
форми
діяльності
можуть
використовуватися найрізноманітніші методи роботи, зокрема традиційні лекції,
курси, а також творчі зустрічі, яким надається відповідне спрямування.
Доцільним є проведення диспутів, заходів змагального характеру, творчих
зустрічей з відомими письменниками, філологами.
Зупинимось більш докладно на позанавчальній формі діяльності у межах
навчального закладу, а саме на майстер-класах з комунікативної компетентності,
які проводяться у Центрі лідерства (кафедра педагогіки і психології управління
соціальними системами, завідувач кафедри проф. Романовський О.Г.). Участь у
роботі Центра лідерства дає можливість студентам нашої кафедри, цим
майбутнім фахівцям-лідерам, отримати безпосередній мовний досвід та стає
поштовхом для збагачення мовних засобів, умінню комунікації під час
спілкування, формуванню мовленнєвої культури у системі професійної
підготовки.
Майстер-класи проводяться не тільки для студентів, а й для викладачів,
керівників всіх рівнів навчальних закладів міста Харкова, Харківської області і
багатьох міст України. Цьому сприяли майстер-класи з методики формування
комунікативної компетентності майбутнього спеціаліста-лідера, методика
підготовки до ділової бесіди, методика ведення перемовин з діловими
партнерами (розробники проф. Панфілов Ю.І., доц. Грень Л.М., співробітник
Бондаренко В.В.). Участь у тренінгах з розвитку комунікативної компетентності
дає можливість узнати, які існують бар’єри у спілкуванні між людьми, види
драм спілкування і шляхи їх подолання за допомогою комунікативних умінь.
Учасники тренінгів мають можливість оволодіти техніками постановки
відкритих, альтернативних та закритих питань, техніками малої бесіди, умінням
регулювати свою емоційну напругу; передавати суть сказаного своїми словами,
що так необхідно для формування майбутнього лідера-фахівця.
Література:
1.Грень Л.М. Діагностика й розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців у
процесі навчання. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.
статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014, Вип. 43. – Ч.1. – 264 с. – С. 46-51.
2.O.G. Romanovskyi, L.M. Gren, A.Ye. Knysh.Psychology of a leader’s managerial activity. Text
ofthe lectures for higher education establishments/ Kharkiv, 2015.
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УМЕНИЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА
Гриман К., Грень Л.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В наши дни многие выпускники ВУЗов непременно хотят стать
управляющими на крупных предприятиях. Но далеко не все понимают, какими
качествами надо обладать, чтобы преуспеть на этой ответственной работе.
Менеджер – это человек, занимающий постоянную управленческую должность
и наделённый полномочиями принимать решения по определённым видам
деятельности организации, функционирующей организации. Признание особой
роли менеджеров поставило вопрос об их профессиональном обособлении,
специальной подготовке. Профессионализм менеджера заключается в
овладении специальными знаниями и навыками в области организации
производства (коммерции) и управления, способности работать с людьми в
различных сферах. Но преуспевающие менеджеры — это люди, готовые к
принятию решений. Они знают, что в этом для них заключается единственная
возможность добиться успеха. Умение принимать решения — важное и нужное
каждому менеджеру качество. От правильного решения и будет зависеть
личный успех или неуспех всей организации. На самом деле, вопрос даже не в
том, как научиться правильно принимать решения, а в самом умении это делать.
Когда менеджер будет уверенно принимать нужные решения, доля их
«правильности» будет возрастать пропорционально его опыту.
Следует определить некоторые важные моменты в умении принимать
решения: определение цели решения; сбор необходимой информации; оценка
каждого варианта решения в рамках его последствий; выведение наиболее
оптимальной альтернативы. Оценка результата — важный шаг в принятии
решений, а также фундамент для роста количества решений с желанным
исходом. Быстрота принятия решений зависит от способности управленца
ориентироваться в ситуации; это обычно приходит с опытом, но процесс можно
ускорить, для того, чтобы этому научиться, следует анализировать результаты
своего решения, учитывая все положительные и отрицательные моменты. Для
того чтобы научиться принимать правильные решения, следует использовать
личный опыт. Успешное принятие решений базируется на таких условиях, как
права, полномочия, обязательность, компетентность, ответственность
менеджеров. Принятие решений часто связано с риском. Однако готовность к
принятию ответственности и выработке решений является одним из
необходимых условий достижения успеха. Разные условия требуют от
управленца разных подходов и методов решения проблем. В наукоемкой
нестабильной среде от него требуется не только творческий подход, но и
готовность пойти на риск.
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ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ АКТОРА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ
АСПЕКТ
Грицаєнко Т. С., Грень Л.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відомо, що емоційність - одне з валивих професійних якостей артистів,
особливо акторів драматичних театрів. Вони повинні зображати емоційні
переживання своїх героїв, а це вимагає від них власного глибокого сценічного
переживання, яке залежить від емоційної збудливості і реактивності, а також від
багатої чуттєво - конкретної уяви. У дослідженні було виявлено, що у підлітків
найбільш здібних до акторської творчості було більш виражене збільшення
амплітуди і частоти серцевих скорочень у відповідь на уявне емоційно
забарвленої ситуації. Драматичні актори відрізняються високою домінантністю
(ведуть за собою зал), неозабоченність умовностями і нормами суспільства, а
також самоконтролем як можливістю актуалізації зовні створених усередині
образів. Представникам акторської професії властиві : чутливість, тривожність,
товариськість, експресивність у спілкуванні та вираження емоцій, прагнення до
успіху у глядачів і визнанням критиків і колег, реалізації своїх потенційних
можливостей. Їм притаманні : емоційність, розвинена уява, оригінальність
мислення. У акторів, у порівнянні з людьми технічних професій, підвищена
особистісна тривожність й емоційна нестійкість (нейротизм). Актор повинен
переживати на репетиціях, при підготовці ролі, при її обміркуванні. Це
необхідно для розуміння характеру, дій і мотивів сценічного героя. Коли актор
знайшов раціональний шлях способу сценічної передачі матеріалу, потрібно
повністю розрядитися від переживань, бо вони більше не потрібні і є
професійної перешкодою. Актор створює художній образ з метою впливу на
глядача, викликаючи у нього відповідну реакцію. Актор повинен швидко діяти і
бути енергійним. Робота зі швидкістю починається зі звичайної ходи - це
швидкість звичного для нас руху. З опанування різних швидкостей починається
робота з темпоритмом. Робота зі швидкістю - це робота не тільки із часом і
простором, але і з напруженням та інерцією. Важливо, як актор перерозподіляє
напруження в тілі, змінюючи швидкість, і як керує інерцією коли виникає
перешкода, що змушує зупинитись або поміняти напрямок. Акторська гра
завжди повязана з проявом волі, тобто з напруженням - фізичним і психічним.
Виходячи на сцену, актор постійно коригує своє напруження, не змінюючи
сценічного завдання. Осмислення руху можливе завдяки відповідній мірі
напруження, що перебуває під постійним контролем. Особливо уважно слід
ставитися до контролю на вході в пластичну форму й на виході з неї. На це
необхідно зважати, тому що змінюється вся структура психофізичного
напруження - у цьому полягають помилки під час виконання ролей
драматичними артистами. Учитися контролювати своє тіло в екстремальній
ситуації потрібно з перших уроків.
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ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
У СТРУКТУРІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Гура Т.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Лідерський потенціал розглядається як можливість і готовність індивіду
до ефективної лідерської поведінки. На думку М. Кирсанова, лідерський
потенціал – це соціально-психологічна характеристика особи, що відображає і
ситуаційно обумовлює здатність індивіду до успішного здійснення лідерства. І.
Дригіна під поняттям «лідерський потенціал» розуміє якісну характеристику
особи, що визначає сукупність внутрішніх потреб, можливостей, ціннісного
відношення, які сприяють досягненню такого рівня інтеграції компетентності,
відповідальності, активності, можливостей, що забезпечує її провідний вплив
на членів групи при сумісному вирішенні завдань в різних областях
життєдіяльності [2]
Доцільно зазначити, що лідерський потенціал є складовою професійної
кваліфікації випускника технічного університету, визначальним чинником
удосконалення
управління
підприємством і результативності його
управлінських дій, на розвиток якого має бути зосереджена психологопедагогічна підготовка студентів в умовах вищого технічного закладу освіти.
Розробка і особливо реалізація заходів з розвитку лідерського потенціалу
ставлять перед системою вищої технічної освіти загальну проблему підготовки
інженерів принципово нової якості. Підготовка майбутніх інженерів-лідерів
повинна закладати в них фундамент життєвої стійкості, формувати емоційновольову сферу особистості лідера, яка сприятиме його психологічній сталості в
будь-яких непрогнозованих життєвих і виробничих ситуаціях. А цьому сприяє
система психолого-педагогічної підготовки, яка розроблена в НТУ «ХПІ» [1, С.
90-95].
Таким чином, все це підтверджує, що лідерський потенціал у структурі
розвитку особистості студента технічних університетів має визначальне
значення. Вважаємо, що скорочення годин на вивчення дисциплін психологопедагогічної спрямованості може негативно вплинути на формування
прогресивних рис особистості у сучасного інженера-лідера.
Література:
1. Гура Т.В. Психологічні засади становлення лідерського потенціалу особистості в
технічному університеті / Т. В. Гура // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр.
Інституту психології імені Г.С.Костюка. –К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство»,
2015. – Том Х.- – Вип. 37. – С.88-99.
2. Евтихов О. В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание и
возможности развития [монография] / О.В. Евтихов .– Красноярск : СибЮИ МВД России,
2011. – 288 с.
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БЕЗПЕКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Демідова Ю.Є.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сьогодні особливої актуальності набуває формування у майбутніх
фахівців розуміння не тільки головних аспектів безпеки діяльності але й
прищеплення стійких навичок безпечних прийомів праці, формування культури
безпеки на всіх рівнях виробничого алгоритму. Важливо при цьому показати
зв'язок цього напряму із загальним напрямом розв’язання виробничих завдань:
технічних, соціальних та економічних. У структурі професійної діяльності
система безпеки праці посідає важливе місце. Вона обов’язково має бути
присутня у будь-якій складовій її компонентів: соціальній, психологічній,
технічний, організаційній, науковій. Тому необхідно формувати у майбутніх
фахівців розуміння особистості людини, її життя і здоров’я як найвищої
цінності. Таке завдання стає комплексним і повинне реалізуватися не тільки при
вивченні соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін, а й у
процесі професійної підготовки, при вивченні фахових дисциплін [1].
Актуальність питання безпеки діяльності полягає у створенні складової
системи у контексті навчання культури промислової безпеки. Це полягає в тому,
щоб засвоєні знання студент міг не тільки відтворити, але і застосувати їх у
майбутній професійній діяльності.
Література:
1. Пономарьов О.С. Проблеми промислової безпеки в системі формування гуманітарнотехнічної еліти / О.С. Пономарьов, М.М. Латишева, Т.С. Павленко // Теорія і практика
управління соціальними системами. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2006. – №1. – С.100-109.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ГРУППЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Долгарева М.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Труд студентов связан с длительным однообразным сидением за рабочим
столом или компьютером (что особенно типично для студентов технических
специальностей). При такой работе со временем могут появится такие
симптомы переутомления глаз, как мешки и круги под глазами, резь в глазах,
слезотечение, временное снижение остроты зрения. Помимо этого у некоторых
студентов также присутствуют врожденные либо приобретенные заболевания
глаз. Такие студенты при распределении для занятий физическим воспитанием
попадают в специальную медицинскую группу. Основываясь на своем опыте
работы, могу сказать, что в НТУ «ХПИ» в специальную медицинскую группу с
различными заболеваниями глаз попадают приблизительно 5% студентов, чаще
всего это студенты с такими заболеваниями как миопия (близорукость) разных
степеней сложности, реже дальнозоркость, астигматизм, а в последнее время
еще добавился компьютерный зрительный синдром.Я предположила, что всех
этих проблем можно избежать или свести их к минимуму, если придерживаться
некоторых нехитрых правил, а именно на занятиях физическим воспитанием
научить студентов в качестве профилактики различных глазных заболеваний
использовать гимнастику для глаз. Для решения этой задачи в теоретической
части занятий студенты были ознакомлены со строением человеческого глаза, с
причинами возникновения различных патологий зрения, а также с методиками
профилактики и лечения глазных заболеваний и симптомов утомления глаз. На
практических занятиях применялась гимнастика глаз по Норбекову, по
Жданову, по Бейтсу, по Аветистову, тибетская гимнастика для глаз, а также
корригирующая гимнастика при дальнозоркости, близорукости и астигматизме.
В результате педагогических наблюдений и бесед со студентами, я пришла к
выводу, что предложенные комплексы упражнений приносили облегчение после
длительной нагрузки на глаза, а также облегчение симптомов некоторых
заболеваний глаз. Разработанные комплексы упражнений гимнастики для глаз,
на мой взгляд, показаны для применения не только студентам специальной
медицинской группы технического ВУЗа, но и для более широкой аудитории.
Упражнения могут применяться как на занятиях по физическому воспитанию,
так и для самостоятельных домашних занятий, поскольку не требуют
специальной технической подготовки.
Литература:
1. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья
человека. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
2. Попов С.Н. Лечебная физическая культура : учебник для студентов институтов
физической культуры. – М.:ФкиС, 1978. 3. vseoglazah.ru/eye-diseases Глазные болезни.
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ВПЛИВ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
ОСОБИСТОСТІ
Духно Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Психічне здоров'я - психічні особливості, що дозволяють людині бути
адекватним і успішно адаптуватися до середовища. Зазвичай сюди відносять
відповідність формуються у людини суб'єктивних образів об'єктивної
реальності, адекватність сприйняття себе, здатність концентрувати увагу на
предметі, здатність до утримання інформації в пам'яті, критичність мислення.
Психічне здоров'я - стабільне й адекватне функціонування психіки
людини, її основних психічних функцій - мислення, пам'яті та інших. Це
сукупність установок, якостей і функціональних здібностей, які дозволяють
індивіду адаптуватися до середовища.
Психічне здоров'я не гарантує душевного здоров'я. При збереженні
психіки, повної психічної адекватності людина може бути хворою душевно.
А психологічне здоров'я – це не тільки душевне, але ще й особистісне
здоров'я. Це стан, коли душевне здоров'я поєднується з особистісним, у людини
все добре і при цьому вона в спроможна на особистісне зростання і має
готовність до такого зростання. Психологічне здоров'я описує особистість в
цілому, має відношення до емоційної, мотиваційної, пізнавальної та вольової
сфер, а також до прояву людського духу.
Основні критерії психологічного здоров'я: адекватне сприйняття
навколишнього середовища, свідоме здійснення вчинків, активність,
працездатність, цілеспрямованість, здатність встановлювати близькі контакти,
повноцінне сімейне життя, почуття прихильності і відповідальності у
відношенні до близьких людей, здатність складати та здійснювати свій
життєвий план, орієнтація на саморозвиток, цілісність особистості.
Психологічно здорова людина розумна, відкрита до співпраці, захищена від
нападів життя й озброєна необхідним інструментарієм, щоб справлятися з
життєвими викликами.
Порівняння показників фізичного та психологічного здоров’я у груп
людей, які не мають хронічних захворювань, та людей, які мають хронічні
захворювання, свідчить, що фізичне здоров’я у людей цих груп суттєвої різниці
не має. Психологічне здоров’я має суттєву різницю: у випробовуваних із
хронічними захворюваннями на багато нижчій рівень психологічних
показників, ніж у випробуваних, які не мають хронічних захворювань. Це
вказує на те, що дійсно фізичні хвороби дуже впливають на психологічне
здоров’я.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ТА ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ У КОЛЕДЖІ
Дяченко Л.Б.
Державний вищий навчальний заклад
«Харківський коледж текстилю та дизайну», м. Харків
Затребуваність техніків-технологів текстильної та легкої промисловості
на ринку праці висуває нові вимоги до рівня їх професійної підготовки. Успіх
професійної діяльності техніка-технолога багато в чому залежить від якості
його хімічної підготовки, високий рівень якої дає можливість майбутнім
технікам-технологам швидко освоювати технологічні процеси і дослідницькі
методи, адаптуватися до умов сучасного виробництва, брати участь в сучасних
науково - технічних розробках. Хімія, будучи фундаментальною наукою,
служить базою для вивчення наступних спеціальних дисциплін. Необхідно
відзначити вирішальний внесок хімічної підготовки в формуванні наукової
природничої картини світу і наукового світогляду майбутніх фахівців. До того
ж хімія є однією з наук, що формують правильну, екологічносвідому поведінку
особистості в навколишньому світі.
У коледжі студенти навчаються хімії практично на першому і другому
курсах. Кількість годин, відведених за навчальною програмою на вивчення
всього курсу хімії, дуже обмежена. В цих умовах викладачу необхідно перейти
на нову модель навчання студентів, яка вимагала б від викладача активності не
тільки у викладанні, а й в пошукові нових сучасних методик та форм навчання,
які дозволяють максимально зацікавити студентів, розкрити іх індивідуальні
творчі здібності, а від студента - активності і самостійності навчальної
діяльності, націленої на досягнення високих показників у професійній
підготовці. Одним з таких методів роботи є залучення студентів до
дослідницької діяльності. Найвищим рівнем дослідницької діяльності студентів
є виконання ними науково-дослідницьких робіт, де студенти вчаться виявляти
проблему, ставити перед собою завдання, обмірковувати можливі шляхи їх
вирішення, аналізувати, збирати необхідну інформацію, виділяти головне,
виконувати необхідні розрахунки чи ставити експеримент, формулювати
висновки. Формування дослідницьких умінь студентів вимагає від викладача
індивідуального підходу до кожного студента. Враховуючи складність
поставленого завдання, можливості та здібності студента, виконання роботи
може бути алгоритмічним, тобто керованим крок за кроком чи творчим, коли
студент самостійно виконує поставлену перед ним задачу.
Отже, формування дослідницьких умінь майбутніх техніків-технологів
текстильної та легкої промисловості при вивченні хімічних дисциплін сприяє
підвищенню якості навчання та професійної підготовки майбутніх фахівців.
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ВИТОКИ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕДІПІВ КОМПЛЕКС У ФІЛОСОФІЇ
З.ФРЕЙДА
Есипов О.В., Хавіна І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Невільна від протиріч концепція Едіпового комплексу є предметом
різноманітних дискусій, в яких взяли участь майже всі провідні прихильники і
противники психоаналізу. Сам факт існування явищ і тенденцій, які
охоплюються даним поняттям, підтверджено. Однак постульовані Зигмундом
Фрейдом, їх універсальність і роль не визнаються деякими психоаналітиками і
навіть шанувальниками психоаналізу. Поняття Едіпового комплексу було
введено в науковий обіг З. Фрейдом в 1910 р (хоча сама ідея з'явилася, мабуть, в
1897 р), після тлумачення їм давньогрецького міфу про царя Едіпа з однойменної
трагедії Софокла, в яких фіванський цар Едіп, всупереч своєї волі і не розуміючи
того, вбиває батька (Лая), одружується на матері (Іокасті), стаючи батьком дітей,
які в той же час є його братами по материнській лінії. Коли правда
відкривається, Іокаста вбиває себе, повісившись, а сам Едіп виколює собі очі.
Твір аттичного поета зображує, як завдяки майстерно затриманому і знову що
порушується все новими доказами розслідуванню поступово розкривається
давно сучасний злочин Едіпа; в цьому відношенні він має певну схожість з
ходом психоаналізу. У процесі діалогу виявляється, що мати-дружина Іокаста
противиться продовженню розслідування, вона посилається на те, що багатьом
людям доводиться бачити у сні, ніби вони мають зносини з матір'ю, але на сни
не варто звертати уваги. Фрейд не вважав сновидіння мало важливими, і
найменш типові сновидіння, такі, які сняться багатьом людям, і не сумнівався,
що згадане Іокастою сновидіння тісно пов'язане з дивним і страшним змістом
оповіді.
Фрейдівський постулат про Едіпів комплекс опирається на ідеї, раніше
висловлені різними мислителями. На відміну від своїх попередників, які
використовували Едіпову ситуацію в якості ілюстрації всій складності,
невизначеності і загадковості людських вчинків, Фрейд звів цю образну
ситуацію в ранг психоаналітичного концепту, за допомогою якого він спробував
пояснити не тільки діяльність людини, але навіть і походження релігії,
моральності, мистецтва та соціальних інститутів. З психоаналітичним
трактуванням ролі сексуальних потягів в житті людини тісно пов'язаний
фрейдівський постулат про одвічно притаманне Едіповому комплексу згідно з
яким хлопчик постійно відчуває потяг до матері і бачить у батькові свого
суперника. З того часу теорія Едіпового комплексу є однією з основних
категорій психоаналітичного вчення. Сама фаза Едіпового комплексу, згідно з
класичним психоаналізом, робить істотний вплив на психіку, особистість і
поведінку людини.
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ПОЄДНАННЯ ЛІДЕРА Й КЕРІВНИКА В ОДНІЙ ОСОБІ – ЗАПОРУКА
УСПІХУ БУДЬ-ЯКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Зубов В., Грень Л.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У наш час, коли існує багато фірм і підприємств виникає питання про те,
як ними керувати, що вони розвивались ы приносили прибуток. Так ось, що-б
просувати бізнес у світле майбутнє, потрібно розуміти, що в рух його приводять
керівник-лідер і працівники. Виконання того чи іншого завдання залежить не
тільки від персоналу, а й від самого керуючого, який, у свою чергу, повинен
бути кваліфікованим фахівцем і лідером. Керівник - особистість, на яку
офіційно покладено функції управління колективом і організації його
діяльності. Керівник несе юридичну відповідальність за діяльність групи і
визначає систему покарання і заохочення підлеглих. На відміну від лідера,
керівник володіє формально регламентованими правами й обов'язками, а також
представляє групу в інших організаціях. Лідер – член групи, за яким вона
визнає право ухваалювати відповідальні рішення в значущих для неї ситуаціях.
На відміну від керівника, якого іноді цілеспрямовано обирають, а частіше,
призначають, лідер висувається стихійно. Він не володіє ніякими, визнаними
поза групою, владними повноваженнями і на нього не покладені ніякі офіційні
обов'язки. На відміну від керівників, які прагнуть до передбачуваності і
порядку, діють в рамках, прийнятих в організації правил, регламентів,
стратегій, процедур, мотивують персонал уникають ризиків розробляють
порядок, поетапність дій і терміни їх виконання контролюють відповідність
критеріям, лідери бажають змін; формують бачення,створюють події, діють за
межами прийнятих в організації правил, регламентів, стратегій, процедур
Надихають людей ідуть на ризик розробляють концепції та стратегії
виробляють критерії, задають рамки. Керівники роблять акцент на тактиці,
структурі, організовують персонал, зацікавлені в продуктивності, проте лідери
акцентують увагу на фундаментальних цінностях, спільних цілях, згуртовують
однодумців, зацікавлені в ефективності. Поєднання всіх перерахованих вище
якостей і моделей поведінки і застосування, їх виходячи з конкретної ситуації в
підприємстві, дає можливість бути керівником і лідером в одній особі.Якщо в
колективі є сильний лідер, а керівник не є таким, можна доручити даному
працівнику перспективні напрямки, де він повинен проявити себе як лідер і
повести людей за собою по тих напрямках, які ви їм вказали. Однак існує
значний ризик, адже найчастіше невідомо наскільки ці лідери є лояльними
співробітниками, готовими працювати над вирішенням тих завдань, які стоять
перед компанією, і які їм ставить керівник. Саме тому кожен керівник повинен
прагнути стати лідером для працівників, а якщо він вже є лідером, то
продовжувати розвивати свої лідерські якості.У нинішній час мало бути
керівником. Вимоги дня - бути лідером колективу.
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ПРОБЛЕМИ І СУПЕРЕЧНОСТІ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Ігнатюк О.А., Мартиненко О.М.
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”, м. Харків
Аналіз підготовки військових фахівців у сучасних умовах показує, що
існує низка проблемних ситуацій, викликана провідним протиріччям військовопрофесійної підготовки майбутніх офіцерів, яка полягає у тому,що вони не
можуть розвинути свої професійно-важливі та особистісні якості в навчальних
класах, лабораторіях, полігонах, на яких, нажаль, не вдається змоделювати
основні умови сучасної військово-професійної та бойової діяльності. Це
дозволяє нам дійти до висновку, що все те, чому навчають майбутніх
військових фахівців, є лише потенційними елементами реальної військової
діяльності, які мають актуалізуватися тільки у майбутньому, при виконанні
військово-професійної діяльності.
Аналіз тенденцій розвитку вищої військової освіти, теоретикометодичних праць сучасних дослідників та власний досвід військовопрофесійної діяльності дозволив виявити низку суперечностей, що існують
сьогодні у сфері дослідженої проблеми: між об’єктивною потребою
суспільства у висококваліфікованих військових фахівців, вимогами до
підготовки таких фахіців та недостатнім рівнем їхньої готовності до
професійно-військової діяльності, неспроможністю традиційної підготовки
забезпечити таку потребу; між постійно зростаючими вимогами суспільства до
Збройних Сил України та загальним станом військово-дидактичного процесу в
ньому; між запланованим та дійсним результатом навчання в ВВНЗ; між
теоретичними знаннями воїнів та їх навичками і уміннями виконувати їх на
практиці; між реальними можливостіми та потенційними потребами навчання
майбутніх офіцерів; між необхідністю створення науково обгрунтованої
системи підготовки майбутніх офіцерів до професійно-особистісного розвитку
й самовдосконалення, уявленням про суть сформованої готовності до
професійно-особистісного розвитку й самовдосконалення та недостатнім
відбиттям технологій у змісті професійної підготовки майбутніх офіцерів, не
розробленістю адеквавтних технологічних прийомів, методик упровадження
технологій у професійну підготовку майбутніх офіцерів. Необхідність
розв’язання існуючих суперечностей у процесі професійної підготовки,
соціальне значення та актуальність якісної професійної підготовки майбутнього
офіцера, необхідність розробки й обґрунтування концепції і моделі професійної
підготовки майбутнього офіцера до особистісно-професійного розвитку та
самовдосконалення, осмислення і виявлення педагогічних умов особистіснопрофесійного розвитку майбутнього офіцера у вищому військовому
навчальному закладі зумовила вибір теми дисертаційного дослідження.
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ КОНФЛІКТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Карлов Т.В.
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, м. Харків
Розвиток прогресивних тенденцій в житті суспільства, вдосконалення
діяльності його членів неможливі без вміння ефективно розв’язувати конфлікти.
Прогалини у знаннях в цій галузі проявилися сьогодні, коли в країні відбувається
процес активної трансформації державного управління. Актуальним є зниження
конфліктності у процесі взаємодії органів публічної служби та громадськості за
рахунок зменшення конфліктних сфер суперечностей.

Обґрунтування стратегічних напрямків розвитку конфліктної
компетентності службовців публічного управління базується на працях
вітчизняних і зарубіжних учених: В.Д.Бакуменко, О.М.Бандурки,
С.Д.Дубенко,
О.М.Крутій,
В.М.Олуйко,
М.І.Пірен,
В.П.Тронь,
С.К.Хаджирадєвої, В.В.Цвєткова, І.В. Ващенко, Н.П Довгань, К.В.Ложкіна,
І.Ф.Надольного, В.М.Олуйка, О.І. Соловйов, Л.Н.Тимофеєва, Н. О Федчун
та ін..

Розглянувши основні види конфліктів, які найчастіше
виникають у сфері управління: міжособистісні, групові й між групові,
нами було визначено конфліктні поля суперечностей у публічного
управління: рівні конфлікту та сфери його розповсюдження, суб’єкти, що
включені до нього, культура суб’єктів конфліктної взаємодії, стратегічні
пріоритети взаємодії у вирішенні конфліктів. Стосовно рівнів конфлікту,
суб’єктів та сфери його розповсюдження в публічному управлінні можна
відмітити, що конфлікти виникають в органах виконавчої влади на
місцевому рівні: міжособистісні, внутрішньоособистісні, міжгрупові,
вертикальні, горизонтальні, між обл- і райдержадміністрацією; всередині
місцевих органів державного управління та їх структурних підрозділів;
конфлікти, що виникають між громадянами й представниками місцевих
органів виконавчої влади.

Дослідження щодо застосування стратегій управління
конфліктами в публічному управлінні показують недостатній рівень
готовності службовців до конструктивної взаємодії в конфлікті.
Результати дослідження показують наступне: найбільш поширеною в
діяльності публічних службовців є стратегія суперництва (10,9), а
найменш – пристосування (1,4), а останні розташувалися наступним
чином – компроміс (8,4), запобігання (4,8), співробітництво (4,6) (за
методики К. Томаса). Співробітництво, як конструктивна стратегія
вирішення конфліктів у публічному управлінні, займає лише
передостаннє місце серед п’яти можливих варіантів.
Отже, розвиток культури конфлікту в публічному управлінні передбачає
підготовку службовців до вибору адекватного методу впливу в управлінні
конфліктами, що виявляється у вмінні своєчасно виявити зони соціальної напруги та
застосувати конструктивні стратегії у вирішенні конфліктів у публічному управлінні, а
саме співробітництво та компроміс.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Кириченко И.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Анализ программ организации учебного процесса по физическому
воспитанию студентов высших учебных заведений выявил недостаток отсутствие
или
недостаточное
использование
здоровьесберегающих
педагогических технологий в сфере преподавания физической культуры.
Возможно, причиной такого положения дел является крайне низкий процент
физически здоровой молодежи, поступающей на обучение в вузы, увеличение
роста числа заболеваний в хронической стадии, ограничивающей
трудоспособность среди учащейся молодежи. Эффективным решением данной
проблемы
является
необходимость
систематического
контроля
функционального состояния студентов, с применением здоровьесберегающих
технологий, целью которых является поддержание уже имеющегося уровня
физического здоровья каждого обучающегося и обеспечения в соответствии с
ним внешних условий для максимально долгого сохранения работоспособности
и функциональной активности в процессе профессиональной специализации
студента по избранному им направлению подготовки. В качестве примера
рассмотрим программу организации врачебно-педагогического контроля за
функциональным состоянием занимающихся на основе данных пульсометрии.
Метод пульсометрии используют в спорте и фитнесе для определения срочного
тренировочного эффекта в рамках одного учебного занятия, так как данные
текущего пульса позволяют оперативно регулировать величину нагрузки на
основе обратной связи, состоящей из:
1) оснащения занимающихся пульсометрами: «эстафетная палочка с
датчиками и дисплеем» (датчики встроены в рукоятки), датчики встроеные в
пояс, который крепится на груди занимающихся. Достоинства: достоверность и
быстрота измерения ЧСС (возможность построения пульсограммы занятия);
возможность перемещать в пространстве (крепление на одежде или
расположение рядом с занимающимся); непрерывная фиксация ЧСС.
Недостатки: сложно соблюдать правила гигиены;
2) использования программного обеспечения (автоматизация процесса
обработки данных). Обработка данных в режиме on-line, передача данных на
значительное расстояние (в кабинет врача), обработка данных ритма сердца, а
не только ЧСС. Пример: командная система кардиомониторинга POLAR TEAM
Недостаток: обрабатывает результаты пульсометрии уже после окончания
тренировочного занятия. Применение подобных здоровьесберегающих
технологий в системе физического воспитания в вузе позволяет студентам
обучиться методике самоконтроля, а преподавателю дает возможность
контролировать реакцию организма на нагрузку, а также эффективно
планировать учебно-тренировочный процесс.
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АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ
СИСТЕМАМИ
Кравченко Г.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Характерною рисою сучасного менеджменту є перехід від сталої
функціональної структури до варіативної мінливої цільової структури
управління. Процес управління в системі освіти є невід’ємною складовою
управління соціальними системами і з наукової точки зору його можна
визначити як цілеспрямовану взаємодію керованої та керуючої системи щодо
регулювання освітнього процесу з метою переведення його на більш високий
рівень розвитку. Кожна окремо взята педагогічна система є складною і
реальною тому, що вона в своєму складі має підсистеми: вищий навчальний
заклад – факультет, кафедри, центри, лабораторії
тощо. Оскільки
функціонування соціально-педагогічної системи відбувається в умовах
постійних змін як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, то управління
такою системою повинно реагувати на ці зміни та своєчасно забезпечувати її
перебудову. Управління розвитком кафедральної системи інститутів
післядипломної педагогічної освіти (ІППО) ефективно тільки тоді, коли
застосування сучасних освітніх технологій, інноваційних методів викладання і
навчання, становлення відповідних організаційних структур і форм, розробка
нових економічних механізмів здійснюються в єдності і взаємодії.
Взаємоузгодження дій управлінців та виконавців забезпечується зміною їх
стосунків в управлінському процесі. Діяльність кожного з них набуває
варіативності відповідно до реальних умов, які складаються в процесі
досягнення спільно визначеної реальної мети. Відбувається довільна
взаємоадаптація учасників управлінського процесу, що забезпечує
самовдосконалення людини й одночасне вдосконалення оточуючого її
середовища, а це безпосередньо приводить до адаптивного управління.
Незважаючи на широке коло досліджень учених, які розвивають різні
аспекти адаптивного управління соціально-педагогічними системами, дотепер
не існує цілісного, об’єктивного дослідження теорії і технологій адаптивного
управління розвитком кафедральної системи ІППО. Сам процес адаптивного
управління розвитком кафедральної системи як соціально-педагогічної
системи розглядається як система, що складається з багатьох підсистем:
підсистеми внутрішнього управління – адміністрації, науково-педагогічних
працівників кафедр, педагогічних колективів методичних підрозділів,
студентського та громадського колективів, підсистеми зовнішнього
управління – державних органів управління тощо
Важливим для реалізації адаптивного управління розвитком
кафедральної системи є визначення якості кінцевого результату на основі
кваліметричного підходу.
Література:
1. Єльникова Г. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами / Галина
Єльникова //Адаптивне управління середньою освітою на муніципальному рівні: зб. наук.метод. праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адаптивне
управління середньою освітою на муніципальному рівні» (20−21 травня 2004р.). –
Запоріжжя: НМЦ УОН. – С. 3−10.
83

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО ПУБЛІЧНОГО ДІАЛОГУ
Крутій О.М.
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
м. Харків
Запровадження європейської моделі суспільних відносин потребує зміни
системи державного управління в Україні, переходу її від політики
інформування до публічних комунікацій і діалогу. Відмінною рисою більшості
досліджень, які присвячені проблемі діалогової взаємодії, є те, що під діалогом
розуміється вміння вести розмову, бесіду між двома суб’єктами зазвичай, тобто
фактично передбачається і детально аналізується тільки раціональний рівень
діалогу. Така редукція є епістемологічно некоректною, оскільки ця взаємодія
може здійснюватися не тільки за діалоговою стратегією, але й за будь-якою
іншою, наприклад, за авторитарною, маніпулятивною, конформною,
індиферентною тощо. На сьогоднішній день для найбільш повного системного
опису діалогу, слід говорити про те, що його повноцінне функціонування
передбачає ряд параметрів та рівнів.
Концептуальна модель публічного діалогу, запропонована нами,
передбачає підвищення ефективності механізму взаємодії органів влади та
громадянськості шляхом оптимізації організаційно-правового та соціальнопсихологічного рівнів діалогової взаємодії. Наші пропозиції стосуються,
використання та вдосконалення існуючої нормативно-законодавчої бази, яка
забезпечує структурні, функціональні та інші ресурсні компоненти взаємодії
органів влади і громадськості. Базою соціально-психологічного механізму є
сучасні технології вдосконалення процесу взаємодії та відповідних компетенцій
суб’єктів. Зокрема, необхідною умовою життєздатності діалогової взаємодії є
розробка і втілення в практику програми по формуванню психологічної
готовності суб’єктів до діалогу.
Основу соціально-психологічного механізму діалогової взаємодії
складають характеристики особистості, як суб’єкта взаємодії та характеристики
самого процесу діалогової взаємодії.
Характеристики суб’єктів взаємодії і компоненти самого процесу
публічного діалогу мають стати предметом цілеспрямованого формування для
забезпечення повноцінного функціонування організаційно-правового механізму.
Саме вказані ідеї і лягли в основу авторської розвивальної програми діалогової
взаємодії влади і громадськості, що охоплює чотири блоки (мотиваційний,
інформаційний, інструментальний, «блок цілісної дії»). Комплексне оволодіння
технологічною базою та системою інструментарію діалогової взаємодії в
рамках запропонованої програми є необхідною умовою корекції і формування
особистісних установок, мотивації, компетенцій у сфері міжособистісної
діалогової взаємодії, що є системоутворюючим фактором успішного здійснення
організаційно-функціонального аспекту публічного діалогу органів влади і
громадськості на всіх рівнях державного управління.
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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ
ФОРМУВАННІ УСНО-МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ
ІНОЗЕМЦІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Левицька Л.Г.
Центр міжнародної освіти
Харківського національного університету ім. Каразіна, м. Харків
В роботі розглянуто питання професійної підготовки студентів-іноземців,
майбутніх фахівців медичного профілю, а саме розвитку усно-мовленнєвих
навичок, які необхідні для освітньої та професійної діяльності.
Комунікативні навички та володіння мовою є важливим показником
якості сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців
медичного профілю, тому що їх професійна діяльність пов’язана із роботою у
системі «людина-людина», «лікар-пацієнт». Освітній процес ускладнює той
факт, що студенти-іноземці починають вивчати мову разом із вивченням
базових професійних предметів. Саме тому від ефективності мовної підготовки
залежить якість професійної підготовки майбутніх фахівців медичного
спрямування.
В ході проведеного нами дослідження було виконано опитування
студентів-іноземців щодо мовної підготовки ХНУ ім. Каразіна при вивченні
курсу «Російська мова для іноземних студентів». Практично всі студенти
зазначали у своїх відповідях важливість комунікативних та усно-мовленнєвих
навичок як складової професійної компетентності медичних працівників. Також
студенти зазначали, що хотіли б більше уваги приділяти усному мовленню,
вивченню соціокультурних особливостей нашої держави.
Саме тому, для розвитку мовленнєвих якостей та навичок на практичних
заняттях використовувалися активні методи навчання, а саме ділові ігри,
проблемні ситуації, які були наближені до професійної діяльності майбутніх
медиків. Так, студенти-іноземці другого курсу навчання вчилися заповнювати
медичні документи, історії хвороби, тощо.
Крім того, на практичних заняттях було запропоновано розігрувати
ситуації
«пацієнт-лікар»,
«обговорення
проблем
між
медичними
працівниками», «медик-санітар», «чергування у стаціонарі», тощо. Майбутні
фахівці-іноземці повинні були здійснювати комунікацію, використовуючи
власні знання та навички із російської мови. Це дозволило не тільки розвинути
мовні та комунікативні уміння у студентів-іноземців, але й наблизити її
діяльність до професіональної, розвивати рефлексію. Необхідно зауважити, що
при здійсненні професійної підготовки майбутніх медиків-іноземців важливу
увагу слід звертати на соціокультурні, національні особливості студентів та
різний початковий рівень мовної освіти. Це зумовлено тим, що на курсі
навчаються студенти із різних країн світу, системи освіти яких відрізняються
одна від одних. Тому використання ігрових ситуацій допомогло зняти мовний
бар’єр та створити атмосферу співпраці.
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УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Левченко С.О.
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, м. Харків
Сучасні науковці погоджується з думкою, що ключовою проблемою
України є невідповідність якості і рівня управлінської діяльності існуючим
сучасним соціальним вимогам і потребам. Дослідники відзначають, що існуюча
в Україні система управління не здатна адекватно і результативно регулювати
глобальні зміни, своєчасно розуміти поточні процеси, правильно оцінювати
перспективи розвитку. Саме тому нагальною стає проблема впровадження
нової моделі публічного управління, адекватної суспільним очікуванням і
реаліям сьогодення.
Питання адаптації нових моделей публічного управління до вітчизняної
практики знаходять відображення у працях багатьох вітчизняних вчених,
зокрема,
В. Бакуменка,
В. Дзюндзюка,
Д. Карамишева,
В. Князєва,
В. Корженка, О. Крутій, В. Мартиненка, П. Надолішнього, Д. Олійника,
О. Радченка, І. Розпутенка, В. Солових, Ю. Шарова та ін..
Потреба в модернізації системи публічного управління в сучасній Україні
постала з новою гостротою. Попри ухвалення новим керівництвом держави
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», одним з ключових напрямів якої є
було визнано «побудову прозорої системи державного управління, створення
професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності»,
спроби реформування системи поки не дають бажаного ефекту. Це зумовлює
необхідність упровадження нової науково обґрунтованої моделі публічного
управління, що дозволить підняти на сучасний рівень якість і ефективність
управлінської діяльності.
Основною проблемою для сучасної України, на нашу думку, є
незавершеність двох останніх етапів реформ. В організаційному плані
першорядне значення має формування нової системи взаємодоповнюючих
управлінських прийомів і методів, властивих демократичному типу соціальних
відносин. В інституціональному плані ключове значення набуває проблема
співвідношення справедливості, свободи і рівності (у тому числі різних
суб’єктів публічного управління) як головної умови соціального розвитку, що є,
по суті, центральною ланкою всіх процесів самоорганізації суспільства та
регулювання соціальних взаємодій.
Отже, умовою підвищення ефективності публічного управління в Україні
є розвиток сучасних методів державного управління, нової демократичної
управлінської культури, соціального капіталу, підвищення рівня взаємодії
органів публічного управління та організацій громадянського суспільства,
формування соціального партнерства влади і бізнесу на основі розвитку
публічно-приватного партнерства.
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ПОРІВНЯННЯ СЕМАНТИЧНОСТІ ПОНЯТЬ «ЛІДЕРСТВО» ТА
«КЕРІВНИЦТВО»
Літвішко Ю.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Актуальність теми. Одним із головних атрибутів сучасності є реформування
суспільства на усіх його рівнях (політичному, економічному, технологічному,
соціальному). Зміни, що пронизують усі системи держави, викликають гостру
потребу в активних, самостійних, впевнених, рішучих особистостях, які готові
ставити перед собою мету, приймати і реалізовувати рішення, нести
відповідальність. Тобто, сучасне суспільство має потребу у компетентних лідерах.
Аналіз літературних джерел (Абрегова І.І. «Руководство и лидерство как
явления социального управления», Андрєєва Г.М. «Соціальна психологія», Б.Д.
Паригін «Основы социально-психологической теории», Чумічова Р.М.
«Руководство и лидерство в управленческой деятельности») дозволяє зробити
висновок про існування проблеми співвідношення поняття «керівництво» та
поняття «лідерство». Труднощі, пов'язані з операціоналізацією понять
«керівництво» і «лідерство» існують тривалий час, як за кордоном, так і в нашій
країні. Відмічається тенденція підміни таких понять як «управління»,
«керівництво», «лідерство». По суті, вони мають різний зміст, але часто
використовуються як синоніми [1, с.2].
Викладення загального матеріалу. Здійснивши ретельний теоретичний аналіз
літератури, ми наводимо наступні істотні відмінності між поняттями «лідер» і
«керівник».
Керівник є соціальною характеристикою групи. Виступає носієм офіційної
влади, яка організує регламентовані, офіційні, службові відносини між членами
групи. Вплив здійснюється за рахунок посадових владний повноважень. Кінцева
мета – правова організація, контроль сумісної діяльності членів групи для
досягнення задач організації, виконання плану будь-якою ціною, боротьба за дохід
[2, с. 44-50].
Лідер є психологічною характеристикою групи. Виступає носієм
неофіційних відношень між членами групи. Організує, управляє внутрішніми
соціально-психологічними, емоційними міжособистісними відносинами у групі.
Впливає за рахунок особистісного авторитету. Кінцева мета – орієнтація людей
неформальними засобами на вирішення поставлених перед групою завдань,
шляхом зміни поведінки, установок, мотивів, окремих якостей особистості,
створення команди єдино думців, яка здійснює зміни [2, с. 46-48]. Слід пам’ятати,
що найефективнішою моделлю управлінською діяльності є така, коли офіційний
керівник є визнаним лідером організації.
Література:
1. Абрегова И.И. Руководство и лидерство как явления социального управления / И.И.
Абрегова // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2010.
№1. – С.30-35.
2. Романовский А.Г. Основы теории управления социальными системами // А.Г.
Романовский.- НТУ «ХПИ», 2001.-195с.
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ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ
ІНСТИТУТІВ З ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА
Лопатченко І.М.
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, м. Харків
Актуальність профілактики соціального сирітства в контексті сучасної
соціальної політики української держави зростає в умовах нестабільності
соціально-економічного, політичного життя країни. Крім того, додатковим
негативними факторами, що відображаються на стані дитинства в країні і особливо
дітей групи ризику - соціальних сиріт, є криза сучасної сім'ї. В цих умовах зростає
роль підготовки представників державних інститутів з проблем профілактики
соціального сирітства.
Система підготовки соціальних робітників з проблем профілактики
соціального сирітства створюється завдяки результатам робіт зарубіжних та
українських дослідників, які вивчали різні сторони, що характеризують становище
дітей у суспільстві. Це праці Г. Бобришевої, Л. Волинець, М. Лукашевич, О. Гєтта,
Ж. Захарової, Н. Комарової, О. Коваленко, І. Пєши, О. Сіротченко, Л. Сидорової, С.
Стівенсона, І. Оипової, О. Петрової, О. Терновець, О. Топоркової, Л. Філіпової та
ін..
Аналіз сучасної практики профілактики соціального сирітства в державному
управлінні України вказує на низьку ефективність роботи різних відомств і установ
у цій сфері. Насамперед, слід зазначити міжвідомчу роз'єднаність та відомчу
монополізацію, що виявляється у недопущенні до своєї професійної діяльності і до
фінансових потоків конкурентних громадянських ініціатив на захист сім'ї та
дитинства. Крім того, відсутність організаційно-методичних системних підходів у
реалізації міжвідомчої взаємодії як у діяльності установ, так і в підготовці кадрів,
сприяє запізнюванню дій при роботі з сім'єю та дітьми. Основні форми корекції медична, педагогічна, соціальна, що застосовуються у профілактичній діяльності
соціального сирітства, є мало продуктивними та витратними.
Комплексний підхід до підготовки представників державних інститутів з
проблем профілактики соціального сирітства передбачає врахування об’єктивного
та суб’єктивного факторів підвищення ефективності профілактичної діяльності, а
саме оптимізацію організаційно-правового та соціально-психологічного механізмів
цього процесу. Наші пропозиції передбачають підвищення компетентності
представників державних інститутів за рахунок засвоєння та вдосконалення
існуючої нормативно-законодавчої бази, яка забезпечує структурні, функціональні
та інші організаційно-правові ресурсні компоненти профілактичної діяльності.
Базою соціально-психологічного механізму є застосування сучасних соціальних
технологій вдосконалення процесу взаємодії представників органів влади, сімей,
дітей та громадськості, а також формування відповідних соціально-психологічних
компетенцій суб’єктів профілактичної діяльності.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО
ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ
Марченко О.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Інженер з одного боку, це - особа, що створює проекти майбутніх технічних
систем або процеси їх експлуатації, ремонту, ліквідації, модернізації, при цьому
він використовує свої знання, вміння і розуміння для досягнення цієї мети. З
іншого боку, це далеко не так. Більшу частину свого часу інженер наводить
довідки, знайомиться з літературою, вивчає вимоги, обмінюється думками,
підбирає співробітників. Тому вміння підтримувати хороші відносини з людьми і
успішно співпрацювати з ними грає велику роль в роботі інженера.
Фахівцю на виробництві доводиться мати справу з великим об'ємом ділової
інформації, яку необхідно правильно розуміти, переробляти, що важко зробити,
якщо не розвинена комунікативна компетенція. Інженер реалізує свої
комунікативні вміння в публічних виступах, введення переговорів, в дискусіях, на
виробничих нарадах, при вирішенні конфліктів. Мовна комунікація значно
розширює діапазон міжнародного спілкування, взаєморозуміння наукових
співтовариств і людей різних країн взагалі. Пряма комунікація - це вербальна
мова, мова візуального контакту і рухів тіла.
Про комунікативну компоненту підготовки інженерів в епоху глобалізації
заговорили не так вже давно. Сучасна освіта набуло рис індустрії, відповідно його
«плід» - інженер, в даному контексті, - повинен володіти конкурентними
перевагами на ринку праці, тепер уже міжнародному, для успішного кар'єрного
зростання і просування результатів своєї професійної діяльності в сучасних
умовах глобальної кооперації.
Професійна комунікація інженерів має ряд особливостей, які необхідно
враховувати при формуванні професійної комунікативної компетентності. У
програму підготовки інженерних фахівців необхідно включати такі освітні
дисципліни в технічному вузі, як «Українська мова і культура мови», «Етика
ділового спілкування», «Основи мовної комунікації», «Ділова українська мова»,
«Ділова іноземна мова» що, безперечно, сприятиме підвищенню професійної
компетентності фахівців, розвитку їх мовної культури.
В даний час, на нашу думку, мова сучасного молодого фахівця сьогодні
(випускника вузу) відрізняють: неточність слововживання, недосконалість
перекодування думок у слова, недоречне використання професійних термінів,
невірне тлумачення намірів співрозмовника, надмірне використання іноземних
слів, швидкий темп викладу інформації, наявність смислових розривів і стрибків
думок, неповна концентрація уваги. Переконані, що вивчення гуманітарних
дисциплін «Українська мова і культура мови», «Етика ділового спілкування»,
«Основи мовної комунікації», «Ділова українська мова», «Ділова іноземна мова» в
технічному вузі надзвичайно важливі і сприяють розвитку комунікативних
навичок майбутніх фахівців-інженерів, управлінців, відповідають вимогам, що
пред'являються до кваліфікації фахівців високого рівня і сучасними умовами
життя.
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ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ В РАБОТЕ PROJECT
MANAGER’A
Наконечная А.А., Грень Л.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В условиях стремительного технологического прорыва сложно
переоценить значимость развития IT-индустрии. Всевозможные гаджеты и
персональные электронные помощники стали обыкновенной и незаменимой
вещью в каждой отрасли человеческой жизни. Подготовка серьезных
специалистов технической направленности на базе университетской программы
– это одна из главнейших задач любого высшего учебного заведения. Однако
стоит отметить, что не всегда усиленное углубление в технические науки
(Объектно-ориентированное программирование, организации баз данных,
системы программного обеспечения) гарантирует отличный результат.
Рассмотрим пример из жизни, а именно стандартную фигуру в любом
коллективе IT-разработчиков - PM’a. Project Manager — это специалист, чьей
главной задачей является управление IT-проектом в целом: проектирование и
расстановка приоритетов, планирование выполнения задач, контроль,
коммуникации, а также оперативное решение проблем. Основная обязанность и
ответственность PM — довести идею заказчика до реализации в установленный
срок, используя существующие ресурсы. Упрощая это понятие, можно сказать
вкратце, PM – это своеобразный психолог в коллективе, который является
связующим звеном между каждым отдельным человеком, проектом и
заказчиком. Исходя из основных приоритетов Project Manager’a, следует, что
важными качествами для него являются - хорошее знание предметной области
бизнеса, лидерские качества, опыт работы с людьми, навыки презентаций и
убеждения, умение договариваться и учитывать интересы разных групп людей,
способность вежливо и понятно излагать мысли на многих языках, а также
умение собирать общую картину по разрозненным фактам. Приведу примеры
высказываний о своей работе действующих PM’ов Украины:
- «Хороший PM ценит время, является хорошим аналитиком, психологом,
лидером; энергичен, позитивен, не паникует, вместо отговорок ищет пути
решения проблем, политкорректен, понимает стратегию и тактику».
- «Важно уметь быть ведущим, а не ведомым, а также находить баланс между
диктатурой и бесконтрольностью».
- «Качество первое: не ныть! В любой ситуации, даже если всё падает и тебе в
истерике звонят заказчики — ты должен быть спокоен. Да упало, да проблема
— мы над этим работаем. Второй момент: нужно хотеть и уметь думать
наперёд. Починили то, что упало — мы герои... А чего оно вообще упало? И как
сделать так, чтобы не падало?»
- «Из-за специфики профессии приходится много работать с разными людьми
— это морально утомляет, из-за чего вне работы общение вообще хочется
свести к минимуму».
- «Начальство часто считает, что РМ должен делать всё и всегда виноват только
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он. Какая-либо оплошность команды в целом (низкое качество, несоответствие
требованиям, затягивание сроков и т.д.) ложится полностью на плечи РМ’а, в то
время как члены команды не несут никакой ответственности. Если проект
успешный — команда молодец, сделала проект. Если провал — РМ виноват.
Это демотивирует и добавляет седин».
- «Недостатком можно назвать необходимость иногда работать с
некомпетентными клиентами, которые одновременно не доверяют команде, с
которой работают, пытаются всем и всеми руководить, и при этом не имеют
понятия, как, собственно, создается ПО».
Итак, PM должен уметь все и сразу, его профиль охватывает абсолютно
все аспекты деятельности команды, начиная с непосредственного контроля
работы над кодом программы, тестированием, администрированием, и
заканчивая постоянным наблюдением за коллективом, поддержанием порядка,
высокого морального духа, расстановки задач и приоритетов, общением с
заказчиком. Однако самым важным в этом списке является, прежде всего,
умение владеть собой, не смотря на бесконечную нагрузку и давление со
стороны заказчика и команды, так как если «мост» рухнет, то исчезнет та самая
связь команда - заказчик. Именно здесь знание и практическое применение
психологии станет важным инструментом в каждодневной работе. Только
благодаря умению держать под контролем свое собственное поведение и
эмоции. Психологическая подготовка PM’а создаст своеобразный защитный
механизм и, отличное «оружие» в ежедневной борьбе с трудностями и
преградами. Естественно, не все успешные Project Managar’ы проходили
специальную подготовку, но возможно они бы смогли достичь большего успеха
за меньший промежуток времени, будь у них данные знания. К сожалению, у
студентов технической направленности бытует мнение, что такой курс, как
«Психология», является лишним и совершенно бесполезным. Анализируя опыт
специалистов в IT-сфере на примере ключевого лица в любой команде
разработчиков PM’a, я хотела бы донести важность базовых знаний психологии
в жизни любого программиста. Умение быть лидером, «продавать себя и свой
продукт», находить оптимальное решение в экстремальных ситуациях, умение
общаться с разными людьми, понимать их и доносить свою точку зрения
максимально понятно и правильно, поддерживать высокий моральный дух
команды и при этом держать все свои эмоции в кулаке – этому всему можно
научиться благодаря такой дисциплине, как психология. Ее важность является
основополагающей успеха любого Project Manager’a, следовательно и всей
команды в целом.
Литература:
1. Romanovskyi, L.M. Gren, A.Ye. Knysh.Psychology of a leader’s managerial activity. Text
ofthe lectures for higher education establishments/ Kharkiv, 2015.
2. Romanovskyi, L.M. Gren Will formation as a neccessary condition of a leader's personality
self-education in the learning process. Теорія і практика управління соціальними системами. –
Харків: НТУ «ХПІ», 2015 -- № 1. – С. 3-11.
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ
З ГІГІЄНИ ПРАЦІ У ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ В СИСТЕМІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Нікуліна Г.Л., Багмут В.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків
Стан здоров’я населення завжди є визначальним критерієм розвитку
суспільства. Тому професійна підготовка медичних працівників виступає
одним із регуляторів і показників соціального розвитку, оскільки фактично
формує і підтримує доктрину життєздатності суспільства. Очевидно, що
досягнення цих положень потребує формування відповідних професійних
умінь у лікарів-інтернів, тобто – майбутніх фахівців певної галузі охорони
здоров’я, а від викладачів системи післядипломної освіти – ретельного аналізу
дидактичних підходів та їх корекції з метою підвищення рівня сформованості
професійних умінь.
У зв’язку з цим на кафедрі гігієни праці та професійної патології
Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) проведені
дослідження рівня сформованості професійних умінь з гігієни праці у лікарівінтернів та запропоновано комплекс методів з поліпшення якості їх підготовки.
З цією метою було проаналізовано існуючі програми навчання в системі
додипломної підготовки, встановлено ступінь сформованості професійних
умінь з гігієни праці у лікарів-інтернів та розроблено конкретні заходи.
Так, при переході на кредитно-модульну систему викладання суттєво, в 1,5
рази у порівнянні з програмою 2005-2009 р., зменшилася загальна кількість
годин на викладання дисципліни; було повністю виключено лекції на старших
курсах(5 і 6); тему, яка формує комплексне уявлення студента про шкідливий та
небезпечний влив факторів виробничого середовища і трудового процесу на
здоров’я працюючих, та потребує активної співпраці викладача і всіх студентів
групи, винесено повністю на самостійне опрацювання. При аналізі тематичних
планів практичних занять та самостійної роботи виявлено, що обсяг інформації,
яку повинен засвоїти студент, залишився без істотних змін. Таким чином,
збільшилося інформаційне навантаження на студента, підвищилися
інтенсивність і напруженість його праці. Все це негативно вплинуло на якість
засвоєння дисципліни та на ступінь сформованості практичних знань і вмінь, що
було з’ясовано при опитуванні та підтверджено результатами вхідного контролю
(тестування та вирішення ситуаційних завдань різної складності).
На цій підставі розроблено методику з підвищення рівня сформованості
професійних умінь з гігієни праці у лікарів-інтернів в системі післядипломної
освіти в межах існуючих типових програм. Вона включала переробку
лекційного курсу, перегляд змісту практичних занять, новітні технології
проведення семінарів, а саме: лекції переглянуто з урахуванням відсутності їх
на 6-му курсі, доповнено теоретичну частину матеріалом, що був виключений
при навчанні у ВНЗ, спрощено викладання, перебудовано матеріал таким
чином, щоб він максимально ілюстрував взаємозв’язки між факторами
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виробничого середовища і трудового процесу, а також роз’ясовував
комплексний вплив цих факторів на організм працюючих; підбір завдань для
практичних занять передбачав поступовий перехід від простих до складних
ситуаційних завдань, а також розв’язанню комплексних задач підвищеної
складності; семінарські заняття проводилися в основному у вигляді семінарівдискусій / проблемний семінар, семінарів – ситуаційного аналізу, які
проводилися з метою обміну досвідом, підвищення загального професійного
рівня лікарів. При розборі тем, пов’язаних з рішенням адміністративноправових питань в діяльності санітарного лікаря, були запропоновані рольові
ігри. Новітнім при проведенні семінарських занять було залучення досвідчених
фахівців з практичної охорони здоров’я, які в цей час проходили навчання на
інших циклах кафедри.
Все це призвело до позитивного результату: суттєво підвищився рівень
професійних
знань
і
підтвердилося
результатами
екзаменів,
внутрішньокафедрального та незалежного зовнішнього тестування на базі
комп’ютерного центру ХМАПО.
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ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО
ВНЗ ПРИ ВИВЧЕННІ ГІГІЄНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ВИПУСКОВИХ
КУРСАХ
1
2
Нікуліна Г.Л., Лазаренко К.П., 2Білера Н.В.
1
Харківська медична академія післядипломної освіти,
2
Харківський національний медичний університет, м. Харків
Підготовка висококваліфікованих професіоналів завжди була
найважливішим завданням вищої школи. Насьогодні це завдання
неможливо виконати без органічного входження в світовий освітній
простір. Як відомо, Україна підписала Болонську конвенцію, чим
показала твердий намір слідувати міжнародним стандартам в
освітньому процесі. Навчання відповідно до Болонської системи за роки
свого впровадження виявило ряд проблем, негативних і позитивних
моментів, серед останніх - в першу чергу, підвищення відповідальності
студента за якість результатів навчання та необхідність самостійної роботи
(СРС). При цьому у викладачів виникає необхідність контроля і оцінки рівні
засвоєння знань при виконанні цього виду роботи.
Оскільки стан здоров’я нації забезпечується лікарями медикопрофілактичного (гігієнічного) профілю, а еко-соціальні фактори
насьогодні становлять до 75-80% від усіх етіологічних чинників розвитку
захворювань і цей відсоток неухильно зростає, підготовка фахівців
профілактичного напрямку стає все більш необхідною. На жать, кількість
академічних годин для вивчення профільних дисциплін студентами медикопрофілактичного факультету при переході на Болонську систему значно
зменшилась, було повністю виключено лекційний курс на випусковому курсі ,
низка проблемних тем, що стосуються інтегральної оцінки впливу
найрізноманітніших чинників на здоров’я населення, в першу чергу - факторів
навколишнього середовищ, визначення ризику негативного впливу того чи
іншого чинника, а також оцінки внеску різних природних та антропогенних
факторів у формування порушень здоров’я, винесено для самостійного
опрацювання.
Що стосується програми вивчення профільних гігієнічних предметів, то
вони об’єднані в один “Гігієна та екологія”, який вивчається на 3-му і 6-му
курсах з дворічною перервою, а традиційно окремі фахові дисципліни на 6-му
курсі викладаються як окремі модулі вищеозначеної дисципліни при цикловій
формі навчання. СРС передбачено типовою програмою у двох видах, а саме –
при підготовці до практичного аудиторного заняття та самостійного
опрацювання теми. Все це збільшує інформаційне навантаження на студента,
знижує якість засвоєння матеріалу.
Саме тому авторами було створено завдання для тестового контролю та
комплексні ситуаційні задачі з гігієна праці та радіаційної гігієни (Г.Л.Нікуліна,
Н.В.Білера), гігієни харчування (К.П.Лазаренко). Тести вхідного та вихідного
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контролю побудовані так, щоб у студента виникала потреба звернутися до
матеріалу 3-го курсу і, таким чином, відновити рівень отриманих раніше знань,
при цьому тести були орієнтовані на максимальне засвоєння нового навчального
матеріалу. Обов’язково в кожен варіант тестового контролю увійшли завдання,
які відбивають зміст самостійної позааудиторної роботи.
Аналогічно створені ситуаційні задачі, які обговорюються всіма
студентами групи на практичних заняттях і, таким чином, контролюється не
тільки рівень самостійної підготовки, а й ступінь формування цілісного
уявлення про гігієну як профілактичну науку, при цьому відбувається
становлення системного мислення майбутнього лікаря на основі свідомого
засвоєння, осмислення системних зв’язків, а теми для самостійного
опрацювання логічно вписуються в загальну канву дисципліни.
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ЯКОСТІ ІНЖЕНЕРА, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДЛЯ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ
Праженік А.В., Грень Л.М.
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”, м. Харків
Практично все, що нас оточує, створене руками людини, причому кожен
предмет, кожна річ, кожна споруда - результат праці багатьох людей, що об'єднали
свої зусилля, насамперед, інтелектуальні. Це праця інженерів, людей унікальної
професії. Інженер повинен: індуктивно мислити, тобто ухвалювати рішення на
основі неповної інформації узагальнення різних фактів, доповнюючи їх
інформацією з власного досвіду; розпізнавати ситуацію за її окремими
характеристиками, а також неповною інформацією; розв'язувати задачі великої
відповідальності; обирати засоби вирішення завдань у швидкоплинних умовах, що
вимагають виявлення гнучкості та адаптивності. Професійно важливі якості
інженера технолога (за І. Д. Карцевим): особистісні особливості інженера
(спрямованість і інтерес до роботи, комунікабельність, креативність,
спостереження за досягненнями техніки в своїй області); сенсонро-перцептивні
властивості (швидке переключення уваги, адекватне сприйняття, значний обсяг
уваги, здатність до концентрації уваги); особливості мислення та пам'яті
(конструктивне мислення, достатній обсяг і точність довільної пам'яті,
оперативність мислення, розвиток логіки); психомоторні властивості і психічні
якості (гарна психофізична витривалість, стійкість до фізичного стомлення і втоми,
уміння тримати себе зібрано, велика сила і спритність рук, читання й розуміти
креслення, вміння аналізувати та робити висновки). В інженерно-технічній галузі
виробничий процес складається з ряду багатьох завдань: склання плану, його
обговорення й підтвердження, розробка креслення, вибір, підготовка матеріалу для
виготовлення продукції, і безпосереднє вироблення цієї продукції. Професійно
важливі якості в діяльності інженера, потрібні для того, щоб кваліфіковано
виконувати роботу і бути обізнаним у своїй сфері діяльності. Проведені методики
(спрямованість на вид інженерної діяльності О. Б. Годлінік) була спрямована на
виявлення того, які професійні якості переважають у випробуваних, а які потрібно
покращити для більш якісної роботи; (діагностика особистості на мотивацію до
успіху Т. Елерса) була потрібна для виявлення у випробуваних спрямованості на
мотивацію досягнення успіху у професійній діяльності. Обробка результатів з
проведених методик свідчить, що випробувані лише на половину залучають свої
здібності на одержання і використання нових знань, що включають в собі
фундаментальні наукові дослідження (теоретичні, експериментальні) і мають
середні показники з професійних якостей. Дії
випробуваних з високою
мотивацією спрямовані на досягнення конструктивних, позитивних результатів, а
особистісна активність залежить від потреби в досягненні успіху.
Література:
1. O.G. Romanovskyi Psychology of success / O.G. Romanovskyi, L.M.Gren’,
V.Ye.Mychailychenko – Kharkiv: NTU «KhPI», 2014. – 269с.
2. Грень Л.М. Розвиток мотиваційної сфери студентів як основа досягнення успіху в
майбутній професійній діяльності Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків: УІПА,
2010. – № 28-29. С. 209-214.
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ВПЛИВ ГЕНДЕРУ НА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Рахман Л.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Цінності та ціннісні орієнтації людини завжди були одним із найбільш
важливих об'єктів дослідження філософії, етики, соціології та психології.
Ціннісні орієнтації – важливий компонент світогляду особистості або
групової ідеології, що представляють собою систему матеріальних, духовних,
моральних, естетичних політичних, релігійних та інших цінностей, якими
керується людина у своєму житті. Отже, вони визначають, до якої соціальної
групи себе може відносити молода особистість. Студентські роки є етапом
посиленого формування системи ціннісних орієнтацій, яка впливає на
зміцнення особистісних характеристик у цілому. Індивіди в даному періоді
розвитку намагаються сформулювати найважливіші цілі, установки, світоглядні
позиції, спираючись на які прагнуть планувати свою діяльність і вибирають
необхідні засоби для здійснення своїх цілей.
Гендерні відмінності між людьми зумовлені їх статевою приналежністю.
Чоловіки і жінки по-різному сприймають навколишню дійсність, по-різному її
оцінюють. Це відображається на їх ціннісних орієнтаціях.
Сучасні студенти — це, перш за все, молоді люди у віці від 18 до 23 років.
Основна маса студентів завершує в період навчання у ВНЗ свою фазу юності і
переходить у фазу дорослості. Період знаменує собою перехід до дорослості, і
особливості його протікання накладають відбиток на все подальше життя,
створюються передумови для узгодження життєвих цілей відповідно до
пріоритетів, обумовлених ієрархією ціннісних орієнтацій. За словами П. М.
Якобсона, в цьому віці юнаки та дівчата більш чітко усвідомлюють ціль життя,
той зміст її, який вони хотіли б внести у свою діяльність, у боротьбу за своє
майбутнє.
Після статистичної обробки даних намітилися певні відмінності
ціннісних орієнтацій у юнаків і у дівчат. У цінностях на рівні нормативних
ідеалів виявлені суттєві відмінності у таких цінностях: традиції та стимуляція.
У цінностях на рівні індивідуальних пріоритетів виявлені суттєві відмінності в
таких цінностях: самостійність та стимуляція.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНЖЕНЕРІВ
Рахман Л.А., Духно Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Побудова навчання у ВНЗ значною мірою визначається віковими і
психологічними особливостями студентів. Середній вік студентів, що
навчаються у ВНЗ - 18-23 років. Юнацький вік – етап формування
самосвідомості і власного світогляду, етап прийняття відповідальних рішень,
найбільш активного розвитку моральних і естетичних почуттів, становлення і
стабілізації характеру й оволодіння повним комплексом соціальних ролей
дорослої людини: громадянських, професійно-трудових та ін. Він
характеризується завершенням становлення психологічної особистості і
зрілості мислення.
Вища освіта має великий вплив на психіку людини, розвиток її
особистості. За час навчання у ВНЗ при наявності сприятливих умов у студентів
відбувається розвиток всіх рівнів психіки.
Дослідження 16-ти факторного особистісного опитувальника Кеттелла
показало такі результати:
Опитуванні студенти товариські, відкриті люди, в них присутня
природність, невимушеність, готовність до співпраці, вони добре
пристосовуються, приділяють увагу людям, виявляють готовність до спільної
роботи, активні в усуненні конфліктів у групі. Їм легко встановити
безпосередні, міжособистісні контакти. У них розвинене абстрактне мислення,
оперативність, кмітливість, вони здатні швидко навчатися. Вони мають досить
високий рівень загальної культури, особливо вербальної. Їм властива емоційна
стійкість. Студенти прагнуть бути самостійними, незалежними людьми,
виявляють наполегливість, упертість, напористість, норовливість, іноді бувають
конфліктними й агресивними, відмовляються визнавати зовнішню владу,
схильні до авторитарної поведінки, жадають захоплення. Респонденти є
життєрадісними, імпульсивними, сміливими, захопленими, безтурботними
людьми, вони не виявляють ретельного відбору у виборі партнерів по
спілкуванню.
Відмінність у студентів-інженерів першого курсу полягає в тому, що вони
схильні до обережності, егоцентричності, насторожено налаштовані у
відношенні до людей, мають схильність до ревнощів, прагнуть покласти
відповідальність за помилки на оточуючих, бувають дратівливі. Прагнуть до
незалежності у соціальній поведінці. Вони відверті, прямолінійні, іноді,
нетактовні, безпосередні й емоційні, часом недисципліновані, задовольняються
тим, що мають.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО УНІВЕРСИТЕТУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Резнік С.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасний університет в умовах глобалізації - це освітня організація, що
діє у світовому просторі. На відміну від індустріальної епохи та минулих років,
коли університет мав велике значення першочергово саме на регіональному
рівні, наразі йде відкрите порівняння діяльності, репутації як на рівні всієї
країни, так і у міжнародному плані. Завдяки рейтингам, участі у міжнародних
проектах, грантах, конкурсах, конференціях, зарубіжним публікаціям тощо,
кожен університет зацікавлений у більшій популярності, у більшій
престижності, у лідерській позиції. Але у зв’язку з особливістю діяльності та
місії університету, його лідерська позиція значною мірою визначається
інтелектуальним лідерством, у досягнення якого має бути задіяний кожний
суб’єкт освітнього середовища – керівники, викладачі та студенти. Стратегія
інтелектуального лідерства – це стратегія особистісного розвитку не тільки
студента, але й всього науково-педагогічного складу.
Інтелектуальне лідерство визначається сукупністю потреб, цінностей,
можливостей, особистісною активністю та результатами інтелектуальної
діяльності. Для викладачів це означає потреба у постійній напруженій
інтелектуальній праці, у самовдосконаленні та розвитку, ціннісне ставлення до
своєї професії. У науковій діяльності викладача інтелектуальне лідерство
проявляється у проведенні досліджень актуальних наукових проблем
сьогодення, кількості публікацій, індексі цитування, популярності вченого,
внеску в розвиток науки тощо. У педагогічній - у постійному оновленні змісту
освіти відповідно до новітніх досягнень науки та техніки, у залученні студентів
до наукової роботи, у використанні інтелектуально-розвиваючих, творчих,
проблемних завдань на заняттях.Для студентів інтелектуальне лідерство
проявляється не тільки у прагненні до наукової роботи, але й у професійній
спрямованості. Професіоналізм, майстерність, досягнення успіху у будь-якій
сфері вимагає певних інтелектуальних якостей. Отже, у цьому випадку мова йде
про глибокі знання, широку ерудицію, критичні уміння, прагнення до
особистісного і професійного зростання, інтелектуальної роботи, наукового
пізнання світу студента. Важливими є розвинуте почуття особистої
відповідальності за результати свого навчання, усвідомлення необхідості
працювати над собою все життя.Таким чином, для сучасного університету в
умовах глобалізації важливо розробляти стратегію розвитку, спрямовану на
інтелектуальне лідерство як студентів, так і науково-педагогічних працівників.
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ЛІДЕРСЬКА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА:
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД
Ріпко І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У сучасних умовах помітно зріс інтерес до проблеми формування лідерської
позиції у майбутніх інженерів, що обумовлено неможливістю ефективності
інноваційної інженерної діяльності без зайняття інженером лідерської позиції, яка
зумовлює вимоги до особистості майбутніх фахівців, стосовно наявності у них
лідерських якостей в когнітивній, інтелектуальній сферах, а також в процесі
спілкування між собою.
Метою данної роботи є розгляд застосування діяльнісного підходу в
контексті вивчення проблеми формування лідерської позиції.
Аналіз літературних джерел дає можливість стверджувати, що засновник
діяльнісного підходу Л.С. Виготський зосереджував увагу на діяльності, як на
загальному пояснювальному принципі. Учень Л.С. Виготського відомий психолог
С.Л. Рубінштен у своїх працях підкреслює що діяльність – це не зовнішня дія, а
позиція відносно людей та суспільства, яку людина затверджує усією своєю
сутністю, що проявляється і формується у діяльності. Послідовниця Л.С.
Виготського відомий психолог Л.І. Божовіч запровадила нове поняття - внутрішня
позиція особистості. Ця внутрішня позиція формується на протязі життя та
виховання особистості і є відображенням того об’єктивного положення, що займає
особистість в системі доступних їй суспільних відносин.
Лідерська позиція обумовлюється внутрішньою позицією особистості.
Готовність особистості виконувати роль лідера в певній системі, володіння
особистості певними лідерськими якостями та здатність керувати - все це
обумовлюється внутрішньою позицією особистості. Внутрішня позиція
особистості відображає не тільки об’єктивне становище особистості в житті, але й
її ставлення до цього становища, характер її потреб, мотивів, прагнень. Від
характеру мотивації діяльності значною мірою залежить наполегливість у її
виконанні, а отже, успіх у досягненні мети. Мотиви та цілі діяльності залежать від
суспільних умов життя людини і рівня іі індивідуального особистісного розвитку.
Провідну роль в індивідуальному розвитку діяльності відіграє засвоєння індивідом
суспільного досвіду. Тому одним з найважливіших видів людської діяльності
виявляється спеціально організоване і цілеспрямоване навчання. Діяльність
майбутнього інженера виступає необхідною умовою становлення у нього
лідерської позиції, його розвитку, в процесі якого набувається життєвий досвід,
пізнається навколишня дійсність, засвоюються знання, виробляються уміння і
навички. Одночасно в ході діяльності розвиваються психічні процеси, формуються
інтелектуальні, емоційні та вольові якості особистості, іі здібності та характер.
Відтак, саме навчально-пізнавальна діяльність студентів виявляється основним
способом та інструментом формування лідерської позиції у майбутніх інженерів в
навчально-виховному процесі.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Родыгина В.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В статье рассмотрен обобщающий обзор относительно понятия «здоровье»
в
философской
медицинской,
психологической,
педагогической,
валеологической литературе, это позволяет сделать вывод, что здоровье
является высшей социокультурной ценностью. Вопросы укрепления и
сохранения здоровья базируются на изучении влияния условий жизни человека
на его здоровье. Понятие «здоровье» в историческом развитии концентрирует в
себе не только медицинскую, но и общечеловеческую, философскую,
педагогическую проблему.
Сохранить и восстановить здоровье возможно через соблюдение
оптимально организованного способа жизнедеятельности, ее наполнение
ценностными смыслами и способами достижения успеха, то есть здорового
образа жизни. В свою очередь, здоровый образ жизни не является естественным
свойством современного человека, скорее он является продуктом социального
становления личности, основой которого является понимание здоровья как
высшей социальной ценности.
Анализ работ ученых показывает, что основы формирования здорового
образа жизни рассматриваются ими в контексте сохранения здоровья человека
как высшей социальной ценности. А, процесс формирования здорового образа
жизни - как длительное, сложное формирование основ здоровье сберегающего
поведения, успех которого зависит от учета множества взаимосвязанных
факторов, которые должны быть правильно организованы в процессе
получения человеком образования и с учетом ее профессионального профиля.
Базовое понятие “ценности”, а также дефиниции “ценностные ориентации”,
“ценностное отношение” является основательно исследовано в научной
литературе. Хотя проблема ценностного отношения к здоровью, что является
одной из центральных в вопросах формирования здорового образа жизни
студентов, еще не нашла должной разработки в научной литературе, что
обусловливает актуальность дальнейшего исследования.
Формирование здорового образа жизни студентов технических
специальностей через привитие ценности здоровья становится более
эффективным при условии усиления в учреждениях образования, в частности
высших учебных заведений, соответствующего направленного педагогического
воздействия на личность.

101

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Семененко І.С.
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, м. Харків
Основою нової парадигми публічного управління (good governance) є
ідеологія корпоратизму, яка сприяє розвитку в суспільстві горизонтальних зв’язків,
виключає застосування з боку органів державної влади механізмів примусу і сприяє
діалогу між владою та громадськістю. Це створює в публічному управлінні умови
конкурентного середовища, що передбачає втілення не лише нових підходів до
управління, а й нової культури.
У даний час активно виявляється інтерес до вивчення цього феномена.
Теоретичні основи організаційної культури висвітлені у працях таких дослідників,
як Г. Атаманчук, О. Бала, В. Веснін, О. Віханський, Б. Гаєвського, Н. Додон, І.
Ібрагімової, В. Князєва, Н. Липовської, Т. Маматова, Е. Сергієнко, Т. Соломанідіна,
В. Ребкала М. Рудакевич, В. Тертички.
Узагальнення досвіду показує, що корпоративну культуру можна тлумачити
як інструмент у сфері управління, який дозволяє керувати персоналом, підвищити
конкурентоспроможність організації, ступінь довіри до корпоративних прав,
забезпечити захист власників корпоративних прав, підвищити якість продукції та
задовольнити вимоги споживачів. Фактично корпоративна культура виступає
правилами управління, прийняття управлінських рішень, делегування
повноважень, організації комунікаційного процесу, вдосконалення якості послуг,
створення соціального клімату тощо.
Автори, аналізуючи соціокультурний, інтелектуальний, нормативний та
фінансові аспекти корпоративної культури, вказують на важливість формування
профілю існуючої корпоративної культури для дослідження ефективності
діяльності організації. Необхідними складовими цього шляху є визначення умов та
чинників розвитку корпоративної культури, її принципів, етапів формування та
видів.
Чинниками розвитку корпоративної культури можуть бути як об’єктивні
(умовами і засобами праці, документообіг, фінансово-економічні), так і суб’єктивні
(цінності організації, управлінські технології тощо). Корпоративна культура є
одним із інструментів, за допомогою якого можна ефективно здійснювати
управління, як персоналом організації так і взаємодією з громадськістю у процесі
надання послуг
Отже, формування та інституціоналізація корпоративної культури є
невід’ємною складовою нової парадигми публічного управління, що передбачає
орієнтацією діяльності влади на громадянина, застосування ринкових підходів і
створення конкурентного середовища з метою надання якісних публічних послуг,
оцінювання ефективності діяльності управлінців за кінцевим результатом з
урахуванням думки громадян, підзвітності влади громадськості та налагодження
співробітництва.
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МЕТОДИКА STORYTELLING В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Середа Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Storytelling (story – історія, telling – розповідання) – розповідання історій,
ефективний неформальний метод навчання.
Був започаткований та апробований Девідом Армстронгом, головою
міжнародної компанії Armstrong International. Розробляючи даний метод,
Д.Армстронг враховував наступні психологічні фактори: історії більш виразні,
цікаві, захоплюючі, вони легше асоціюються з особистим досвідом, краще
запам’ятовуються, їм надають більшої ваги, їх вплив на поведінку людей є
значним.
Сфера застосування методики storytelling є достатньо широкою:
менеджмент, маркетинг, PR, наративна психотерапія, копірайтинг, web-дизайн
(онлайн- storytelling), риторика, педагогіка тощо.
Для того, щоб історія мала успіх, вона повинна відповідати певним
правилам:
- історія відбувається завжди з конкретним персонажем;
- історія обов’язково має містити зміни, в основному, ціннісні;
- історія буде цікавою тільки, якщо вона викликає співпереживання, слухачі
мають уявляти себе на місці персонажу;
- оскільки історія відбувалася в реальності, для неї важливими є формальні
рамки або координати – де відбувалися події, коли, як довго;
- основним матеріалом історії є події.
В педагогічній практиці методика storytelling може застосовуватися в
наступних ситуаціях:
- самопрезентація викладача (представлення його професійного та життєвого
досвіду, наукових досягнень тощо);
- навчання (викладення окремих наукових фактів, положень, принципів не
декларативно, у вигляді готового знання, аксіом, а через історії);
- виховання (робота з окремими студентами або студентськими групами,
вирішення конфліктних ситуацій, формування ціннісних орієнтацій тощо).
Історії можуть бути реальними, такими, що відбувалися насправді або
вигаданими, такими, що ілюструють певну ідею. Для оволодіння мистецтвом
створювати та розповідати історії доцільно використовувати практичну
методику «Rory’s Story Cubes».
Література:
1. David M. Armstrong. Managing By Storying Around: A New Method of Leadership. –
Armstrong International, 1992. – 249 р.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Сизикова В.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На тлі сучасних трансформаційних процесів ще гостріше постає питання
реформування системи соціального захисту населення, і, як наслідок, вирішення
проблем підвищення якості професійної підготовки кадрів для соціальної сфери.
Сьогодні для того, щоб бути соціальним працівником, недостатньо мати
добре ставлення до людей, необхідно володіти професійними компетенціями, тому
що допомагати необхідно вміти, а не лише прагнути до цього; допомога повинна
надаватися професійно, а не лише за покликом серця, і лише за таких умов вона
може бути ефективною. Зазначені пріоритети закладено у компетентністному
підході. ВНЗ як соціокультурний інститут, реалізуючи дану освітню концепцію,
покликаний впроваджувати та використовувати нові педагогічні технології,
орієнтовані на варіативність, суб’єктність, творчу індивідуальність, особистісний
потенціал майбутніх фахівців, що максимально готові до практичної діяльності.
Вирішення проблеми підготовки випускника-професіонала можливе лише за
спрямованості навчальної програми навчального закладу на використання
потенціалу навчальних дисциплін та усіх видів практики, навчально-дослідної
роботи та суспільної діяльності на формування професійно компетентної
особистості та діяльності майбутнього спеціаліста.
Задля досягнення поставленої мети, необхідно враховувати модель
соціального працівника, що здійснює професійну діяльність в умовах перехідного
періоду українського суспільства, що включає у себе сукупність компонентів
професійної компетентності:

спеціальна компетентність ‒ готовність до реалізації системи
наукових та практичних знань, умінь та навичок із соціальної роботи;

соціальна компетентність ‒ готовність до професійної діяльності
у відповідності до специфіки оточення клієнта, здатність до
позитивного впливу на гармонізацію відносин у соціумі;

особистісна компетентність ‒ готовність до професійної
діяльності у якості суб’єкту соціальної діяльності та професійноособистісного розвитку.
Необхідно зазначити, що сучасна ситуація вимагає подолання традиційного
погляду на професійну освіту як на систему, орієнтовану головним чином на
розвиток у студентів здібностей до певної сфери праці. Сучасна вища школа
повинна уникати акцентів на професійну підготовку у противагу
загальнокультурному розвитку. Метою реформування професійної підготовки
конкурентоспроможних соціальних працівників є підвищення рівня професійної
мотивації та відповідальності, а також пом’якшення регламентації діяльності
студентів, так як жорстка регламентація породжує пасивність випускників.
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ВПЛИВ АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Петрушев К.В., Солодовник Т.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ситуація в сучасній світовій економіці характеризується не тільки боротьбою
за різного роду ресурси, а і, у першу чергу, за ринки збуту товарів. В багатьох
галузях існує досить жорстка конкуренція. Найбільш яскраво це помітно на
прикладі високотехнологічних галузей при виробництві товарів з високою доданою
вартістю. Головним завданням стає не просто виготовити якісний товар, а
виготовити його кращим, ніж аналогічний товар, виготовлений конкурентом.
Найбільш ефективним способом набуття конкурентних переваг є застосування
нових технологій у виробництві, маркетингу, управлінні. Запровадження новітніх
управлінських технологій дає змогу забезпечити реалізацію інновацій у інших
сферах діяльності підприємства, оскільки в сучасному світі саме персонал є
головною конкурентною перевагою.Прагнення багатьох сучасних компаній до
формування ефективної системи управління персоналом спонукає до вивчення
різних теорій, висновків та підходів, які пропонувалися вченими та практикамиуправлінцями, та вибору найбільш прийнятних до визначеного соціальноекономічного становища, адаптації їх відповідно до умов зовнішнього та
внутрішнього середовища організацій [1, с. 25].
Висока вмотивованість персоналу є запорукою не тільки сумлінного
виконання своїх обов’язків, а і спонукає його до творчої праці, до пошуку, нових,
нестандартних рішень та підходів. Одним з факторів, які безпосередньо впливають
на мотивацію працівників, є особистість керівника.
Авторитет керівника є синтезом його вроджених та набутих якостей, і
складається з багатьох компонентів. Авторитет дозволяє без примусу впливати на
підлеглих, апелюючи безпосередньо до їх ціннісних та культурних переконань,
мотивувати їх власним прикладом.
Виділяють наступні форми авторитету: харизматичний, традиційний,
авторитет ролі або положення, юридичний або правовий, авторитет кваліфікації [2,
с. 61]. Залежно від роду діяльності, в кожному конкретному випадку переважає
одна із вказаних форм авторитету, але інші форми можна розглядати як складові
загального авторитету керівника.
Важливим завданням нашого дослідження виступає розробка методик та
заходів для підвищення різних складових авторитету керівників, як засобів для
розкриття творчого потенціалу працівників та підвищення їх мотивації.
Література:
1. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Навч. посібник / Л.І.Михайлова. – К.: Центр
учбової літератури, 2007. – 248 с.
2. Головнева И. В. Психологические основы кадрового менеджмента. Учеб. для
студентов высших учебных заведений / И.В. Головнева. – Харьков: НУА, 2007. – 156 с.
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ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ МОТИВУВАННЯ
Фурманець Б.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У сучасній вищій школі в контексті інноваційної освітньої концепції була і
залишається вагомою вимогою, активізація мотивування студентів з метою
усебічної їх психолого-професійної підготовки до перспективного, успішного
виконання життєво важливих функцій в соціально-виробничих сферах. У цьому
контексті науково-педагогічні працівники поглиблено, теоретичними і
практичними прийомами прагнуть у процесі навчальної діяльності розпізнавати
й удосконалювати мотивацію студентів з першого і до останнього дня їх
перебування у вищому навчальному закладі. Їх найважливіша мета - більше
предметно розвивати і підтримувати соціальну, навчально-інтелектуальну
мотивацію студентів як рушійний і спонукаючий чинник розвитку ними
індивідуально психологічних особливостей внутрішнього світу, високого рівня
світоглядної духовності, психічних процесів, властивостей, почуттів і волі, а
також сукупності затребуваних знань і умінь до перспективної професійної
діяльності. При цьому, навчальна діяльність оптимізується психологопрофесійним мотивуванням як спонукаючою основою досягнення в ній
найкращих результатів. Психологія як наука учить, що процес психологопедагогічної дії (управління) на студентів з метою оптимізації їх навчальної
діяльності має бути чітко мотивованим. Психологами обгрунтована точка зору
про те, що мотивування навчальної діяльності складає серцевину й основу
управління студентами в цьому процесі. Практика переконливо показує, що
ефективність подібного управління максимальною мірою залежить від того,
наскільки успішно здійснюється процес мотивування. Пропонуються два
основні методичні прийоми мотивування навчальної діяльності студентів.
Перший прийом визначається навчально-методичною дією педагога-психолога
на студентів з метою пробудження у них певних мотивів, особливо інтересів і
бажань, що призводять до поліпшення результатів у навчанні мотивуючого
студента. При цьому прийоми мотивування, важлива цілеспрямована
управлінська взаємодія в ланці "педагог-студент". Другий методичний прийом
мотивування у своїй основі передбачає формування певної мотиваційної
структури у студентів як суб’єктів навчальної діяльності. Подібна структура
визначається сукупністю складових, кожна з яких передбачає активізацію
мотивування навчальної діяльності студентів. Мотиваційну структуру студента
важливо розглядати як взаємозв'язок наступних складових: потреби як
внутрішнього потенціалу студента, що викликається почуттям нестачі чогось
найбільш важливого, наприклад, потреби в повних знаннях і розумінні; мотиву
як усвідомленого спонукання студента до активної розумної дії; стимулу як
спонукання до реакції на окремі носії або предмети, що викликають потрібні дії;
якостей - наполегливості виявити й підтримувати інтерес до навчання,
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сумлінності як відповідального ставлення до навчання з урахуванням усіх
необхідних вимог і правил, спрямованості як прагнення до досягнення
поставленої мети.
Дуже важливо, щоб подібна мотиваційна структура студентів була
своєчасно сформирована з певною, стабільною динамікою.
Висновки. Перший характер мотивування навчальної діяльності студентів
– процес унікальний, бо він спонукає їх прагнення до оптимальних результатів у
ній, хоч у студентів можлива своя динаміка мотивування. Другий характер
мотивування залежить від того, як воно ініціюється тісною взаємодією педагогів
і студентів з почуттям глибокого осмислення його важливості.
Література:
1. Велика психологічна енциклопедія. М.: Эксимо, 2007.-544с.;Корольчук М.С. та ін. Психологія: схеми,
опорні коспекти,методики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальник закладів.-Київ, Ніка-центр,
2007.-320с.
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА У
ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ З ПСИХОЛОГІЇ
Хавіна І.В.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Сьогодні сучасна вища школа пройшла етап модернізації освіти (програми,
підручники, посібники) – педагогічний процес, та достигла другого етапу розвитку –
педагогічні технології. Цей етап, як і традиційний ґрунтується на педагогічній теорії,
методиці, планування освітньої діяльності, але для нього й буде характерним:
- моделювання діагностіруємого кінцевого результату;
- досягнення прогнозованого результату, який досягається в заздалегідь зазначені
терміни та заздалегідь визначеним рівнем витрат ресурсів викладача і студентів;
- нерозривний зв'язок з теорією діяльнісного підходу в навчанні
Розвиток вищої школи може здійснюватися за допомогою інновацій – діяльність по
розробці, пошуку, засвоєнню, застосуванню якихось нововведень. Із різноманіття
інноваційних направлень частіше вибираються саме педагогічні технології, тому що вони
дозволяють інтегруватися у реальний освітній процес, досягати освітніх цілей по конкретній
дисципліні. Педагогічні технології забезпечують впровадження основних напрямків освіти:
гуманізація, гуманітаризація. Забезпечують інтелектуальний розвиток, самостійність.
Поєднує в собі особистісно-орієнтований підхід.
Педагогічні технології дозволяють паралельно вирішувати різні завдання. Завдяки
педагогічним технологіям ставати можливим забезпечити оптимальні умови кожному
студенту, враховуючи його індивідуальні особливості. Так само за допомогою педагогічних
технологій стає можливим мінімізувати негативні чинники, які можуть завдати шкоди під час
навчання.
Також педагогічні технології дозволяють так індивідуалізувати заняття, щоб кожен
студент отримав стільки часу на підготовку, скільки потрібно для повного засвоєння
матеріалу дисципліни, що вивчається. Для цього потрібно виявити у кожного студента:
зону актуального розвитку (знання, вміння його суб'єктивного досвіду);
зону найближчого розвитку ( здібність до засвоєння знань);
зону самореалізації (активність, самостійність, самооцінка).
Сучасні психологи говорять про те, що все, що робить людина, - технологічно, тобто
має ціль та покрокову стратегію її досягнення. Тому ми вважаємо, що технологія – це
послідовність кроків, які ведуть до поставленої мети. Технологія повинна бути точною,
докладною, зрозумілою, щоб будь-який викладач, який хоче нею скористатися, міг би
виконати її без проблем і труднощів і отримати необхідний результат.
Сьогодні педагогічна технологія дозволяє створювати, переробляти, зберігати здобуті
знання, вміння та навички. Вона слугуватиме важливим чинником та засобом підвищення
ефективності
компетенції
фахівця.
Є
потужним
інструментом
підвищення
конкурентоспроможності майбутнього бакалавра з психології.
Визначена педагогічна технологія буде спрямована на забезпечення організаційнопедагогічного та психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки майбутніх
фахівців з психології, їх інтелектуального й творчого розвитку на основі сучасних методів
навчання (особистіснозорієнтоване навчання, проблемне навчання), вдосконалення системи
професійної підготовки бакалаврів з психології, визначення форм і методів підтримки
процесу формування ПБК у майбутніх фахівців.

108

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩЕГО
РУКОВОДИТЕЛЯ-ЛИДЕРА
Шония Д.О., Грень Л.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Ораторское искусство – это деятельность, направленная на убеждение
аудитори посредством живого слова. Ораторское искусство – это не только наука
о красноречии, но и наука о речевой целесообразности, об осмысленной и
корректной речевой деятельности. Это не просто мастерство произносить речи,
это взаимодействие между говорящими. Ораторское искусство имеет свои
основные правила, главная цель которых сводится к правильному управлению
элементами речи и применению разнообразных речевых приемов и принципов в
зависимости от ситуации. И если будущий руководитель-лидер будет владеть
основными правилами ораторского искусства, то его речь – понятная,
интересная, убедительная, живая, – будет хорошо восприниматься
подчиненными и оказывать огромное влияние на их сознание, на их
деятельность, направленную на выполнение поставленных задач. Ораторское
искусство – это трибуна для высококвалифицированного специалиста-лидера,
средство влияния. Основными функциями ораторского искусства являются:
конструктивная (формирование мыслей); коммуникативная (функция передачи
информации и организации влияния), эмотивная (отношение человека к тому, о
чем он говорит, влияние на других во время общения, убеждение аудитории и
моделирование общения). Чтобы выполнить эти функции, следует знать, что
именно его собеседники (или широкая аудитория) хотят услышать, с чем они
непременно не согласятся, какие слова наилучшим образом могут подействовать
на слушателей, какие конкретные средства используются для влияния. Каковы
же главные принципы ораторского мастерства будущего руководителя-лидера?
Прежде всего, это принцип уверенности. Во-вторых, внимательное отношение к
слушателям и ведение разговора в нужном ключе. В-третьих, поддержка
внимания слушателей посредством приведения интересных фактов. Вчетвертых, яркость и насыщенность выступления, т.е. принцип спектакля. Впятых, разнообразие речи (изменение стиля речи, тона голоса, темпа,
применение разных эмоциональных оттенков, активное использование жестов,
пауз). Шестой принцип – это умение заинтересовать слушателей (для хорошей
речи необходим энтузиазм). В-седьмых, взятие оратором ответственности за
непонимание слушателей (фразы должны быть просты и однозначны). Ввосьмых, тактичность по отношению к аудитории ( какой бы не была аудитория,
вести себя с ней нужно всегда тактично и воспринимать такой, как есть).
Последний принцип: умение закончить свою речь прежде, чем этого захотят
слушатели. Эти основные принципы имеют определенную социальную
ценность для будущого руководителя-лидера.
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МОЖЛИВОСТІ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Яковенко К.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто проект з впровадження дуальної системи освіти, який
здійснюється на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій
управління НТУ «ХПІ». Дуальна система освіти передбачає поєднання
теоретичної підготовки фахівців на базі вищого навчального закладу з
практичною підготовкою на базі галузевого підприємства.
Використання такого підходу у межах магістратури спеціалізацій з
інформаційних технологій має на меті підвищення якості підготовки фахівців
на основі взаємодії ВНЗ з компаніями-роботодавцями. Необхідність цього
зумовлена наступними чинниками:
- зростання потреби в ІТ-фахівцях, викликане підвищенням важливості
ІТ-сектора в економічному розвитку держави.
- розрив між вимогами роботодавців та рівнем підготовки випускників;
- недостатній рівень практичної підготовки фахівців з боку вишів.
Проект спрямований на реалізацію дуальної системи освіти при
підготовці магістрів ІТ-спеціальностей. Суть дуальної системи полягає в такій
організації навчального процесу, коли теоретична підготовка здійснюється на
профільних кафедрах вищих навчальних закладів, а практична частина
реалізується в рамках робочого процесу на підприємствах.
Проект складається з 2-х складових:
1. Підготовка до дуальної системи освіти на старших курсах (активна
взаємодія з ІТ-фірмами, корекція навчальних планів і реалізація додаткових
курсів, адаптація випускників до вимог фірм-роботодаців).
2. Реалізація магістерських програм на основі дуальної системи освіти,
яка дозволяє поєднувати фундаментальну теоретичну підготовку з роботою в
ІТ-компанії.
Від впровадження цього проекту можна очікувати наступних результатів:
- підвищення якості підготовки ІТ-фахівців за рахунок забезпечення
практичної підготовки, поєднаної з фундаментальної теоретичною базою;
- підтвердження конкурентоспроможності випускника кафедри на ринку
праці;
- можливість тиражування даного проекту з підготовки фахівців на інші
виші Харкова і України;
- залучення додаткових ІТ-проектів і інвестицій в ІТ-галузь за рахунок
підвищення рівня підготовки фахівців.
Таким чином, вдала реалізація проекту з впровадження дуальної системи
не тільки підвищить рівень підготовки фахівців з інформаційних технологій,
але й забезпечить розвиток ІТ-індустрії міста за рахунок залучення нових
кваліфікованих кадрів.
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СЕКЦІЯ 21. ІНФОРМАТИКА І МОДЕЛЮВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАГІНІВ ТА ТЕМ ПРИ РОЗРОБЦІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО САЙТУ НА ОСНОВІ WORDPRESS
Антонюк В.В., Черних О.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день для повного комунікаційного життя організації чи
підприємства використовують різні методи, але головним інформаційним та
рекламним методом є засоби глобальної мережі Internet. Сайт є обличчям
організації, а його багатозадачніть і зручність говорить про професіоналізм
розробника та престиж організації. Для створення сайтів використовують різні
CMS. На сьогоднішній день найбільш зручний ресурс є WordPress − платформа
для створення власного сайту, яка має велику кількість плагінів та шаблонів,
що розширює його можливості. Деяким приділяється увага в даній роботі.
Спочатку потрібно встановити WordPress останньої версії. Він встановлюється і
використовується безпосередньо на сайті (сервері). Використовування CMS
дуже просте завдяки інтуїтивно зрозумілому вбудованому редактору та
безкоштовному розповсюдженню WordPress. Форматування тексту, посилання,
вставка зображень і відео робиться в декілька кліків. Для новачка, який хоче
створити свій невеликий проект, це важливий момент і величезна перевага, а
професійні девелопери мають чудову платформу для самостійної розробки та
розвитку. Після того, як сформульовано тему та вимоги до дизайну
майбутнього сайту, розробнику необхідно навчитися обирати плагіни та теми
для успішної реалізації. Далі потрібно оцінити доцільність використання
комерційних плагінів або тем. Розглянувши можливі проблеми при взаємодії
плагінів з темами, виробити основні алгоритми виправлення їх, визначити
плюси та мінуси безкоштовних та комерційних тем/плагінів. Для розробника,
який хоче розробляти та успішно використовувати плагіни або теми WordPress,
бажано знати деякі корисні поради. Так, існують плагіни для створювання та
налаштування галерей − PhotoGallery, NextGENGallery, Huge-IT ImageGallery,
Gallery, GmediaGallery; для перекладу контенту на багатомовних сайтах –
WPML, Polylang, qTranslate, Transposh, MultilingualPressFree, Stella; для вставки
аудіо-плеєрів − вбудований програвач музичних файлів, Compact WP
AudioPlayer, HTML5 jQueryAudioPlayer; безкоштовні і корисні інструменти для
розробників WordPress − WordPressHooksDirectory, WordPressCodex. Плагін
ThemeCheck дозволяє перевірити тему розробника і переконатися, що вона
відповідає вимогам. Underscores − пуста стартова тема. Вона містить безліч
різних корисних файлів для теми, код JavaScript і CSS, які легко можуть
використовуватись в якості основи для нової теми розробника.
Відкритість платформи WordPress, доступна величезна бібліотека якісних
тем і плагінів на комерційній та безкоштовній основах, зрозуміла і зручна
консоль адміністрування дозволяють допрацьовувати продукт під вимоги
конкретного сайту.
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МОБИЛЬНЫЙ КАРДИОГРАФ
Безкровный Д.Б., Подорожняк А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время повсеместным является внедрение в медицинскую,
автомобильную и бытовую технику специализированных микроконтроллерных
систем управления и контроля. Их использование позволяет значительно
повысить мобильность, энергоэффективность и управляемость получаемых в
результате устройств.
В докладе предлагается использовать при построении мобильного
кардиографа микроконтроллерную систему управления и контроля.
Обоснована необходимость разработки устройства мобильного кардиографа
(далее – МК) с целью расширения их применения в области диагностической
медицины и областях, смежных с медициной, для диагностики и контроля
работы сердца человека. Рассмотрев рынок МК, можно прийти к выводу, что
предлагаемые устройства не всегда соответствуют требованиям потребителей
по цене, весу, надёжности, автономности работы. В связи с этим зародилась
идея разработки мобильного устройства. Данное устройство разработано на
микроконтроллере серии «ATmega», устройство может реализовывать
следующие функции: сбор и накопление входящих сигналов (частота и
ритмичность сердечных сокращений, регистрировать электрическую
активность сердечной деятельности человека (ЭКГ)), имеет возможность
подключения к ПК посредством последовательного USB–порта, возможность
записи кардиосигналов на карту памяти microSD. Помимо своих технических
характеристик, устройство обладает неплохой надёжностью: имеет небольшой
вес (100 г), независим от погодных условий, работа на отказ – 2000 часов.
Устройство безопасно для работы с людьми.
В ходе работы была разработана структурная схема и модель устройства,
которое соответствует всем техническим требованиям, обеспечивает оценку
состояния человека и органов его жизнедеятельности (сердца).
Целью дальнейшей работы является создание и исследование
программно-аппаратной модели мобильного кардиографа на основе созданных
структурной схемы, модели и программного обеспечения.

112

ЗАСТОСУВАННЯ ITEM RESPONCE THEORY ДЛЯ ПОБУДОВИ
НАВЧАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗНАНЬ СТУДЕНТА
Бобрівник К.Є.
Національний університет харчових технологій, м. Київ
В роботі розглянуто питання підвищення якості навчального процесу за
рахунок наближення до традиційного навчання. В електронному навчанні є
необхідність постійного контролю знань і навчальних досягнень. Забезпечити
якість і ефективність навчання за рахунок адаптації можна шляхом
застосування навчальної моделі студента, якав свою чергу містить дві
компоненти – навчальна модель знань і модель індивідуальних характеристик
студента [1].
Навчальна модель знань студента описує динаміку рівня підготовленості
студента, що є узагальненим (інтегральним) показником рівня знань, умінь і
навиків, а також компетентності студента у певній спеціальності. Рівень
підготовленості представляється у вигляді концептуальної величини, що
виражається змістом і параметрами тестових завдань, включених в тест.
В результаті порівняння класичних і сучасних моделей тестування для
оцінювання рівня підготовленості студента видно, що більшість із них
потребують чималих часових затрат на проведення контролю знань, які
приводять до стомлюваності студента і зменшення мотивації до навчання.
Запропоновано для побудови навчальної моделі знань студента на основі
результатів тестування із застосування Item Responce Theory (IRT). Даний
метод полягає у розподілі тестових завдань за рівнями складності, і зводиться
до визначення складності тестових завдань, виходячи з експериментальних
даних попереднього тестування. Передбачається використання тестових
завдань наступних типів – це завдання на співставлення, встановлення
послідовності, введення числової відповіді, введення відповіді та вибір однієї
відповіді.
Таким чином, застосування IRT математичної теорії оцінки якості
тестових завдань для визначення рівня підготовленості студентів з метою
побудови навчальної моделі знань студента. А також реалізувати алгоритм
роботи студента із електронним навчальним ресурсом, що дозволить зберегти
мотивацію до навчання за рахунок динамічного формування індивідуальної
траєкторії контролю знань і опрацювання теоретичного матеріалу.
Література:
1. Поворознюк Н.І. Розробка моделі студента для електронних засобів навчання
технічних і технологічних дисциплін / Н.І. Поворознюк, К.Є. Бобрівник // Наукові записки
УНДІЗ. – 2015. – Т. 35. – № 1. – С. 76-80.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Богданов В.О., Ащепкова Н.С.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,
г. Днепропетровск
Рассматривается автоматизированное производство элементов декора из
экструдированного полистирола (потолочный плинтус, карниз, розетка и т.д.).
Технологическая линия оснащена формовочными машинами, вспенивателями и
силосами «Akkaya Makina». Система управления участком построена на базе
микроконтроллера АT91SAM7S256, обеспечивает оптимизацию параметров
многосвязной системы «Температура вспенивания – Количество циклов –
Давление формовки – Время выдержки». Система контроля качества продукции
представлена ультразвуковыми датчиками для выявления дефектов:
несоответствие детали и матрицы, трещины, раковины, пузыри воздуха. Для
оценки
зернистости
материала
изделия
используется
выборочное
фотографирование торцевых срезов детали.
Цель исследования: методом математического моделирования определить
последовательность и частоту выборочных исследований качества; вычислить
максимальный и минимальный размер партии деталей; оценить вероятность
гипотезы о соответствии партии деталей критериям качества при выборочных
исследованиях.
Для достижения цели исследования нужно решить следующие задачи:
 определить зависимость качества партии деталей от параметров
многосвязной системы «Температура вспенивания – Количество циклов –
Давление формовки – Время выдержки»;
 определить оптимальный размер партии для принятия решения «партия
качественная», при соответствии критериям качества одной детали;
 определить вероятность ошибочного решения, при котором
бракованная партия деталей считается качественной;
 определить вероятность ошибочного решения, при котором
качественная партия деталей считается бракованной;
 разработать рекомендации относительно организации системы
контроля качества продукции в системе управления производством.
Для
решения
сформулированных
задач
используется
метод
последовательного анализа, как один из методов статистического анализа при
проверке гипотез. Разработанное программное обеспечение в среде Mathcad
позволяет моделировать процесс контроля качества изделий. При реализации
предложенных алгоритмов микроконтроллер в режиме реального времени
анализирует параметры «Температура вспенивания – Количество циклов –
Давление формовки – Время выдержки», вырабатывает частоту и порядок
испытаний и принимает решение относительно соответствия партии деталей
критериям качества.
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СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ
Бондарчук В.К.1, Подорожняк А.О.1, Бараннік В.В.2
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожндуба, м. Харків
В роботі розроблений спосіб диференційного захисту об'єктів
відеозображення, заснований на аналізі залежності інформаційної насиченності
блоків відеозображення та частотного спектру даних блоків, отриманого за
допомогою дискретного косинусного перетворення.
Вибір моделі диференційного захисту пов'язаний з тим, що в сучасному
світі постійно існує потреба в захисті, який є достатньо ефективним і при чому
шифрування відеозображень повинно відбуватися достатньо швидко [1]. На
даний час одними із найбільш поширених стратегій шифрування є стратегія
попереднього шифрування даних та стратегія захисту відеоінформації після
стиснення [2]. Дані методи мають свої недоліки, для нівелювання яких було
запропоновано третій метод – шифрування в процесі стиснення лише найбільш
інформаційно важливі компоненти зображення.
Для розробки моделі аналізу коефіцієнтів частотної матриці була
проведена класифікація блоків, на основі зорового сприйняття. Для отримання
даної матриці було обрано дискретне косинусне перетворення, оскільки воно є
досить розповсюдженим та широко використовується в форматах зберігання
відеоданих с втратами. На основі даної класифікації було проведено аналіз
значень частотних коєфіцієнтів дискретного косинусного перетворення по
групам (всі коєфіцієнти, низькочастотні коєфіцієнти, високочастотні
коєфіцієнти, загальна кількість нульових або близьких до нуля коєфіцієнтів).
Для аналізу матриці ДКП був введений параметр Pдкп для групи коефіцієнтів:
m

Pдкп  log2 ( [ki2 ]),
i n

де ki – і-й частотний коєфіцієнт ДКП.
Надалі було проаналізовано кореляцію між значенням Pдкп для блоку та
середньоквадратичним відхиленням його елеметів, та було отримано пряму
залежність, на основі якої було розроблено спосіб диференційного захисту
даних, на основі модифікації алгоритму зберігання відеозображень JPEG.
Література:
1. Востриков А.А. Тенденции и оценка прогресса технологий сжатия изображений и
видеоинформации в сетях / А.А. Востриков // Фундаментальные исследования. – 2013.
– № 8-2. – С. 263-268.
2. Ватолин В.И. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений
и видео / В.И. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – М.: Связь, 1980. – 248 с.
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МЕТОД РОЗПІЗНАННЯ ОБРАЗІВ У СИСТЕМІ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ БАНКУ
Бреславець В.С., Котелевський С.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день існує багата кількість великих компаній які
працюють на національних та міжнаціональних рівнях та мають свої відділення
у кожному регіоні. Перед такими компаніями постає проблема забезпечити
якісне та швидке обслуговування своїх клієнтів. Новітні IT-технології значно
допомагають у досягнені цієї мети, але ще є багато простору для
удосконалення, тому що якими б потужними не були системи онлайнобслуговування люди все одно надають перевагу людському контакту. У
зв’язку з цим з’явилась ідея застосувати технологію розпізнання образів для
прискорення та поліпшення обслуговування у банківському відділенні.
Схожі експерименти проводились різними компаніями по всьому світу,
але вони не виправдалися по наступним причинам. По перше, собівартість
системи занадто велика для масового впровадження, а по друге, певна кількість
користувачів вважали цю технологію такою, що насторожує, але з розвитком
технологічного прогресу ця думка змінюється. Тому перед нами в першу чергу
стоїть задача розробити метод розпізнання образів який не буде потребувати
дорогої та складної інфраструктури, при цьому не жертвуючи якістю обробки
образів.
Так як банк заздалегідь володіє великим об’ємом інформації про своїх
клієнтів для нас відкривається простір для навчання нейронної мережі
розпізнавання образів, яка може знаходитись на хмарних сервісах. У такому
разі для забезпечення роботи системи банківському відділенню потрібні лише
камери, комп’ютер для обробки відео-потоку та з’єднання з мережею Інтернет.
Для реалізації програмного забезпечення для розпізнавання образів у хмарних
сервісах найоптимальнішим варіантом є Node.JS, який завдяки асинхронності
та движку V8 є ідеальним для цієї задачі.
В результаті була розроблена система, яка надає можливість розпізнавати
образ людської особи та швидко знайти її клієнтські дані для прискорення та
покращення якості обслуговування у банківському відділенні. Система
відповідає сучасним вимогам безпеки, швидка та недорога у впровадженні.
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ СИМУЛЯТОР БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Волоцков Е.А., Подорожняк А.А., Межерицкий С.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Развитие вычислительной техники за последнее время спровоцировало
использование ее средств в разных сферах деятельности. Беспилотные
летательные аппараты являются на сегодняшний день довольно актуальными
разработками по обеспечению разведки местности. Данные устройства могут
выполнять ряд задач, связанных с фотографированием местности, которая
находится на достаточно большом удалении, при этом использование дрона
является совершенно безопасным для оператора. Управление таким дроном
производится дистанционно, что обеспечивает повышенную скрытность при
выполнении задач разведки местности, но требует достаточного уровня
квалификации от оператора.
В связи с тем, что обучение специалистов на реальных дронах требует
больших материальных затрат и времени, возможно использование
компьютерных симуляторов летательного аппарата. Эти программы позволяют
обучить будущего специалиста без рисков повреждения техники и могут
использоваться гораздо чаще, чем управление настоящим беспилотником. В
качестве контроллера может использоваться клавиатура или джойстик,
подключенный через USB. Отображение симуляции полета производится
средствами 3D-графики, что обеспечивает повышенную реалистичность,
приближенную к реальности. Выполнение тестов по управлению дроном
отслеживается программой и сохраняются для последующей обработки при
сравнении с результатами других операторов или будущих попыток
прохождения теста.
В ходе работы была разработана программа, которая запускается на
обычном компьютере и позволяет выполнять симуляцию управления
беспилотным летательным аппаратом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Гейко Г.В., Дмитриенко В.Д., Мезенцев Н.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для повышения эффективности управления дизель-поездом машинисту
необходимо оперативно отслеживать техническое состояние объекта
управления. Однако, во время движения состава частая оперативная оценка
машинистом большого числа показателей практически невозможна даже при
использовании компьютерной техники и графического отображения
информации. Это обстоятельство привело к созданию систем, которые в
автоматическом режиме контролируют состояние объекта управления и при
нормальном его функционировании не загружают машиниста большим
объёмом информации, на которую он не должен реагировать. Такие системы
выполняют анализ множества различных параметров и выражают его в одной
интегральной оценке, которую и должен проанализировать машинист.
Машинист привлекается к управлению объектом только в случаях, когда
система управления не может самостоятельно справиться с проблемами,
возникшими при функционировании объекта.
Одной из систем, позволяющей облегчить управление тяговым
подвижным составом, является система контроля, основанная на использовании
интегрального таксономического показателя, на основе величины которого
делается вывод о работоспособности объекта управления. Если значение
таксономического показателя близко к максимальному значению, то это
означает, что объект функционирует в режимах, близких к оптимальным. Если
же таксономический показатель значительно отклоняется от максимального
значения, то это свидетельствует об уходе всех, либо части переменных, а
следовательно и самого объекта, от оптимального режима функционирования.
Однако, такая система контроля и диагностики имеет существенный недостаток
– невозможность быстрого обнаружения больших отклонений отдельных
параметров или переменных, что требует её совершенствования.
В работе предлагается использовать для контроля и диагностики
состояния технического объекта с известным эталонным состоянием способ,
который включает в себя: выбор параметров, подлежащих диагностическому
контролю, регистрацию этих параметров с помощью датчиков, формирование
векторов входных сигналов, обрабатываемых многослойной нейронной сетью.
Предложенный способ отличается от существующих тем, что расстояние
между эталонным и диагностируемым состояниями объекта определяется как
сумма абсолютных значений разностей между измеряемыми и эталонными
значениями параметров и выделяются все параметры, абсолютные значения
разностей между измеряемыми и эталонными значениями которых превысили
заранее заданные значения.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
АКСЕЛЕРОМЕТРА У ANDROID-ПРИСТРОЯХ
Горєлов В.О.
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
У роботі розглянуто особливості проведення спектрального аналізу
даних, отриманих за допомогою акселерометра мобільного Android-пристрою.
Для роботи із акселерометром використовують Android sensor framework.
Основою для дослідження частотних характеристик дискретизованого
сигналу є швидке перетворення Фур'є, котре передбачає використання
рівномірної часової сітки при дискретизації.
Android sensor framework не надає можливості отримувати відліки,
рівновіддалені у часі. Єдина можливість полягає у встановлення бажаної
затримки між суміжними відліками. Існує ряд констант, котрі задають значення
такої затримки: «normal», котру використовують для моніторингу орієнтації
екрану, зазвичай її значення відповідають затримкам до 200 мс згідно із
документацією Google; «UI» – 60 мс, «game» – 20 мс та «fastest» – котра
представляє затримку, що дорівнює 10 мс.
Дані значення з точки зору операційної системи носять виключно
рекомендаційний характер. Інтервал може бути змінено випадковим чином у бік
зменшення чи збільшення з однаковою імовірністю.
На рис. наведено функцію щільності розподілу імовірності величини
кроку у часі між двома суміжними відліками для 1000 відліків, отриманих за
допомогою Nexus 5 під керуванням Android 6.0.1.

Рис. Щільність розподілу імовірності величини інтервалу між сусідніми
відліками у режимах: 1 – «fastest», 2 – «game»
Досліджено способи апроксимації дискретизованого із нерівномірним
кроком сигналу. Запропоновано метод проведення спектрального аналізу на
нерівномірній часовій сітці на прикладі даних акселерометра Androidпристрою.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
ГАРАНТОВАНОЇ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Горовецький Д.В., Дженюк Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський технічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто питання якості обслуговування (Quality of Service,
QoS) в територіально-розподілених мультисервісних телекомунікаційних
мережах (ТКМ).
Проблема забезпечення гарантії якості обслуговування одночасно з
кількома показниками в умовах узгодженого управління канальними,
буферними ресурсами та трафіком при реалізації різних стратегій
маршрутизації стоїть особливо гостро.
Забезпечення рішення задач управління трафіком ускладняється
масштабованістю рішення, тобто властивістю мережі зберігати ефективність
свого функціонування при територіальному рості ТКМ, збільшенню числа
показників якості, кількості обслуговуваних трафіків. Одне із рішень цієї
проблеми – використання ієрархічних рішень. Однак в IP- та ATM-мережах
основною складністю залишається те, що багатошляхова маршрутизація
одночасно сприяє забезпеченню більш збалансованого навантаження ТКМ і
ускладнює рішення розподілення та резервування канального ресурсу з
підтримкою QoS.
Для рішення цієї задачі пропонується застосувати підхід, заснований на
розрахунку та використанні оверлейних мереж, які визначали б вірогідний граф
рішень задач багатошляхової маршрутизації.
В роботі досліджується модель управління трафіком із забезпеченням
гарантованої якості обслуговування, де реалізується вимога мультисервісності
за рахунок підтримки безлічі служб, мінімізується вартість використовування
канальних ресурсів та забезпечується узгоджене рішення задач БКМ,
динамічного розподілення канальних ресурсів та гарантованої якості
обслуговування по тимчасовим, швидкісним показникам та показникам
надійності.
При розрахунку потоків та розподілі пропускної здатності каналів зв’язку
забезпечується розрахунок множини шляхів, уздовж яких забезпечуються
гарантії якості обслуговування одночасно за декількома показниками QoS.
Кожен наступний маршрут «вмикається», коли вже використана множини
шляхів не забезпечує заданого рівня якості обслуговування.
Граф рішень задачі управління трафіком багато в чому визначається
рівнем вимог до якості обслуговування. Для задач QoS доцільно обмежити
пошук графу рішень деякою заздалегідь визначеною областю, попередньо
вибраної накладеної (оверлейної) мережі, яка максимально збігається з
передбачуваним графом рішень. В крайньому випадку оверлейна мережа
повинна повністю співпадати з передбачуваним графом рішень.
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Грішин І.Ю., Рябов А.М.
Кубанський державний технологічний університет, м. Краснодар
В роботі розглянуті різні види загроз хмарних обчислень, а також
проведено аналіз можливих видів атак на елементи хмари і рішення щодо
протидії таким атакам.
Хмарні обчислення – технологія розподіленої обробки даних, в якій
комп'ютерні ресурси і потужності надаються користувачеві як Інтернет-сервіс.
Застосування хмарних технологій призвело до нових загроз інформаційної
безпеки, що вимагає додаткового опрацювання особливостей хмарних
обчислень з метою виявлення вимог до системи їх інформаційного захисту.
В даний час на ринку представлений широкий спектр пропозицій для
захисту серверів і центрів обробки даних (ЦОД) від різних загроз. Вони
об'єднані орієнтованістю на вузький спектр вирішуваних завдань. Але він
зазнав значного розширення внаслідок поступового витіснення класичних
апаратних систем віртуальними платформами. До загальновідомих типів загроз
(мережеві атаки, уразливості в додатках операційних систем, шкідливе
програмне забезпечення) додалися проблеми, пов'язані з контролем середовища
(гипервизора), трафіку між гостьовими машинами та розмежуванням прав
доступу. Розширилися внутрішні питання і політики захисту ЦОД, а також
вимоги зовнішніх регуляторів. Робота сучасних ЦОД в ряді галузей вимагає
закриття технічних питань і нюансів, пов'язаних з їх безпекою.
Основні проблеми інформаційної безпеки при використанні хмарних
технологій:
– труднощі при переміщенні звичайних серверів в обчислювальну хмару.
Вимоги до безпеки хмарних обчислень не відрізняються від вимог безпеки до
центрів обробки даних. Але віртуалізація ЦОД і перехід до хмарних середовищ
призводять до появи нових загроз;
– динамічність віртуальних машин. Дана мінливість створює додаткові
труднощі для забезпечення цілісності системи безпеки;
– вразливість всередині віртуальних середовищ. Для хмарних систем
загроза віддаленого злому або зараження шкідливим програмним
забезпеченням істотно підвищується;
– захист бездіяльних віртуальних машин. При використанні хмарних
обчислень периметр мережі розмивається або зовсім зникає. Для розмежування
сегментів з різними рівнями довіри в хмарі віртуальні машини повинні
самостійно забезпечити себе захистом, переміщаючи мережевий периметр до
самої віртуальної машині.
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МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ, ТИПИ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
Гришин І.Ю., Скидан Р.А.
Кубанський державний технологічний університет, м. Краснодар
Хмарні обчислення засновані на трьох основних моделях: інфраструктура
як послуга (IaaS), платформа як сервіс (PaaS) та програмне забезпечення як
послуга (SaaS).
Відповідно до класифікації Національного інституту стандартів і
технології США (NIST) виділяються три основних види хмарних обчислень:
приватні, гібридні та публічні.
Питання безпеки та конфіденційності є одними з найбільш важливих
проблем в області хмарних обчислень, так як велика кількість особового
контенту і інші конфіденційні дані розташовуються в хмарі.
Забезпечення безпеки і конфіденційність в цьому контексті вимагає
прийняття рішень для захисту, які істотно відрізняються від тих, які
передбачені діючими практиками в області забезпечення безпеки в
«традиційної інфраструктурі».
У традиційній ІТ-інфраструктурі організація повністю контролює свою
інфраструктуру. Коли інфраструктура організації повністю або частково
мігрувала в хмару, то така інфраструктура, включаючи відповідні додатки та
збережені дані розташовується в середовищі, яка відокремлена, управляється і
підтримується поза організації. Звідси випливає проблема фізичної безпеки
інфраструктури, яка розпилюється поза територією організації, і яка може
відрізнятись від очікуваної. Для приватної хмарної інфраструктури ризики
фізичної безпеки практично аналогічні ризикам, характерним для традиційної
інфраструктури.
Безпека і доступність хмарних сервісів – від аутентифікації і управління
доступом до шифрування й активності моніторингу – залежить від безпеки API.
Ризик збільшується третіми сторонами, які покладаються на API, і на основі
цих інтерфейсів розробляють додатки, що надають додатковий функціонал для
організації, якій, можливо, буде потрібно надати облікові дані третій стороні.
API-інтерфейси та інтерфейси, як правило, в найбільшою мірою схильні до
злому і атакам, тому що вони, як правило, доступні з мережі Інтернет.
Перед перенесенням служб, даних й додатків в «хмари», організації
повинні чітко розуміти і контролювати питання, які можуть представляти будьякі потенційні ризики, пов'язані з використанням середовищ хмарних
обчислень. Безпека і конфіденційність питань безпеки, загроз й вразливості
можуть бути різними для різних типів розгортання хмарних моделей.
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ВИБІР ХОСТИНГУ ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Гугнін В.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Створено інтерактивний додаток для системи дистанційної освіти, що
побудований з використанням технологій для створення інтерактивних
додатків, таких як: Іnternet Іnformatіon Servіces, XAML, С#, MYSQL та
Silverlight.
Для роботи даного додатку його потрібно «розташувати» в мережі
Інтернет, тобто розташувати його на сервері, що підключений до мережі. Для
цього, теоретично, можна використати будь-який комп’ютер, що підключений
до мережі Інтернет, але на практиці, вирішити дане завдання таким шляхом
неможливо, по причині низької пропускної здатності каналів приватних
користувачів. Тому правильним рішенням буде розмістити додаток на сервері
офіційного хост-провайдера. При цьому потрібно вирішити завдання
обґрунтованого вибору такого провайдера [1].
При виборі хост-провайдера треба враховувати наступні фактори:
наявність підтримки asp.net сервісів, MYSQL, тобто Windows хостинг;
резервування бази даних та файлів; платформу, на якій розміщений сервер,
краще обирати Windows; трафік, виділений вам провайдером у місяць (скільки
даних може передатися від вашого сайту до користувачів і навпаки), кращій
варіант – це необмежений трафік; наявність цілодобової служби підтримки;
наявність пошти; наявність панелі керування (cpanel) – через цю панель
користувач зможете управляти сайтом і всіма сервісами хостинга; дисковий
простір, для сайту заснованого на PHP-nuke, як мінімум, знадобитися 100Mb;
відклики від знайомих, які користувалися або користуються послугами даного
провайдера [1, 2]. У решті, враховуючи вищезгадані фактори, для виконання
завдання був обраний хост-провайдер http://winhost.kiev.ua, на якому і було
зареєстроване доменне ім‘я для нашого проекту.
Література:
1. Терри Фельке-Моррис. Большая книга веб-дизайна / Терри Фельке-Моррис, пер. с
англ. Н.А. Райтмана. – М. : Єксмо. – 2012. – 608 с.
2. Тихонов В. Хостинг для вашего сайта. Критерии выбора [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://htmlbook.ru/blog/hosting-dlya-vashego-sayta-kriterii-vybora.
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РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ СИСТЕМИ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Гугнін В.М., Захаренко О.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сьогодні все більш гостро стає питання створення та підвищення якості
інтерактивних систем навчання. Однією з вимог, висунутих Міністерством
освіти і науки України в тендерах на створення навчальних систем, є
використання
в
програмних
продуктах
інтерактивного
контенту,
кросплатформеність даних систем, робота систем в онлайн режимі [1 – 3]. У
НТУ «ХПІ» наявна система дистанційної освіти, основна структура якої
сформувалася за декілька останніх років, тому актуальним є завдання
створення наповнення для даної системи. У зв‘язку з цим, актуальним є
завдання розробки уніфікованого програмного середовища, що являє собою
основу для створення інтерактивного посібника. Базові вимоги стосовно якості
інтерактивних освітніх модулів: можливості диференціації та індивідуалізації
навчання; єдність стилю в оформленні модулів в рамках курсу; якість
графічних уявлень; якість текстової інформації; унікальність, логічність,
послідовність викладу; можливість модифікацій готових модулів; наочність
матеріалу; збалансованість інформаційного обсягу; навігація в системі; облік
особливостей цільової аудиторії слухачів; описова документація [2, 3].
Для вирішення даного завдання доцільно використати сучасні технології
для створення інтерактивних додатків, такі як: Іnternet Іnformatіon Servіces,
XAML, С#, MYSQL та Silverlight.
Література:
1. Кравцов Г.М. Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS
/ Г.М. Кравцов // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Географічні
інформаційні системи в аграрних університетах». – Херсон. – 2006. – С. 39 – 40.
2. Кухаренко В.Н. Функции и значение общения в дистанционном обучении
/ В.Н. Кухаренко // Современные проблемы науки и образования. Гендерная конференция.
Ужгород-Харьков, 2002. – 105 с.
3. Дементієвська Н.П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів
/ Н.П. Дементієвська, Н.В. Морзе // Інформаційні технології і засоби навчання: [зб. наук.
праць]. – К.: Атіка, 2005. – 272 с.
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ВЗАЄМОДІЯ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ТИПОМ «СЕРВЕР-СЕРВЕР»
Гугнін В.М., Халій Д.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі розглянуто питання використання взаємодії користувачів за
типом «сервер-сервер» в створюваній моделі гри замість більш звичайної
«клієнт-сервер». За визначенням клієнт-сервер – це мережева архітектура, в
якій мережеві навантаження розподілені між постачальниками послуг, які
називаються серверами, і замовниками послуг, які називаються клієнтами.
Зазвичай вони взаємодіють через комп’ютерну мережу за допомогою
мережевих протоколів і знаходяться на різних обчислювальних машинах. В
мережевих іграх, як правило, всією обробкою даних займається окремий
сервер, до якого підключаються користувачі і за допомогою якого вони
взаємодіють один з одним, тобто прямої взаємодії і пересилки даних між
комп’ютерами користувачів немає, користувачі просто відправляють запит на
виконання якої-небудь дії. Це є досить хорошим рішенням при взаємодії
користувачів через мережу, але в цьому є свої серйозні недоліки:
– непрацездатність сервера може зробити непрацездатною всю
обчислювальну мережу. Непрацездатним сервером можна вважати сервер,
продуктивності якого просто не вистачає для оптимального обслуговування
всіх клієнтів, а також сервер, що знаходиться на ремонті, профілактиці та т. ін.;
– великі витрати на сам сервер подібного типу – закупівля та
обслуговування недешевого обладнання, яке повинне давати досить високу
швидкодію, необхідного для оптимальної взаємодії користувачів, а підтримка
роботи даної системи вимагає окремого фахівця – системного адміністратора.
У нашій розробці також присутній сервер і взаємодія з ним, але він
використовується тільки для зберігання основної інформації про користувачів і
т.д. та не бере участі в передачі даних між клієнтами гри. Тобто збої в роботі
такого сервера майже не вплинуть на можливість користувачів взаємодіяти між
собою, проте, все ж таки, інформація в таких випадках просто не буде
зберігатися. Рішення все ж використовувати сервер було прийняте, оскільки
при відведені кожній окремій програмі користувача повної ролі «серверу» були
б наступні проблеми:
– велика ймовірність того, що користувачі будуть намагатися якось
змінити збережені на комп’ютері дані і робити подібні корисливі дії для власної
або чиєїсь вигоди;
– дані, що зберігаються, збільшували б обсяг пам’яті, що
використовується під програму на комп’ютері користувача.
Сама програма, яка встановлена у користувача, виступає тільки частково
у ролі окремого «сервера»: передача даних здійснюється безпосередньо між
такими «серверами» і виконується обробка даних на кожному з них.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
УСТРОЙСТВАМИ
Далека В.Д., Зозуля А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Энергетика – важнейший сектор экономики, развитие которой во многом
зависит и от энергетических предприятий для которых в современных условиях
актуальна
проблема
повышения
эффективности
их
деятельности.
Автоматическая система мониторинга и диспетчерского управления
устройствами предприятия позволит частично решить указанную проблему.
Система управления устройствами – это многоуровневая система типа
клиент-сервер, где объект управления – устройство, а субъект управления –
управляющая система. Нижний уровень представлен маршрутизатором с
функциональностью 3G-модема. Он позволяет реализовать обмен данными с
оборудованием по интерфейсам RS-232 и RS-485, Ethernet и USB.
Все данные, полученные от маршрутизатора, хранятся на облачном
сервере. Сервер может быть установлен на внешнем хостинге или на локальном
компьютере. На сервере обеспечена надежная защита данных за счет
применения передовых систем шифрования.
Связь локального компьютера с сервером реализована через вебинтерфейс сервера. Пользователь (диспетчер) получает подробную
информацию о параметрах устройств, подключенных к системе, и при
необходимости изменяет их. Пользователю доступны архивы значений
параметров по каждому устройству, которые выдаются в виде таблиц или
графиков. Обеспечена возможность генерации отчетов любой сложности с
привязкой к конкретной дате. На рис. представлена функциональная структура
локальной составляющей системы, которая отображает возможности,
предоставляемые пользователю.
Авторизация
пользователя

Главное окно

Настройка уровня
доступа

Список утройств

Карта местности

Настройки
соединения

Добавить
утсройство

Удалить
устройство

Редактировать
устройство
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устройством

Таблица
параметров

Графики
параметров

Управляющие
команды
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Настройки
отображения

Журналы

Рис. Функциональная структура локальной составляющей системы
Программы разрабатывались на С++ в среде программирования
Qt Creator 5.3.1, которая поддерживает операционные системы Android.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ПЛАГИНА ДЛЯ EVENT-СЕРВИСА
Далека В.Д., Колодяжная Н.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Деятельность по организации и управлению мероприятиями в бизнессообществе называют Event-менеджментом. Организация мероприятий стала
индустрией со своими технологиями, актерами, легендами и традициями.
Event-мероприятие имеет эмоционально-развлекательную основу, воздействует
на человека с помощью разного рода сюжетных ходов, изобразительных
приёмов, световой техники, компьютерной графики и т.п. По преследуемым
целям все Event-мероприятия можно разделить на следующие виды:
мероприятия для партнеров и клиентов (конференции, презентации, приемы,
семинары, форумы, конгрессы, саммиты, pr-акции, специальные мероприятия
на выставках-ярмарках); корпоративные мероприятия (профессиональные
праздники, юбилеи фирмы, дни рождения сотрудников, вечеринки, праздники,
пикники, коллективный тренинг); специальные мероприятия (всевозможные
фестивали, концерты, шоу, массовые мероприятия, рекламные туры и т. д.).
При подготовке любого мероприятия разрабатывается сценарий с
соответствующей шоу-программой. Тут как раз и возникает проблема. В Eventагентстве клиенту всегда предлагают весь список имеющихся шоу-программ.
Как правило, человеку трудно сразу сделать правильный выбор. Требуется
много сил и времени для того, чтобы выбрать такую шоу-программу, которая
была бы уместной, увлекательной и интересной на том или ином мероприятии.
Второй вариант – это длительный и мучительный диалог Event-менеджера с
клиентом с целью правильного выбора.
Но почему бы не систематизировать имеющиеся шоу-программы в
соответствии с принятой классификацией Event-мероприятий? Аналогичный
подход реализован на сайтах интернет-магазинов, где весь товар разбит на
общие категории и более узкие подкатегории, переходя по которым
пользователь может найти необходимый ему товар. В результате возникла идея
создания плагина для Event-сервиса обслуживания клиентов, который
представляется в виде некой анкеты. Клиенту будет предлагаться ряд вопросов
о предстоящем мероприятии и в зависимости от ответов предоставляться
несколько вариантов шоу-программ на выбор. Критерии, по которым будет
подбираться шоу-программа или артист, могут быть различными. Например,
такие: какое мероприятие планируется (свадьба, корпоратив компании, день
рождения, другое); сколько будет гостей (до 10, 20, 50, 100 чел. или больше);
где будет проходить мероприятие (открытая площадка, закрытое помещение);
продолжительность мероприятия (до 3, 6 часов или больше); на какую сумму
денег рассчитывают (до 2500, 5000, 10 000 грн. или больше); планируют ли
получать подарки (да, нет) и т.д. Ответив на эти вопросы, пользователь получит
несколько вариантов шоу-программ с кратким их описанием, фото и видео
примеры. Такой подход позволит клиенту упростить и ускорить подготовку к
Event-мероприятию.
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ ИМПУЛЬСНОГО ЯМР ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ВОДНЫХ СИСТЕМ
Даниленко А.Ф.1, Дьяков А.Г.2
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
Харьковский государственный университет питания и торговли,
г. Харьков
Одним из основных методов исследования пищевых продуктов является
метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). В пищевых технологиях большое
внимание уделяется оценке состояния воды в продуктах, и эти исследования
проводятся на основе применения метода ЯМР.
Проведение исследований основывается на использовании метода
спинового эха, предложенного Ханом. В этом методе на исследуемый образец
воздействуют двумя радиочастотными импульсами с интервалом τ и через
время 2 τ появляется сигнал эха, определив амплитуду которого можно
вычислить значение Т2.
Однако, метод Хана позволяет определить значение Т2 когда за время Т2
молекулы воды не движутся. В случае повышенного влагосодержания это
условие не выполняется, т.к. молекулы находятся в состоянии непрерывного
теплового движения.
Повысить точность определения Т2 можно двумя путями: путем
улучшения методики обработки информации с целью повышения точности
вычисления значения Т2 либо уменьшения доработкой аппаратной части ЯМР
путем реализации многоимпульсной последовательности Карра-Парсела.
Проведено моделирование обработки данных сигнала импульсного ЯМР,
выявление факторов, влияющих на погрешность определения времени спинспиновой релаксации Т2 при исследовании водных систем пищевых продуктов.
Анализ точности вычисления Т2 показал высокую чувствительность
погрешности оценки результатов вычислений к ошибкам измерения амплитуды
сигнала ЯМР. Повышение числа экспериментов с целью уменьшения
погрешности измерений приводит к увеличению времени исследований.
Для уменьшения влияния коэффициента самодиффузии на результат
измерения Т2 необходимо последовательность Хана преобразовать в
многоимпульсную последовательности Карра-Парсела.
Принято решение провести доработку аппаратной части спектрометра
ЯМР с целью реализации многоимпульсной последовательности КарраПарсела. Исходя из конфигурации аппаратной части ЯМР, было решено ее
дополнить блоком цифровой обработки, на который будут подаваться
необходимые сигналы от генераторов импульсов и вырабатываться
необходимые управляющие сигналы.
Реализация блока цифровой обработки импульсных сигналов выполнено
на ПЛИС, что позволит сравнительно просто видоизменять параметры
многоимпульсной последовательности с целью отработки алгоритма ее
функционирования в составе схемы управления спектрометром ЯМР.
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ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ГОДИННИКА НА БАЗІ ПЛІС
Даниленко О.Ф., Ягнюков С.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуті питання методів проектування різних пристроїв на
базі ПЛІС (програмовані логічні інтегральні схеми), які набули в останній час
широкого поширення завдяки ряду властивостей:
– логіка роботи ПЛІС не визначається при виготовленні, а задається за
допомогою програмування;
– ПЛІС дозволяють задати бажану структуру цифрового пристрою у
вигляді принципової електричної схеми або програми на спеціальних мовах
опису апаратури (Verilog, VHDL, AHDL та інші);
– завдяки попередньому пункту багато виробників ПЛІС пропонують
також систему, яка полегшує програмування та перепрограмування їх виробів
(наприклад, продукт компанії Altera Corporation Quartus II).
У ході досліджень на базі ПЛІС було спроектовано та побудовано
наступні пристрої: пристрій вимірювання частоти, пристрій вимірювання
температури повітря та електронний годинник. На апробацію до конференції
«MicroCAD-2016» було вирішено винести саме електронний годинник, який на
думку авторів найбільше серед вищеназваних пристроїв зображує переваги
проектування пристроїв різних видів складності на ПЛІС.
Для розробки пристрою була обрана ПЛІС типу CPLD. Із всіх типів ПЛІС
CPLD найбільше підходить для ролі бази для невеликих за габаритами та
логікою пристроїв завдяки наступним властивостям:
– може застосовуватись поряд з великими кристалами для розширення
числа входів/виходів, для попередньої обробки сигналів або підтримки
інтерфейсів (наприклад, контролер COM-порту, USB, VGA та інші);
– невелика вартість відносно інших типів ПЛІС;
– функціональність кодується в енергонезалежній пам’яті, тому немає
необхідності їх перепрограмування при ввімкненні.
У ході проектування пристрою структура окремих компонентів
(лічильники, регістри, пристрої керування) були задані мовою опису апаратури
Verilog, що зробило легшим тестування правильності їх роботи. Результуючий
пристрій займає у ПЛІС близько шістдесяти логічних елементів. Цей показник
добре зображує основну перевагу ПЛІС перед звичайними інтегральними
мікросхемами.
Висновок. Було спроектовано невеликий за габаритами електронний
годинник на базі ПЛІС. Габарити та функціональність результуючого пристрою
добре зображають переваги проектування пристроїв на ПЛІС перед звичайними
інтегральними мікросхемами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ N-НАПРАВЛЕННОЙ
ДИСКРЕТНОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТИ В
СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ МАШИНИСТОМ
Дмитриенко В.Д., Заковоротный А.Ю., Главчев Д.М.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Если основываться на запросах и современных реалиях железных дорог
Украины, то становится очевидным, что далеко не последнюю роль в процессе
развития железнодорожного транспорта играют инновационные подходы к
реализации систем управления. Принимая во внимание текущее техническое
состояние подвижного состава, стоимость его обновления и модернизации,
количество потребляемой энергии, можно сделать вывод о том, что наиболее
доступным способом экономии энергоресурсов на данном этапе, является
использование бортовых систем поддержки принятия решений машинистом
(СППРМ), работа которых построена на основе, с одной стороны, метода
тяговых расчётов, а с другой стороны, использования точных математических
моделей движения подвижного состава. При этом СППРМ может выдавать
машинисту рекомендуемые параметры ведения состава, для расчёта которых
используются реальные данные профиля железнодорожного пути, погодные
условия, ограничения принятые на данном участке пути и т.д.
Однако, не смотря на то, что разработка и внедрение СППРМ на
железнодорожном транспорте ведется довольно давно, их совершенствование
продолжается и по сей день. Одним из основных направлений при этом,
является использование в СППРМ современных разработок в области
искусственного интеллекта, а именно, баз знаний на основе нейронных сетей
N-направленной дискретной многоуровневой ассоциативной памяти.
Архитектура подобной нейросетевой базы знаний построена таким образом,
что у СППРМ есть возможность для каждого из N маршрутов движения
подвижного состава хранить логические цепочки из большого количество
ассоциативных друг другу изображений, которые описывают оптимальные
параметры движения состава по каждому перегону выбранного маршрута, что
позволяет в реальных условиях эксплуатации подвижного состава выдавать
машинисту рекомендации по управлению поездом, при которых соблюдается
заданный график движения с минимальным расходом энергоресурсов.
В докладе приводится описание архитектуры, алгоритмов обучения и
функционирования нейросетевой базы знаний СППРМ, построенной на основе
N-направленной дискретной многоуровневой ассоциативной памяти.
Приведены результаты работы разработанного программного обеспечения,
моделирующего архитектуру новой нейросетевой базы знаний СППРМ и
подтверждающие
работоспособность
предложенных
алгоритмов
функционирования нейросетевой N-направленной дискретной многоуровневой
ассоциативной памяти.

130

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ
АССОЦИАЦИЙ
Дмитриенко В.Д., Леонов С.Ю., Главчев Д.И., Граборов С.А.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
Ассоциативный подход при обработке информации широко используется
в искусственном интеллекте и, в частности, в искусственных нейронных сетях,
многие из которых можно рассматривать как ассоциативную память. Например,
многослойные персептроны, выходные вектора или изображения которых
могут интерпретироваться как ассоциации входным векторам или
изображениям. Однако трудоемкое обучение многослойных персептронов и
невозможность по выходному вектору нейронной сети получить
ассоциативный вектор на её входах делают перцептроны неудобными для
решения различных задач, связанных с ассоциативной обработкой информации.
Этих недостатков нет у нейронной сети двунаправленная ассоциативная память
(ДАП), в частности, на биполярных нейронах, которая имеет простые
алгоритмы обучения и может на своих выходах получать любое из двух
ассоциативных изображений.
На основе ДАП разработаны различные более сложные виды
ассоциативной памяти: многонаправленная ассоциативная память, память,
запоминающая цепочки ассоциаций и т.д. [1, 2]. При этом во всех случаях на
входы нейронных сетей подаётся только один входной вектор (изображение). В
тоже время во многих случаях ассоциация может быть вызвана не одним
вектором (признаком), а двумя или большим числом векторов (признаков) [3].
В связи с этим возникает необходимость разработки на основе ДАП нейронных
сетей, способных реализовывать подобные ассоциации.
В докладе рассматривается несколько возможных архитектур нейронных
сетей, способных запоминать многомерные ассоциации, алгоритмы их
обучения и функционирования. Показываются их преимущества перед другими
нейронными сетями ассоциативной памяти.
Литература:
1. Патент на винахід № 108949 Україна, МПК G06G 7/60, G06N 3/04, G06F 15/18.
Пристрій N-правленої асоціативної пам‘яті. – Дмитрієнко В.Д., Заковоротний О.Ю.,
Бречко В.О. – Заявник та володар патенту Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут».  № а 2014 02642; заявлено 17.03.2014; опубліковано
25.06.2015; Бюл. № 12
2. Многослойная
нейросетевая
память,
хранящая
цепочки
ассоциаций.
Дмитриенко В.Д., Мигущенко Р.П., Заковоротний О.Ю., Бречко В.О. – Вісник НТУ «ХПІ».
Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 33 (1141).
– С. 48-58.
3. Петров В.Л. Метод автоматичного утворення гіпотез з квантором багато
вимірювальної асоціації в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень
/ В.Л. Петров, А.О. Феклістов , О.О. Феклістов // Системи обробки інформації. – 2004.
– Вип. 1. – С. 13-19.

131

ЗАДАЧА СИНТЕЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛЕЗВИЙНОЙ
ОБРАБОТКИ ПАРТИЙ ДЕТАЛЕЙ
Дмитриенко В.Д., Хавина И.П., Бречко В.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Анализ современной литературы по проблемам синтеза технологических
процессов лезвийной обработки высокоточных деталей показывает, что
несмотря на большое число публикаций в этой области и наличие гибких
производственных
модулей
или
поточных
линий
на
основе
реконфигурируемых многоинструментальных и многопозиционных агрегатных
станков, задача оптимального распределения для обработки n типов деталей на
r станках является актуальной. Это связано с тем, что технологические
процессы обработки отдельных деталей существенно влияют на техникоэкономические показатели поточных линий, которые во многом зависят от
согласованности конфигураций поточных линий и технологических процессов
изготовления различных деталей и разбивки деталей на партии,
обрабатываемые последовательно на поточной линии. Детали одной партии,
как правило, не должны требовать подналадки и реконфигурации оборудования
(смены инструмента, изменения положения или смены шпиндельных головок,
приспособлений и т.д.). Требуемая реконфигурация оборудования может
выполняться перед началом изготовления следующей партии деталей.
Задача оптимального распределения n типов деталей для их изготовления
на r станках является одной из типичных задач теории исследования операций,
для которых не существует точных методов решения даже при относительно
небольших величинах n и r. Поэтому для ее решения используются различные
эвристические методы.
В докладе рассматривается задача изготовления партии из n типов
высокоточных деталей, для каждой из которых разрабатывается оптимальный
технологический процесс ее изготовления на современных станках. При этом
структурная схема технологического процесса обработки каждой детали
учитывает знания человека-технолога, а оптимальные управления получают
расчетным путем для каждой операции с учетом ограничений, учитываемых
при лезвийной обработке.
Для оптимизации технологического процесса лезвийной обработки
партий деталей использовалась двухуровневая декомпозиционная схема
решения задачи.
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МЕТОД АНАЛІЗУ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ПЕРЕСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Дмух С.О.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Інфраструктури сучасних міст стрімко розвиваються, з’являються нові
будівлі, шляхи руху транспорту, відповідно карти маршрутів швидко
застарівають, й ускладнюється можливість пошуку оптимального маршруту.
Для вирішення цієї проблеми використовуються логістичні системи, які
дозволяють максимально швидко й якісно визначити найкращі маршрути
пересування.
В докладі наводиться розроблена логістична система, яка дозволяє
визначити місце розташування об’єкта та включає в себе алгоритм пошуку
оптимальних шляхів пересування з урахуванням додаткових параметрів.
Програма розв’язує типову транспортно-логістичну задачу з пошуку
оптимального маршруту, використовуючи алгоритм Дейкстри [1 – 7].
Література:
1. Рейнгольд Э. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика / Э. Рейнгольд,
Ю. Нивергельт, Н. Део; пер. с англ. Е.П. Липатова. – М.: Мир, 1980. – 476 c.
2. Беллман Р.Э. Динамическое программирование: пер. с англ. / Р.Э. Беллман. – М.:
Издательство иностранной литературы, 1960. – 400 c.
3. Сухарев А.Г. Курс методов оптимизации: Учебное пособие / А.Г. Сухарев,
А.В. Тимохов, В.В. Федоров. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 368 с.
4. Харчистов Б.Ф. Методы оптимизации: учебное пособие / Б.Ф. Харчистов.
– Таганрог: ТРТУ, 2004. – 140 с.
5. Кормен Т. Алгоритмы для работы с графами / Т. Кормен. – М.: Виллиамс, 2006.
– 120 с.
6. Кристофидес Р. Теория графов. Алгоритмический подход: пер. с англ. /
Р. Кристофидес. – М.: Мир, 1978. – 432 с.
7. Юдин Д.Б. Вычислительные методы теории принятия решений / Д.Б. Юдин. – М.:
Наука, 1989. – 316 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ЛАЗЕРНОЙ
ВИБРОДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМЫ ШЛИФОВАНИЯ
Доброскок В.Л.1, Зайцев Е.А.2, Сидорчук В.Е.3, Шпилька А.Н.4
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков,
2
Институт электродинамики НАН Украины,
3
Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев,
4
Полтавский национальный технический университет имени Юрия
Кондратюка, г. Полтава
Процесс алмазного шлифования труднообрабатываемых материалов
неразрывно связан с возникновением механических колебаний, параметры
которых зависят от технического состояния оборудования и особенностей
взаимодействия рабочей поверхности кругов с обрабатываемым материалом.
Самопроизвольное возникновение волн на рабочей поверхности круга
приводит к резкому ухудшению выходных показателей процесса шлифования.
С появлением волнистости продольного профиля инструмента повышаются
вибрации системы резания, происходит ускоренный износ круга и ухудшается
качество обработки деталей. В процессе шлифования высота волнистости
увеличивается, достигая значений, определяемых амплитудно-частотной
характеристикой системы резания. В связи с этим возникает необходимость
контроля механических колебаний в зоне обработки с целью эффективного
применения методов их снижения.
Рассмотрен метод предварительной фильтрации анализируемого сигнала,
полученного путем бесконтактного измерения параметров механических
колебаний в условиях, когда применение контактных методов затруднено. Для
реализации бесконтактного измерения параметров механических колебаний,
возникающих в процессе шлифования, использовалась лазерная измерительная
система фазового типа, работающая на основе фотоэлектрического метода.
Предварительная
фильтрация
анализируемого
сигнала
на
основе
регрессионного анализа позволяет устранить такие неинформативные
параметры, как шум и тренд. Предложено для спектрального анализа
компонент полученного диагностического вибросигнала использовать
авторегрессионный анализ, основанный на методе максимальной энтропии
Берга. Для обеспечения работы лазерной измерительной системы фазового типа
были разработаны и использованы специальные программно-математические
средства, выполненные в среде LabView, позволяющие выполнять
имитационные исследования на тестовых сигналах, а также проводить анализ
полученных вибросигналов.
Апробация предложенного метода обработки вибросигнала была
выполнена при измерении вибраций системы алмазного шлифования твердого
сплава ВК8.
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АПАРАТ ДЛЯ ЕЛЕКТРОСУДОМНОЇ ТЕРАПІЇ
Доценко З.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
За останнє десятиріччя розлад психічного здоров’я населення належить
до числа найбільш серйозних проблем, що стоять перед усіма країнами. За
даними ВООЗ (2006 р.) такі проблеми виникають у кожної четвертої людини. З
кожним роком показники психічних порушень зростають та мають погані
наслідки, найбільш трагічним з яких є самогубство. Воно притаманне пацієнтам
з такими хворобами як шизофренія та важка депресія.
Оскільки лікування таких захворювань медикаментами не завжди надає
бажаний результат, або ж має негативні побічні наслідки, то в медичній
практиці почали використовувати електричний струм не лише для приборкання
психічно хворих, а також для корекції пароксизмальної активності ЦНС. Серед
методів електротерапії найбільш ефективною є електросудомна терапія (ЕСТ).
У 2004 р. в Нью-Йорку було проведено перше багатоцентрове
ретроспективне клінічне дослідження, узагальнююче 65-річний досвід
застосування ЕСТ. Результати даного дослідження підтвердили високу
ефективність ЕСТ в лікуванні важких депресій. Показник клінічної
ефективності даного методу склав 60-70%.
У 2003 р. в Великобританії група дослідників опублікувала великий огляд
наукової літератури та мета-аналіз, результати якого підтверджують наявність
більшої статистично значущою ефективності ЕСТ в порівнянні з
використанням антидепресантів і плацебо.
Таким чином, всі результати досліджень і огляди наукової літератури
демонструють, що ЕСТ є ефективним методом лікування депресій, особливо
важких, психотичних, суїцидально небезпечних захворювань.
Для проведення процедур ЕСТ використовуються два види струмів,
одиничний імпульс великої потужності (для приборкання нападів агресії) і серії
імпульсів малої потужності (для лікування психічних розладів та депресивного
стану пацієнта). Так як більшість апаратів, представлених на ринку
використовують тільки один вид струму, то виникає необхідність розробки
апарату який буде поєднувати в собі обидва види струму, а так само буде
доступним в ціні. Такий апарат дозволить проводити процедури обох типів та
буде більш зручний у використанні.
Розробка та реалізація даного апарату буде проведена в лабораторії
біомедичної електроніки кафедри «Промислова та біомедична електроніка»
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Література:
1. Психічні розлади. Інформаційний бюлетень ВООЗ. – 2015. – № 396 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/ru/
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЧЕРВ’ЯКОПОДІБНИХ ОРГАНІЗМІВ
МЕТОДОМ РУХОМИХ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ
Жихаревич В.В., Газдюк К.П.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці
В останні роки зі стрімким розвитком комп’ютерної техніки все більшої
популярності набуває наука біоінформатика. Досить актуальною проблемою є
дослідження принципів організації та функціонування нервової підсистеми
елементарних живих організмів, яка є поштовхом для розуміння інформаційних
процесів, що протікають у більш високоорганізованих істотах, зокрема й
людини. На сьогоднішній день побудувати повну модель найменшого живого
організму практично неможливо, тому одним із можливих шляхів проведення
таких досліджень є моделювання систем, подібних живим (life-like systems),
виділяючи та спрощуючи лише найбільш суттєві властивості їх складових.
Об’єктом дослідження даної роботи є моделювання підсистеми дощового
черв’яка, яка керує його пересуванням. В якості методу для моделювання
обрано метод рухомих клітинних автоматів (КА). При цьому модельовані
об’єкти можна розбити на дві частини – механічну підсистему та нейронну.
Механічна підсистема відображає відповідні фрагменти тіла організмів та
моделює скорочення м’язів (поперечних та поздовжніх). При скороченні
поперечних м’язів відповідні фрагменти тіла повинні подовжуватись та
звужуватись, а при скороченні поздовжніх навпаки – зменшуватись у довжині
та збільшуватись у товщині. Сигналом для скорочення м’язів є стан
відповідного «нервового закінчення» нейронної підсистеми, що асоціюється із
відповідним КА. Суть клітинно-автоматних взаємодій полягає у встановленні
деяких відстаней між відповідними КА під впливом відповідних сигналів, при
цьому необхідно дотримуватись принципу нестисненості фрагментів тіла
модельованих організмів, згідно якого об’єм фрагментів при довільних
деформаціях є незмінним.
Щодо особливостей моделювання нейронної підсистеми, то у нашому
випадку реалізовано елементарні аналоги штучних нейронів (перцептронів).
Для кожного окремого КА вказано координати віддалених фрагментів
модельованого організму, стани яких є вхідними сигналами для відповідного
нейрону. При цьому вхідні зв’язки утворюються хаотичним чином. Кількість
зв’язків є фіксованою для всіх КА. Основна задача штучних нейронів, по
аналогії із біологічними нейронами – формувати сигнали на виході, виходячи із
набору вхідних сигналів залежно від функції перетворення та стану входів. В
якості функції перетворення ми обрали функцію, що формує одне з трьох
значень (0 – відсутність сигналу, 1 – скоротити поздовжній м’яз, 2 – скоротити
поперечний м’яз), залежно від значення суми вхідних сигналів, помножених на
вагові коефіцієнти, при цьому значення вагових коефіцієнтів та порядок
розташування умовних операторів може змінюватись та є характеристикою
окремого КА.
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МОДИФІКАЦІЯ МУРАШИНИХ АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ
ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ШЛЯХОМ ІМІТАЦІЇ ПОВЕДІНКИ ГРИБІВ
СЛИЗОВИКІВ
Жихаревич В.В.1, Мацюк Н.О.2
1
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
2
Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці
В останні роки інтенсивно розвивається науковий напрямок «Natural
Computing» (природні обчислення), що об’єднує математичні методи, в яких
закладені принципи природних механізмів прийняття рішень. Одним із методів
є імітація самоорганізації мурашиної колонії. При цьому колонія мурах
розглядається як багатоагентна система, в якій кожен агент (мураха)
функціонує автономно за відносно простими правилами. На противагу майже
примітивній поведінці агентів, динаміка всієї системи виявляється напрочуд
розумною.
Ідея модифікувати мурашиний алгоритм виникла в результаті
спостереження за поведінкою слизовика виду Physarum polycephalum. Це
одноклітинний багатоядерний мікроорганізм, який представляє собою жовту
плісняву. Проте, незважаючи на свою елементарну будову, поведінка його
виявляється на диво розумною. Наприклад, в результаті досліду, описаного в
роботі [1], в ході якого шматочки поживних речовин розташували так, щоб
вони точно відтворювали карту міст навколо Токіо, а самого слизовика
помістили в столицю, через 26 годин слизовик з’єднав «транспортними
судинами» усі поживні джерела. При цьому структура судин слизовика була
дуже близькою до карти залізно-дорожньої мережі навколо Токіо, яку
вважають взірцем ефективності.
Саме цей механізм і став основою модифікації мурашиних алгоритмів,
сутність якої полягає в тому, що мурахи не пересуваються, як в класичному
алгоритмі, залишаючи за собою «феромон», а вишикуються в ланцюжки.
Спочатку, за аналогією зі слизовиком, вибудовується суцільна мережа
мурах, які починають передавати один одному порції «поживних речовин».
Потім відбувається відмирання неефективних мурах, тобто тих з них, які
більше простоюють без діла, ніж передають порції «їжі». В результаті такої
динаміки спостерігається звуження широкої мережі в окремі найбільш
оптимальні транспортні ланцюжки.
Література:
1. Tero A. Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design / A. Tero, Seiji Takagi,
TetsuSaigusa, Kentaro Ito, Dan P. Bebber, Mark D. Fricker, Kenji Yumiki // Science. – 2010.
– Vol. 327. – P. 439-442.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТНОГО МЕТОДА
Заковоротный А.Ю., Харченко А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Основной задачей механики контактного взаимодействия колеса и рельса
является нахождение частотного распределения нормальных и касательных
напряжений, малых гравитационных сил, а также относительного
проскальзывания.
Исследование
контакта
в
системе
колесо-рельс
ограничивается решением нормальной и тангенциальной задач. Основные цели
первой включают определение распределения нормальных контактных
напряжений, а также определение расположения контактного пятна во
временной области с учётом его геометрии. Г. Герц является автором первого
математического решения нормальной задачи. Исходя из него, нормальное
напряжение зависит от геометрических параметров поверхностей, свойства
контактирующих материалов и нагрузки колеса на рельс. Однако, при наличии
постоянной нагрузки в контактном пятне, нормальные напряжения могут
изменяться из-за различия в радиусах кривизны контактирующих
поверхностей. При наличии одного радиуса кривизны в точке контакта, мы
можем использовать теорию Герца. Если в зоне контакта имеется больше
одного радиуса кривизны, для определения пятна контакта необходимо
использовать негерцевское решение. Это особенно важно при оценке
динамических параметров подвижного состава.
Частотный метод позволяет оценить динамические свойства системы
автоматического управления. Он основан на использовании её частотных
характеристик в режиме реального времени. Подвижной состав является
системой с большим числом степеней свободы. При исследовании нормальных
напряжений частотным методом в данной системе, основная задача состоит в
получении аналитического выражения распределения нормальных напряжений
при движении на неровных участках пути. Для определения данного
аналитического выражения необходимы частотные характеристики подвижного
состава, которые связывают определенные колебательные процессы, с учетом
физических параметров движения и действующих нормальных напряжений, с
конкретной контактной областью.
Для исследования нормальных напряжений методом частотной
характеристики необходимо учесть уравнения колебаний и напряжений в
каждой точке контакта. Их необходимо преобразовать так, чтобы левая часть
являлась частотной функцией, описывающая колебания, а правая – внешней
функцией, описывающая размеры контактной зоны. Частотная характеристика
данной системы представляет собой отношение правой и левой функций.
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СИСТЕМА ОЦИФРОВКИ И РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Заковоротный А.Ю., Шаповалов Н.С., Пелих Д.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В наши дни возрастает необходимость в системах, которые способны не
только выполнять изначально запрограммированную последовательность
действий над заранее определенными данными, но и способны сами
анализировать вновь поступающую информацию, находить в ней
закономерности, производить прогнозирование и т.д. В этой области
приложений самым лучшим образом зарекомендовали себя так называемые
нейронные сети – самообучающиеся системы, имитирующие деятельность
человеческого мозга. В большинстве нейронных сетей, обучаемых методом
обратного распространения, генетическими алгоритмами, в двунаправленной
ассоциативной памяти, сетях Хопфилда очень часто обучение новому образу,
ситуации или ассоциации заметно искажает или даже уничтожает плоды
предшествующего обучения, требуя изменения значительной части весов
связей или полного переобучения сети. Однако, сети на основе адаптивной
резонансной теории, разработанной Гроссбергом и Карпентером в известной
мере позволяют устранять эти недостатки.
Для решения поставленной задачи, а именно оцифровка журнала
посещения студентов, было решено использовать нейронную сеть на основе
адаптивной резонансной теории. Чтобы получить оптимальный результат
распознавания данных журнала, была проведена предварительная
многоуровневая обработка изображения, что позволило нивелировать такие
нежелательные эффекты, как сделанная под небольшим наклоном фотография
или же слишком затемненное/засвеченное фото. Аффинное преобразование
скорректирует обработку таким образом, чтобы наклон фото не отразился на
дальнейших этапах, а бинаризация увеличит точность результатов
распознавания. Для самого распознавания используется нейронная сеть на
основе адаптивной резонансной теории, которая повышает точность
определения благодаря возможности решать противоречивые задачи
чувствительности к новым данным и сохранения полученных знаний.
Таким образом, в данной работе предлагается разработанное
программное обеспечение для решения проблемы оцифровки журнала
посещения студентов. Решение включает в себя модуль оцифровки входящих
изображений, а так же их дальнейшее распознавание и модуль
пользовательского графического интерфейса для взаимодействия с
пользователем и отображения результатов распознавания. Это дало
возможность получить и использовать в электронном виде данные о
посещениях студентов соответствующих занятий.
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СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИТЫХ ПОРШНЕЙ
Идрис Г.Г., Акимов О.В., Марченко А.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены вопросы создания технологии компьютерноинтегрированного проектирования поршней с воспламенением топлива от
сжатия с комплексным применением моделирования параметров литья и
учетом влияния технологических параметров литья на размеры газоусадочных
дефектов.
Распространенными причинами возникновения дефектов литых поршней
из алюминиевых сплавов с воспламенением топлива от сжатия являются
нетехнологичность конструкции детали, несовершенство технологического
процесса изготовления и нарушение технологического процесса [1].
Современные методы проектирования литых поршней с воспламенением
топлива от сжатия являются весьма эффективными при разработке и
совершенствовании способов их изготовления, однако оценка влияния
технологических факторов литья на их качество требует уточнения.
В связи с этим разработка технологии изготовления поршней с
использованием компьютерно-интегрированного проектирования и с учетом
влияния технологических факторов на размеры газоусадочных дефектов
поршней, является актуальной научно-прикладной задачей.
В качестве инструментария для моделирования процесса литья поршней
была выбрана ИКС LVM Flow 2.91 (владелец лицензии – ПАО «АВТРАМАТ»).
Создание 3D-модели выполнялось с учетом требований, предъявляемых к
отливкам, получаемым в кокиле с применением возможностей программ Solid
Works и LVM Flow. В качестве исследуемой детали для компьютерноинтегрированного моделирования был взят литой поршень Д 240-1004021,
производимый на Харьковском предприятии ПАО «АВТРАМАТ».
Для выявления мест образования дефектов газоусадочного характера,
определения их расположения и предположительного размера, а также для
анализа процесса фазового перехода при охлаждении отливки поршня в форме
производилось моделирование литейных процессов, протекающих при
изготовлении литых поршней.
В результате проведенных исследований разработан метод определения
мест расположения и размеров литейных дефектов с совместным
использованием компьютерно-интегрированных систем моделирования и
результатов экспериментальных исследований для поршней.
Литература:
1. Анализ технологических факторов, существенно влияющих на формирование
напряжений в литых деталях машин / О.В. Акимов, В.И. Алехин, П.С. Пензев [и др.]
// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №. 6 (7). – С. 43-47.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРІЙКОВИХ СИМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ
У ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗІ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ
Ізмайлов А.В.
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Актуальним завданням цифрової обробки інформації є розробка нових
методів перетворення форми та цифрової обробки інформації. У роботі
проаналізовано питання використання трійкових симетричних функцій у
вейвлет-аналізі цифрових сигналів.
Трійкові симетричні функції задаються аналітичним виразом
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де x – цілочисельний аргумент, що може бути інтерпретований як число у
десятковому представленні, для якого здійснюється перетворення до трійкової
системи; modh(x, p) – допоміжна функція, що задана аналітичним виразом
 mod ( x, p)  p, якщо x  0,
modh( x, p)  
якщо x  0,
 mod ( x, p),

де mod(x, p) – функція залишку від ділення числа x на число p.
Вихідним чинником є подібність базової функції материнського вейвлету
Хаара [1] до базової трійкової симетричної функції, яку запропоновано
використати у якості материнського вейвлета (рис.).

Рис. Графічне подання материнського трійкового симетричного вейвлета
Перспектива розробки трійкового симетричного вейвлет-перетворення на
основі вейвлет-перетворення Хаара зумовлена можливістю поєднання в
практичному застосуванні переваг вейвлет-перетворення Хаара та трійкового
симетричного числення у перетворенні форми та цифровій обробці інформації.
Література:
1. Залманзон Л.А. Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в
управлении, связи и других областях / Л.А. Залманзон. – М.: Наука, 1989. – 496 с.
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ФРАКТАЛЬНА ОБРОБКА НАПІВТОНОВИХ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Ільвовська А.В., Поворознюк А.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним із методів визначення раку молочної залози є мамографія, яка
дозволяє виявити пухлини та мікрокарциноми, що є основним завданням при
аналізі мамограм.
Один із широко використовуваних способів аналізу зображень –
фрактальний аналіз. Метод, використаний у даній роботі, засновано на
побудові над напівтоновим зображенням графіка поверхні функції градації
сірого. Потім ця поверхня «потовщується» – для неї будується δ-паралельне
тіло, зване покривалом. Обчислюється його об’єм, наближення до площі
поверхні і фрактальна розмірність поверхні.
Нехай для напівтонового зображення задано перетворення:
F = {Xij, i = 0,1, ..., K, j = 0,1, ..., L},
де Xij – значення інтенсивності для пікселя з координатами (i, j).
Всі точки на відстані δ від поверхні графіка функції градації сірого
утворюють «покривало» товщиною 2δ (δ-паралельне тіло), що визначається
верхньою поверхнею uδ(i, j) та нижньою поверхнею bδ(i, j). Для δ = 1, 2, ...
поверхні визначаються ітеративно:

u i, j   max{u1 i, j   1, max m,n i, j 1 u1 m, n},

b i, j   max{b1i, j   1, max m,n i, j 1 b1m, n} .
(В обчисленнях ми використовуємо ближніх чотирьох сусідів.)
Точка F(х, у) включена у δ-паралельне тіло, якщо bδ(i, j) < F(х, у) < uδ(i, j).
Об’єм δ-паралельного тіла обчислюється як
Vol   u i, j   b i, j .
i, j

Фрактальна розмірність обчислюється як
D 2

log2 A
log2 

,

де площа поверхні фракталу A  Vol  Vol 1  2 .
Наближене значення відношення log2 A log2  знаходиться за методом
найменших квадратів як кутовий коефіцієнт прямої в осях log2 , log2 A  .
Висновок. Обгрунтовано застосування фрактальної розмірності при
аналізі мамограм для патологій типу мікрокальцином. Виконується розробка
автоматизованої системи діагностування мамограм при різних типах патології.
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ЗМЕНШЕННЯ НАДЛИШКОВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
Іляш Ю.
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Важливим етапом в процесі зменшення надлишковості інформації є
спосіб прив’язки відліків до моменту їх появи. У зв’язку з цим перспективним є
використання рекурентних послідовностей в яких кожен наступний елемент
певним чином залежить від попередніх. Такі послідовності легко отримати за
допомогою рекурентних функцій. Крім того, такі послідовності володіють
корисними властивостями, зокрема, простотою генерації та завадозахищеністю.
Практичний інтерес викликають послідовності, які утворюються від
деякої фіксованої кількості початкових елементів. До класу таких
послідовностей відносяться рекурентні послідовності Галуа утворені над полем
GF(2r), елементи якого і утворюють рекурентні кодові послідовності.
Математичний апарат генерування кодових рекурентних послідовностей
Галуа базується на векторному перемножені двох поліномів, коефіцієнти яких
належать полю GF(2r). Дана операція реалізується за допомогою регістра зсуву
із зворотнім зв’язком, або за допомогою схеми ковзаючого перемноження [2].
Символи кодової послідовності Галуа отримуються циклічним зсувом на
один біт, а щойно отримане значення поміщається в самий молодший розряд,
що звільнився. Значення, що знаходилося в самому старшому розряді до зсуву,
додається в послідовність, що кодує, стаючи черговим її бітом і в звільнену
позицію записується елемент, який задовольняє рекурентному відношенню [1].
Відповідно потрібно визначити нуль-прив’язку поля GF(2r) (тобто перші r
символів), яка може визначатись довільним чином і зумовлюється в основному
специфікою схемотехнічних рішень.
Для максимального використання обчислювальних апаратних ресурсів
необхідно, щоб кодова послідовність мала максимально можливий період N.
Найбільш можливе значення N для основи базису 2 та порядку r становить
N = 2r – 1 при рекурентному базисному упорядкуванні.
Службова інформація, яка вноситься в стиснутий потік даних, дозволяє
однозначно ідентифікувати істотний відлік, згідно якого відбуватиметься
відновлення інфопотоку.
Використання рекурентних кодових послідовностей дозволить кожен
елемент представити одним бітом інформації, а ідентифікацію істотного відліку
здійснювати шляхом інвертації даного біту.
Література:
1. Николайчук Я.М. Коди поля Галуа: теорія та застосування: монографія
/ Я.М. Николайчука. – Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2012. – 392 с.
2. Петришин Л.Б. Теоретичні основи перетворення форми та цифрової обробки
інформації в базисі Галуа / Л.Б. Петришин // Навч. посібник. – Київ: ІЗіМН МОУ, 1997.
– C. 237.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ
МЕРЕЖ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕВАГ КОРИСТУВАЧІВ
У ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ
Кліменко А.М., Кононов О.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день більшість веб-порталів бажають максимально
спростити користування своїм додатком. Наприклад, спростити пошук
потрібних товарів, послуг, або наперед передбачити бажання користувача.
Портали мають клієнт-серверну структуру. Інформаційно-розважальний
портал передбачає в собі наявність не тільки модуля новин, але і сервісу обміну
власними досягненнями користувачів, наявність конкурсів, змагань або блогів.
Такий портал є постійно оновлювальним масштабуємим веб-ресурсом, основою
безперебійного успішного функціонування якого є гнучка архітектура, і
обґрунтований вибір програмної платформи її реалізації.
Під час роботи проводився аналіз нейронних мереж та можливість їх
застосування у додатку для інтернет-магазина.
Було встановлено, що нейрона мережа найкраще підходить під
формування вподобань користувачів, бо виявлення цих вподобань – не
детермінований процес, який включає до себе інтуїтивні та не чітко сформовані
критерії [1].
Штучні нейронні мережі – математичні моделі, а також їхня програмна та
апаратна реалізація, побудовані за принципом функціонування біологічних
нейронних мереж – мереж нервових клітин живого організму. Системи,
архітектура і принцип дії базується на аналогії з мозком живих істот. Ключовим
елементом цих систем виступає штучний нейрон як імітаційна модель нервової
клітини мозку – біологічного нейрона [2].
В доповіді показані переваги розробки єдиної серверної частини на
основі RESTful web-API для створення єдиної точки входу для різних
клієнтських додатків (мобільні пристрої, персональні комп’ютери, тощо).
В доповіді обґрунтовано те, що автоматичне формування переваг
допомагає користувачу набагато швидше знаходити об’єкти, які задовольняють
його потребам та перевагам. Це дає змогу надавачу широкого спектру послуг
або товарів зробити додаток, який дуже зручний для використання.
Література:
1. Gunasundari S. Application of Artificial Neural Network in identification of lung diseases
/ S. Gunasundari, S. Baskar // Nature & Biologically Inspired Computing: proc. of a meeting 9-11
Dec. 2009, Coimbatore, India. – India, 2009. – Р. 1441-1444.
2. Уосермен Ф. Нейрокомп’ютерна техніка: теорія і практика [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.victoria.lviv.ua/html/wosserman/.
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ВИКОРИСТАННЯ СНІФЕРУ ДЛЯ «ПРОСЛУХОВУВАННЯ»
МЕРЕЖЕВОГО ІНТЕРФЕЙСУ
Ковтун Р.О., Черних О.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Комп’ютерні мережі – це невід’ємна складова сьогоденного життя. Ледве
не всі комп’ютери та інша обчислювальна техніка контактують між собою за
допомогою об’єднання в мережі, передаючи велику кількість інформації, як
корисної користувачеві, так і службової. Нажаль, іноді виникають проблеми
перенавантаження або некоректної роботи мережі. Для пошуку джерела цієї
проблеми дуже зручно використовувати сніфери.
Сніфер – це програма або програмно-апаратний пристрій, призначений
для перехоплення і подальшого аналізу трафіку, призначеного для інших
вузлів.
Перехоплення трафіку може здійснюватися:
– «прослуховуванням» мережевого інтерфейсу;
– підключенням сніфера в розрив каналу;
– відгалуженням (програмним або апаратним) трафіку і спрямуванням
його копії на сніфер;
– через аналіз побічних електромагнітних випромінювань;
– через атаку на канальному або мережевому рівні, що приводить до
перенаправлення трафіку на сніфер з подальшим поверненням трафіку в
належну адресу.
«Прослуховування» мережевого інтерфейсу (наприклад, мережевої карті)
є найпростішим і найдоступнішим методом перехоплення трафіку.
Програмний сніфер перехоплює і відображає усі пакети, що проходять
через обраний інтерфейс. Це і є «прослуховуванням». Прикладами таких
сніферів для Windows є програми Cain & Abel, Wireshark, Windump та ін.
Сніфер зчитує і виводить "службову інформацію" з перехоплених пакетів,
таку як: протокол, джерело відправки, отримувача, TTL та ін. Аналіз цієї
інформації (автоматичний або ручний) дозволяє:
– виявити паразитний, вірусний і закільцьований трафік, наявність якого
збільшує завантаження мережного устаткування і каналів зв'язку;
– виявити в мережі шкідливе і несанкціоноване ПЗ, наприклад, мережеві
сканери, флудери, троянські програми, клієнти пірінгових мереж та інші;
– локалізувати несправність мережі або помилку конфігурації мережевих
налаштувань.
Подальший аналіз та систематизація отриманих результатів дозволяє
користувачеві або системному адміністратору вжити необхідних заходів для
оптимізації роботи мережі (наприклад, зменшити обсяг службової інформації,
використавши спуфінг) або виявлення та знешкодження шкідливого ПЗ.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ВЫБОРА
КОНКУРИРУЮЩИХ АГЕНТОВ
Колпакова Т.А.
Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье
Задачи выбора конкурирующих агентов, как поиск наилучшего решения
среди множества подобных решений группой экспертов, возникают во многих
областях человеческой деятельности: технике, образовании, экономике,
медицине. Задачи такого рода является комплексными, часто возникают в
условиях неопределенности и включают множество критериев, на основе
которых необходимо сделать выбор, что не позволяет решать их «в целом».
В работе предложена модель процесса выбора конкурирующих агентов.
Эта модель позволяет формализовать процесс выбора, отделив
подготовительные этапы и завершающие этапы от непосредственно этапа
оценивания.
Этапы решения данной задачи могут различаться в зависимости от
предметной области, однако любой процесс выбора конкурирующих агентов
должен содержать этапы, общие для всех подобных задач. Эти этапы и их
последовательность в процессе решения задачи приведены на рис.

Рис. Этапы процесса оценивания агентов.
Такая модель позволит формализовать входные и выходные данные
решаемой задачи, а именно, выделить множество экспертов S  {s1, s2 ,..., sKS },
множество критериев оценивания M  {m1, m2 ,..., mKM }, множество агентов
N  {n1, n2 ,..., nKN }, где KS, KM, KN – число экспертов, критериев и агентов,
соответственно, и представить результаты оценивания в виде множества
векторов оценок агентов, полученных в результате опроса экспертов
GW  {gw1 , gw2 ,..., gwKS } , вектора коэффициентов доверия к мнениям экспертов,
V  {v1 , v2 ,..., vKS } и вектора, представляющие собой окончательный рейтинг
участников D  {d1 , d 2 ,..., d KN } .
Предложенная модель описывает процесс выбора конкурирующих
агентов в графическом и математическом виде, позволяя разбить его на
множество более простых четко определенных этапов, ограниченных
заданными наборами входных и выходных данных, что в дальнейшем делает
возможным оптимизировать каждый из этапов независимо.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
КАК СРЕДСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Коркошко А.С., Черных Е.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Грид вычисления − это географически распределенная инфраструктура,
объединяющая множество различных типов, доступ к которым пользователь
может получить из любой точки, независимо от места их размещения. Грид
предоставляет коллективный распределенный доступ к ресурсам и к связанным
с ними услугами в рамках глобально-распределенных организаций
(предприятия совместно используют глобальные ресурсы, базы данных,
специализированное программное обеспечение). «Распределенные» или «грид»
вычисления являются специальным типом параллельных вычислений,
полагающихся на целые компьютеры (с полной комплектацией), подключенные
к компьютерной сети (частной или публичной) обычным сетевым интерфейсом,
в то время как обычный суперкомпьютер содержит множество процессоров,
подключенных к локальной высокоскоростной шине.
Основным преимуществом распределенных вычислений является то, что
отдельная ячейка вычислительной системы может быть приобретена как
обычный неспециализированный компьютер. Таким образом, можно получить
практически те же вычислительные мощности, что и на обычных
суперкомпьютерах, но с гораздо меньшей стоимостью. При этом
вычислительные мощности могут быть существенно увеличены в любой
момент без изменения принципа работы и архитектуры.
Использование
оперативной
памяти,
как
базовой
единицы
инфраструктуры, позволяет существенно повысить скорость обработки данных.
Также скорость оперативной памяти позволяет использовать алгоритмы
репликации, без видимого ухудшения скорости обработки, что, в свою очередь,
позволяет построить отказоустойчивое приложение, с высокой скоростью
ответа и расширяемостью.
Таким образом, гриды, построенные на оперативной памяти, могут
обеспечивать сверхбыстрый локальный кэш на стороне клиента,
оптимизированный для синхронной и асинхронной репликации, пакетных
операций, и индексации данных для обеспечения непревзойденной
производительности. Использование данной системы приведет к получению
максимально отказоустойчивого и гибко расширяемого приложения в сферах
бизнеса.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КЛАСТЕРАМИ СЕРВЕРА
Коркошко А.В., Черних О.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день зростання обсягів продажу товарів і послуг через
цифрові канали − один з помітних трендів розвитку сучасного бізнесу. Все
більше число компаній розглядає Інтернет, мобільні додатки або соціальні
мережі як інструменти для збільшення прибутку і придбання нових клієнтів.
Для досягнення цих цілей потрібні багатофункціональні і надійні ІТ-рішення.
У даній роботі розглянуто новий підхід для можливості оптимізації
роботи обчислювального кластера з метою підвищення продуктивності його
роботи способом переключення найактивніших інтернет сесій користувачів з
перенавантажених серверів на менш навантажені, якщо такі є. Суть методу
полягає в тому, що розподілювач навантаження повинен аналізувати поточний
стан кожного з вузлів кластеру, а кожен з вузлів кластеру повинен аналізувати
активність сесій, які закріплені за ним та надсилати звіт на розподілювач
навантаження. При виникненні критичної ситуації сервер розподілення
навантаження повинен взяти з перенавантаженого сервера сесії користувачів і
закріпити їх за менш навантаженим вузлом, перемістивши всю інформацію, яка
зберіглась в цих сесіях [1 – 3].
Більшість відомих розподілювачів навантаження забезпечують
розподілення навантаження без функціональності, яка б допомогла
розвантажити вузол. Вони лише можуть виключити її на деякий час с кільця
розподілення навантаження, тобто нові інтернет сесії не будуть закріплятися за
цим вузлом.
Одна з існуючих проблем розподілення навантаження – це зменшення
навантаження на сервер у випадку критичного перенавантаження та нестача
ресурсів для роботи з задовільною продуктивністю. Запропонований у даній
роботі підхід дозволить вирішити дану проблему.
Література:
1. Балансировка нагрузки: основные алгоритмы и методы [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL:https://habrahabr.ru/company/selectel/blog/250201/.
2. Протасов С.С. Математическая модель и метод построения сервиса балансирования
нагрузки между серверами асимметричной формы. Исследовательское подразделение
компании SWsofí, Inc, USA / С.С. Протасов, С.М. Белоусов, А.Г. Тормасов // Электронный
журнал «Исследовано в России». – 2004. – № 7. – С. 2166-2177. – Режим доступа:
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/204.pdf.
3. Кларенс Хо. Spring 3 для профессионалов / Хо Кларенс, Харроп Роб. – Изд-во:
«Вильямс». – 2013. – 880 c.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕРСИЕЙ
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
Кулагин А.Д., Ащепкова Н.С.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,
г. Днепропетровск
Широкое использование интернет технологий при покупках увеличивает
количество посетителей интернет магазинов. Желание повысить доход от
продаж в сети можно представить, как максимизацию количества посетителей и
повышение эффективности, т.е. увеличение уровня продаж (конверсии).
Познакомившись с работами Скотта Б., Нейла Т. и, приняв во внимание
теорию изложенную Беном Хантом, разработаны стратегии по увеличению
конверсии интернет магазина.
Актуальность данной работы заключается в востребованности научно
обоснованных методик для получения лидирующих позиций на рынке при
постоянном росте количества интернет магазинов и увеличении конкуренции.
Бизнес вынужден искать способы привлечения все более широкой целевой
аудитории именно к их приложениям, с этой целью проектируются социальные
системы взаимодействия с пользователем.
Целью исследования является моделирование системы управления
увеличения спросом. При этом необходимо определить набор входных
параметров данной системы, влияющих на ее результат.
Для достижения целей в ходе исследования решаются следующие задачи:
1. Разработать систему управления конверсией интернет магазина.
2. Выделить основные входные параметры для системы управления
конверсией интернет магазина:
– простота использования;
– интуитивно понятный дизайн;
– использование правил построения веб дизайнов;
– использование А\В тестов.
3. Исследовать влияние изменения входящих параметров на изменение
конверсии.
4. Оценить их весовой коэффициент как составную часть оптимального
результата.
5. Оценить полученные результаты исходя из отношения полученной
дополнительной прибыли к затратам на создание системы управления
конверсией.
На основе полученных данных разработаны рекомендации по
применению современных методов повышения уровня продаж.

149

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
БЛОКОВ С УЧЕТОМ ИХ ТОПОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ПАКЕТА
ALTIUM DESIGNER
Леонов С.Ю., Мартынов В.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время полноценное исследование работоспособности
проектируемых быстродействующих вычислительных устройств необходимо
выполнять только с учетом конструктивного исполнения этих устройств. Это
объясняется тем, что на правильность работы современных блоков обработки
данных существенное влияние оказывают помехи, обусловленные как
взаимным влиянием друг на друга отдельных печатных проводников платы, так
и влияние на эти проводники внешних электромагнитных полей. Особенно
заметным такое влияние оказывается при проектировании кристаллов ПЛИС.
В докладе рассматриваются вопросы исследования работоспособности
многоразрядного сумматора с учетом выполненной разводки печатной платы в
системе Altium Designer, позволяющей выполнять сквозное проектирование
устройств. При этом моделирование работы сумматора выполнялось при его
описании на языке высокого уровня VHDL, который является встроенным
средством в систему Altium Designer. Результатом проектирования печатной
платы является ее 3D модель, которая является основой при проектировании
кристаллов.

Рис. 3D модель печатной платы 64-разрядного сумматора
Полученные результаты могут быть использованы при исследовании
работоспособности кристаллов ПЛИС с учетом внутренней электромагнитной
совместимости ее отдельных элементов.
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ВЗВЕШЕННОМ
ПАРОСОЧЕТАНИИ
Маций О.Б.
Национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков
Пусть H  (V ,U ) – граф, где V – множество вершин, U – множество ребер
(неориентированных пар вершин). В Н недопустимы петли и кратные или
«параллельные» ребра. Паросочетанием в графе H называется подмножество
ребер, в котором никакие два ребра не имеют общих вершин.
В приложениях теории графов широкую известность получила задача о
паросочетании. Она состоит в нахождении в заданном графе H  (V ,U )
паросочетания с наибольшим числом ребер − максимального паросочетания. В
обобщении этой задачи заданы веса ребер – неотрицательные числа, и
требуется определить максимальное паросочетание графа, содержащее ребра с
минимальным (максимальным) суммарным весом. Сформулированное
обобщение называется задачей о взвешенном паросочетании (ЗВП).
Известно, что ЗВП полиномиально разрешима [1]. Классический
алгоритм Эдмондса для нахождения наибольшего взвешенного паросочетания в
недвудольном графе H  (V ,U ) , изложенный в [1], характеризуется
трудоёмкостью

 .

O V

4

Основной

причиной

относительно

невысокого

быстродействия алгоритма Эдмондса является существование в графе H
цветков − циклов, содержащих 2k  1 вершин и k ребер некоторого
фиксированного паросочетания M. Обнаруженный цветок не позволяет
организовать быстрый поиск паросочетания мощности M  1 способом,
применяемым для двудольных графов. Для работы с произвольными графами
алгоритм Эдмондса содержит процедуру обнаружения цветка и операцию его
замены одной вершиной, допустимую в процессе нахождения текущего
паросочетания.
Наиболее эффективные алгоритмы нахождения максимальных
паросочетаний в произвольных графах построены на развитии идей Эдмондса о
сжатии нечетных циклов. В них включены способы хранения данных и

 

организации процесса вычислений, понижающие сложность до O V

3

для

графов с n вершинами [1, 2].
Литература:
1. Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация: Алгоритмы и сложность /
Х. Пападимитриу, К. Стайглиц. – М.: Мир, 1985. – 510 с.
2. Ловас Л. Прикладные задачи теории графов. Теория паросочетаний в математике,
физике, химии / Л. Ловас, М. Пламмер. – М.: Мир, 1998. – 653 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ПРИ
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПУТЕВОК ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Мельников А.Ю., Денисенко С.А.
Донбасская государственная машиностроительная академия,
г. Краматорск
В процессе распределения путевок в курортные учреждения серьезную
роль играет субъективный фактор, и для снижения его влияния целесообразно
использовать системы поддержки принятия решений, основанные на
определенных математических методах. Анализ состояния проблемы показал,
что в настоящее время не существует готовых программных реализаций по
данному направлению, поэтому поставлена цель создания соответствующей
СППР.
Метод анализа иерархий (МАИ) – математический инструмент
системного подхода к сложным проблемам принятия решений [1, 2].
Распределение путевок при помощи МАИ можно представить в виде
структуры, состоящей из трех иерархических уровней:
– первый уровень иерархии соответствует цели поставленной задачи –
распределение путевок между сотрудниками;
– на втором уровне размещаются критерии оценки;
– на третьем уровне – альтернативные решения.
Распределение путевок профкомом подразделения предусматривает 4
этапа. На первом этапе определяются компоненты нормируемых собственных
векторов локальных приоритетов:
1 
 L L
L
 

L 
Aik   ∏ xijk    ∑  ∏ xijk  
 j 1   i 1  i 1  




1
L

-1

.

(1)

Этап 2 – проверка согласованности локальных приоритетов; этап 3 –
определение глобальных (обобщенных) приоритетов:
N

Gn  ∑ Ai0  Ani .

(2)

i 1

На последнем, четвертом этапе найденные по формуле (2) глобальные
приоритеты ранжируются в порядке роста величины Gn .
Литература:
1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер с англ. / Т. Саати.
– М, 1993. – 278 с.
2. Лялькина Г.Б. Математические основы теории принятия решений: учебное пособие
/ Г.Б. Лялькина. – Пермь, 2012. – 118 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕЧЕТКИХ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ
ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА
Мельников А.Ю., Котенко М.В.
Донбасская государственная машиностроительная академия,
г. Краматорск
В процессе приема сотрудников работодателю приходится принимать
важные решения, от которых будет в дальнейшем зависеть эффективность
функционирования бизнеса и социально-психологический климат в коллективе.
Процесс подбора персонала начинается с выбора критериев оценки
личности и работы претендентов. Критерии включают нормы поведения и
характеристику профессиональных навыков. На основе сопоставления плана
человеческих ресурсов с персоналом, занятым в организации, определяются
вакантные должности, которые предстоит заполнить. Если вакансии
существуют, начинается процесс набора персонала, состоящий из нескольких
стадий – детализации требований к вакантному рабочему месту и к кандидату
на его занятие, подбора кандидатов, отбора кандидатов и, собственно, приема
на работу [1].
Выбор заключается в выделении среди множества наилучшего варианта.
Следует заметить, что часто возникает ситуация, когда выбирается не одно, а
целый набор решений, являющийся определенным подмножеством множества
допустимых решений. Предлагаемый метод основан на построении нечеткого
дерева решений для последующей классификации претендентов на вакантную
должность, так как в качестве оцениваемых параметров учитываются критерии
претендентов. Метод состоит из следующих этапов [2]:
1. Отбирается оптимальное количество показателей.
2. Выделяются критерии, по которым производится расчёт для
нахождения максимально подходящего сотрудника на замещение вакантной
должности.
3. Показатели ранжируются по важности в соответствии с
предпочтениями лица, принимающего решение.
4. Нормализация критериев.
5. Претенденты ранжируются по значимости в соответствии с расчётами
по каждому показателю.
На основании этих расчётов система поддержки принятия решений даёт
рекомендации о наиболее подходящем претенденте для назначения на
вакантную должность.
Литература:
1. Дятлов В.А. Управление персоналом / В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В.Т. Пихало.
– М.: Приор, 2004. – 366 с.
2. Мельников А.Ю. Моделирование системы поддержки принятия решений для
выбора претендента на вакантную должность в отделе машиностроительного предприятия /
А.Ю. Мельников, М.В. Котенко // Вісник Донецького університету економіки та права: зб.
наук. пр. – Артемівськ: ДонУЕП, 2015. – № 1. – С. 95-100.
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРОВ
ЛЯМБДА-МЕТОДОМ
Мельников А.Ю., Соломко Ю.А.
Донбасская государственная машиностроительная академия,
г. Краматорск
Расчет показателей надежности персонального компьютера (ПК) на
основании его составляющих элементов (комплектующих) является наиболее
распространенной и важной задачей надежности, которая решается на всех этапах
проектирования и производства ПК. Лямбда-метод, основанный на
экспоненциальном
распределении,
которое
представляет
собой
однопараметрическую функцию, широко используется благодаря простоте
модели. При расчете показателей надежности ПК этим методом принимаются
следующие допущения [1]:
– отказы элементов (модулей) независимы;
– отказ любого модуля приводит к отказу ПК;
– исходными (известными) данными для расчета показателей безотказности
ПК являются интенсивность отказов модулей;
– коэффициент вариации наработки до отказа модулей ν = 1;
– закон распределения наработки до отказа ПК описывается
экспоненциальным распределением вида:
(1)
F (t )  1  e t ,
где  – общая интенсивность отказов всех модулей ПК, которая находится по
формуле (2):
n
(2)
   m j j ,
j 1

где m j – количество однотипных модулей ПК;  j – интенсивность отказов модуля
j-го типа.
Расчет надежность этим методом, используя характеристики модулей ПК,
выполняем в такой последовательности:
– определяем среднюю наработку до отказа ПК по формуле (3):
1
(3)
n


e
Tcp =   m j  j  ;
 j 1



– находим гамма-процентную наработку (   0,9 ) по формуле (4):
(4)
T e  T e  ln  ;


cp

– рассчитываем вероятность безотказной работы в течение заданной
наработки ( t зад ) по формуле (5):
(5)
P e (t )  e t зад .
зад

Литература:
1. Маликов И.М. Основы теории и расчёта надёжности /
А.М. Половко, Н.А. Романов, П.А. Чукреев. – Л.: Судпромгиз, 2000. – 144 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОРОЗВАЖАЛЬНОГО ПОРТАЛУ
Михайлюта В.І., Козіна О.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуті питання моделювання інтересів користувачів
інформаційно-розважального порталу, алгоритми інтелектуального аналізу
даних, структурні методи і засоби моделювання інтересів у вигляді безлічі
термінів і категорій, автоматичне визначення інтересів користувачів, методи
поліпшення якості алгоритмів, рекомендацій для використання у великих
соціальних мережах.
Методами дослідження були обрані алгоритми математичного
моделювання, алгоритм латентного розміщення Діріхле, алгоритм
семплексування по Гиббсу та регуляризації отриманого розподілу з
урахуванням зв'язків користувача в соціальному графі.
Вперше розроблено метод пошуку рекомендацій всередині соціальної
мережі, заснованому на ідеях алгоритму «Дейкстри» пошуку шляху
найкоротшого ваги в графі. Удосконалення розробленого алгоритму
рекомендацій можливо за рахунок більш точного підбору значень пріоритету
для кожного з відносин в побудованій онтології. Ця можливість може бути
відправною точкою для нових досліджень у цій області. Алгоритм
рекомендацій для розробленої системи може бути
використаний для
складноструктурованих сайтів на наборах даних довільної величини і
структури. Розроблена соціальна мережа може бути використана для
безпечного спілкування та обміну інформацією між користувачами по всьому
світу.
Була розроблена модель складно структурованого сайту виходячи з
поставлених завдань. За побудованої моделі був запрограмований і
розгорнутий сайт, який є соціальною мережею. Був розроблений алгоритм
пошуку рекомендацій для користувача всередині соціальній мережі.
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ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ ТА ДИЗАЙН
СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Мнушка О.В.1, Савченко В.М.2
1
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
2
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розробка складних технічних систем (або пристроїв) вимагає їх
моделювання, що дозволяє врахувати взаємозв’язки між різними складовими,
дослідити роботу системи та її реакцію на зовнішні та внутрішні дестабілізуючі
фактори без виготовлення фізичної моделі системи. З точки зору системного
підходу модель системи будують з урахуванням накопичених знань у
предметній галузі, визначеної множини об’єктів та процесів. Для реальних
технічних систем бажаним є можливість простої адаптації отриманої моделі під
конкретні умови використання системи, що досягається за рахунок побудови
ієрархії моделей, врахування особливостей певної сукупності об’єктів та
процесів. Для розв’язування таких задач природним є застосування методів
об’єктно-орієнтованого аналізу та дизайну (ООА і Д) [1, 2] .
Застосування методів ООА і Д до вбудованих систем автоматизації і
контролю реального часу вимагає врахування особливостей останніх, а саме:
1) такі системи складаються з певної кількості виконавчих механізмів (ВМ),
діяльність яких має бути скоординованою; 2) контроль за роботою ВМ
покладають на сенсори та сенсорні мережі; 3) ці системи можуть містити
комп'ютерний інтерфейс оператора і внутрішніх, а також зовнішніх мережевих
підключень; 4) для вбудованих систем критичними параметрами є архітектура
та потужність мікропроцесора (або мікроконтролера), обсяг постійної та
оперативної пам’яті та ін. [3]. Опис моделі мовою UML або термінах теорії
скінчених автоматів дозволяє сконцентрувати увагу безпосередньо на дизайні
системи, а не на її конкретній реалізації.
Обговорюються питання застосування мов програмування С++ та Java
для реалізації отриманих моделей, а також результати тестування та
експериментальних досліджень.
Література:
1. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений
/ [Г. Буч, Р. Максимчук, М. Энгл и др.]. – 3-е изд. – пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс»,
2008. – 720 с.
2. Furda A. An Object-Oriented Design of a World Model for Autonomous City Vehicles
/ A. Furda, L. Vlacic. – 2010 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. – San Diego, CA, USA, 2010.
– PP. 1054-1059.
3. Emilio M. D. P. Embedded Systems Design for High-Speed Data Acquisition and Control
/ M. D. P. Emilio. – Springer, 2015. – 155 p.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МИТНОГО
КОНТРОЛЮ
Мороз Б.І., Коноваленко С.М.
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ
Робота присвячена дослідженню методів та засобів обробки інформації
митного контролю в інформаційних автоматизованих системах митних органів
України. Важливою частиною інформаційних митних систем є підсистема
керування ризиками, головною метою якою є збір, аналіз, узагальнення
інформації про можливі порушення митного законодавства України.
При розробці інформаційних технологій підтримки прийняття рішень в
галузі митної справи завжди виникала потреба побудови моделей узагальнення
інформації на основі досить великих масивів вхідних даних (a heterogeneous
input vector). Ці масиви інформації містять в собі приховані закономірності, які
можуть бути корисними під час прийняття рішень інспекторами митних органів
України. Під час розробки алгоритму обробки інформації необхідно виконати
декілька кроків: провести підготовку вхідного вектора, вибрати модель обробки
даних, провести інтерпретацію отриманих результатів. Як правило, великі
масиви даних можуть містити в собі неповну, суперечливу або зашумлену
інформацію, що суттєво впливає на якість розпізнавання і може навіть привести
до непридатності використання певних алгоритмів. Усунути подібні проблеми
дозволяють алгоритмі побудовані на основі неточних множин (rough sets).
В роботі розглянуті теоретичні та частково практичні аспекти
застосування методів узагальнення на базі неточних множин для розпізнавання
класів ризиків порушення митного законодавства України. Застосування теорії
неточних множин передбачає проходження наступних етапів:
– дискретизація неперервних областей значень атрибутів;
– виявлення важливих атрибутів (пошук редуктів);
– формування вирішальних правил.
Слід зазначити, що задачі дискретизації та пошуку оптимального редукту
є обчислювально складні при досить великих об’ємах навчальної вибірки
(більше ніж 10 000). Тому важливим аспектом було використання ефективного
алгоритму дискретизації та застосування відповідної евристики для
знаходження оптимального (мінімального) редукту. Формування вирішальних
правил реалізується шляхом формування нижнього та верхнього наближень, що
однозначно класифікують вхідний вектор як ступінь ризику. Однозначно
невизначені значення класифікуються за ступенем відповідності певному класу,
де він більший, тому і належить.
В результаті проробленої роботи були розглянуті методи та засоби
створення класифікатора для ідентифікації ризиків порушення митного
законодавства, як наслідок отримана алгоритмічно прозора модель, на відміну
від інших методів машинного навчання, формування бази знань, основаній на
теорії неточних множин.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
У КОМПІЛЯТОРАХ МОВИ С++
Музика І.О.
ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг
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Сучасне програмне забезпечення з точки зору розробки характеризується
досить високою складністю архітектурних рішень. Наприклад, компіляція
однієї з бібліотек POCO C++ Libraries, яка містить понад 135 тис. рядків
програмного коду на мові С++, займає близько 5 хв. на комп’ютері з
процесором Intel Core 2 Duo E8400 (3 ГГц). Ядро операційної системи типу
Linux містить понад 12 млн. рядків коду (С/С++/Assembler), тому збірка такого
програмного забезпечення може тривати 1,5-2 год. Очевидно, що задача
оптимізації компіляторів, зокрема на базі паралельних обчислень, є досить
актуальною на сьогодні.
Питаннями проектування мов програмування, компіляторів та
трансляторів займалося багато вчених: Вірт Н., Карпов Ю.Г., Свердлов С.З.,
Aho A.V., Cooper K.D. та ін. Однак більшість рішень розраховано на послідовну
обробку даних, що пов’язано з архітектурою комп’ютерних систем 70-80 рр.
минулого сторіччя. Узагальнену модель класичного компілятора представлено
на рис. [1]. З метою спрощення на рисунку не показана стадія попередньої
обробки (препроцесор).

Рис. Узагальнена модель компілятора мови С/С++
Як видно з рис., кожна стадія обробки даних тісно пов’язана з
результатами попередньої. Крім того, експериментальні дослідження
показують, що застосування паралельних обчислень у компіляторах мови
С/С++ з існуючою архітектурою на базі заголовних файлів малоефективно. При
налаштуванні компілятора на використання 2 потоків замість одного приріст
швидкості не перевищує 10%.
Таким чином, архітектура сучасних компіляторів мови С/С++
обмежується особливостями обробки заголовних файлів та директив
препроцесора, що значною мірою знижує ефективність застосування
багатоядерних комп’ютерних систем. Це свідчить про необхідність
модернізації мови шляхом впровадження модулів, які дозволять генерувати код
відносно незалежно.
Література:
1. Compilers: principles, techniques, and tools [Aho A.V., Lam M.S., Sethi R.,
Ullman J.D.]. – [2nd ed.]. – Boston: Addison-Wesley, 2007. – 1009 p.
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН ПЛАНИРОВАНИЯ
В СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Наконечная А.А., Панченко В.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Среди задач, решаемых при помощи ЭВМ, принято выделять отдельный
класс задач, называемых задачами реального времени, решение которых
должно быть завершено к определенному, заранее фиксированному моменту
времени.
Во многих распространенных операционных системах реального времени
применяется дисциплина со статическими приоритетами. Такой механизм
недостаточно гибок, т.к. не реагирует на изменение окружающей ситуации.
Суть этой дисциплины заключается в следующем: имеется N уровней
приоритета. Каждой задаче назначается постоянный приоритет. При
одновременном наличии нескольких задач, готовых к выполнению на разных
уровнях приоритета, всегда обрабатывается первой задача, имеющая более
высокий приоритет.
В системе со статически назначенными приоритетами возможны такие
сочетания задач, которые приводят к пиковым перегрузкам системы.
Дисциплина разделения времени является одним из подходов к решению этой
проблемы.
Эта
дисциплина
является
попыткой
распределить
производительность одного реального процессора между несколькими
виртуальными
процессорами
(каждой
задаче
по
процессору),
производительность которых составляет долю k(i) от производительности
целой реальной ЭВМ. Решение одной задачи реального времени требует
обеспечения достаточной производительности вычислительной машины.
Антиподом дисциплины разделения времени является дисциплина
ближайшего срока, которая обладает минимумом переключений между
задачами в процессе их решения. Она основана по такому принципу: из всех
задач, готовых к выполнению в данный момент времени, выбирается на
обработку та, чей срок выполнения ближайший к текущему моменту времени.
Таким образом, приоритеты между задачами расставляются динамически по
принципу: ближнему сроку больший приоритет.
Операционные системы реального времени (ОСРВ) должны отвечать
очень жестким временным требованиям. Например, когда автомобиль
перемещается по сборочному конвейеру, то в определенные моменты времени
должны осуществляться конкретные операции. Если сварочный робот
приступит к сварке с опережением или запозданием, машина придет в
негодность. Множество подобных систем встречается при управлении
производственными процессами, в авиационно-космическом электронном
оборудовании, в военной и других подобных областях применения. Именно
политика планирования реального времени гарантирует качество ОСРВ,
поэтому выбор дисциплины планирования играет особенно важную роль.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОШУКУ ТА ПОБУДОВИ МАРШРУТІВ
Намчук С.І., Аверьянова О.А.
Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут», м. Київ
Оскільки, на сьогоднішній день все більше людей відмовляються від
послуг туристичних агентств, надаючи перевагу самостійній організації
подорожей, то метою цієї роботи є розробка інформаційної системи, здатної
пришвидшити процес пошуку оптимального маршруту подорожі.
У результаті порівняльного аналізу існуючих пошукових систем було
сформовано вимоги, яким має задовольняти сучасна інформаційно-пошукова
система:
– система має коректно відображати інформацію на всіх пристроях із
доступом до Інтернету;
– система не має обмежуватися національними перевізниками;
– система має забезпечувати обрання виду транспортного засобу;
– система має пропонувати як прямі, так і комбіновані маршрути;
– система має забезпечувати сортування результатів пошуку.
У ході роботи було отримано наступні результати:
– розроблено веб-додаток з адаптивним інтерфейсом на основі моделі
інформаційної системи;
– реалізовано механізм збору та аналізу інформації з веб-сайтів
національних і міжнародних перевізників та її збереження у базі даних;
– реалізовано механізм обрання виду транспортного засобу;
– реалізовано механізм побудови комбінованих маршрутів;
– реалізовано механізм сортування отриманих результатів за заданим
критерієм.
Отже, враховуючи вищенаведені результати, можна зробити висновок,
що розроблена інформаційно-пошукова система повністю задовольняє
висунутим вимогам.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ДРОБИЛКИ
КРУПНОКУСКОВОГО ДРОБЛЕНИЯ
Новицкий И.В., Ус А.М.
ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск
Крупнокусковое дробление является одним из наиболее ресурсоемких
процессов обогатительной технологии, поэтому актуальной задачей является
организация эффективного управления дроблением, что требует построения
адекватных математических моделей. Особенность управления такими
процессами состоит в том, что, дробилка является нестационарным объектом,
подверженным действию неконтролируемых возмущений в виде изменения
прочности и крупности поступающего материала, что требует создания
адаптивных управляющих систем.
В работе рассмотрен процесс построения модели дробилки ККД 1500/180
по каналу «поток исходного материала в дробилку Q  t  – активная мощность
приводного двигателя P  t  ». В качестве исходных данных были выбраны
процессы изменения производительности Q  t  T / c и мощности P  t   кВт
на временном интервале 0  400 с . Поскольку этот интервал значительно
меньше периода квазистационарности, процессы Q  t  и P  t  можно считать на
нем стационарными [1]. На основании исследований корреляционной и
дисперсионной функций, построенных по результатам реализации процесса
P  t  , был сделан вывод о том, что дробилка по этому каналу может быть
описана линейной моделью и выбран порядок дифференциального уравнения
не выше второго. Тогда передаточная функция дробилки по каналу
«Q  t   P  t » имеет вид:
K
.
WВУ  p  
2
T1 p  T2 p  1
Для определения постоянных времени T1 и T2 было использовано
известное соотношение между спектральными плотностями процессов на входе
и выходе линейного объекта [1]:
S P    W  j  SQ   ,
2

где W  j  – квадрат модуля частотной характеристики объекта управления.
Это позволило свести задачу идентификации к оптимизационной задаче вида:
2

2

I T1;T2    S P    W  j  SQ    min .
T1T2


Значение коэффициента передачи K оценивалось как отношение усреднённых
по времени на интервале T значений входного потока Q и мощностей P .
2

Литература:
1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, – 1969. – 576 c.
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ПАСИВНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
В AMAZON AWS
Носко С.В., Зиков І.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день хмарні обчислення є перспективним напрямком
сучасних інформаційних технологій. Хмарні обчислення (cloud computing) – це
технологія розподіленої обробки даних, в якій комп'ютерні ресурси і
потужності надаються користувачеві як Інтернет-сервіс, тобто робочий
майданчик на віддаленому сервері.
Організації використовують хмарні технології в різноманітних моделях
обслуговування (SaaS, PaaS, та IaaS) та розробницьких моделях (Private, Public,
Hybrid, та Community). Є ряд питань/проблем, пов'язаних з безпекою хмарних
обчислень, але ці питання діляться на дві великі категорії: питання безпеки, з
якими стикаються під час використання хмарних послуг (організації, які
надають програмне забезпечення, платформи, чи інфраструктуру як послуги
через використання хмарних технологій) і питання безпеки, з якими стикаються
їх клієнти (компанії або організації, які розгортають додатки або зберігають
дані на хмарі). Відповідальність йде в обох напрямках, тобто: постачальник
повинен гарантувати, що їх інфраструктура знаходиться в безпеці і що дані та
додатки клієнтів захищені, в той час як користувач повинен вживати заходи,
щоб зміцнювати їх застосування, використовувати надійні паролі і перевірку
автентичності.
Можна виділити активні і пасивні методи захисту хмарних обчислень.
Активні полягають в постійному опитуванні інфраструктури з метою
проведення якогось аналізу, але це є досить затратно як в плані навантаження
на ресурси так і в ціні.
Специфікою даної роботи є вирішення задач аналізу і безпеки дій
користувача над інфраструктурою методом пасивного захисту, записуючи всі
виклики AWS API в лог-файли. Записана інформація включає в себе
ідентифікацію джерела, яка вчинила виклик API, час виклику API, IP-адреса
джерела, яка вчинила виклик API, параметри запиту, а також елементи
відповіді, повернуті сервісом AWS. Історія викликів API AWS уможливлює
проведення аналізу безпеки, відстеження змін ресурсів і аудит відповідності.
Також було реалізовано механізм, який подібно тригеру в базі даних
визивається і моментально доставляє результат аналізу на пошту власнику
віртуальних ресурсів.
Отже, було запроповано новий метод пасивного захисту хмарних
обчислень, який базується на використанні лог-файлів і дозволяє швидко
виявити причину несправностей. Від аналогів відрізняється своєю дешевизною
і невисоким навантаженням на інфраструктуру, адже не пінгує постійно
віртуальні ресурси. Для користувачів це дасть ефективний інструмент для
аналізу своїх ресурсів і базується на стеку технологій Amazon AWS, шо є дуже
популярним серед провайдерів хмарних обчислень.
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РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ ДЛЯ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ
Окжос К.М., Ільїна Е.А., Шабаліна М.І.
ФГБОУ ВПО «Магнітогорський державний технічний університет
ім. Г.І. Носова», м Магнітогорськ
Процес рецензування грає важливу роль в підвищенні якості інформації,
що публікується. Публікації статей низької якості негативно впливає на
репутацію наукового журналу. Відомі способи організації процесу
рецензування вимагають великих затрат часу на організацію та проведення
цього етапу обробки статей. Метою роботи є скорочення витрат часу редакторів
на підготовку статей до видання за рахунок використання системи прийняття
рішення (СППР) для часткової автоматизації процесу рецензування.
За результатами тестової експлуатації розробленого алгоритму СППР в
редакції журналу «Ab ovo ... (З самого початку ...)» (том другий за 2014 рік) з 35
представлених в редакцію на розгляд рукописів 19 статей було відібрано для
друку, 16 статей були відхилені без можливості доопрацювання, через низький
рівень якості. Слід зазначити що, більше 70% статей з числа схвалених в процес
передвидавничої підготовки відправлені авторам на доопрацювання, і тільки
30% з них прийняті без доробок.
Аналогів систем підтримки прийняття рішення, що застосовуються для
рецензування статей, в результаті дослідження інтелектуальної власності не
виявлено [1, 2]. Більшість існуючих систем тільки автоматизують взаємодію
авторів, редакції та рецензентів. Впровадження системи підтримки прийняття
рішення в видавничу систему допомагає скоротити часові витрати редакторів
при відборі матеріалів.
Література:
1. Логунова О.С. Система поддержки принятия решения для оценки качества статей
научного журнала / О.С. Логунова, Е.А. Ильина, К.М. Окжос // Фундаментальные
исследования. – 2016. – № 2 (3). – С. 492-497.
2. Логунова О.С. Система оценки качества статей научного журнала / О.С. Логунова,
Е.А. Ильина, К.М. Окжос // Математическое и программное обеспечение систем в
промышленной и социальной сферах. – 2015. – № 1 (7). – С. 56-57.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ
Олефирова В.С., Дженюк Н.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Эффективность информационных систем существенно зависит от
качества управления их ресурсами. Обеспечение заданных показателей
качества обслуживания – основная цель управления сетевыми ресурсами. Для
обеспечения различных требований QoS в мультисервисных сетях необходимо
использовать системы управления трафиком. Эти системы должны учитывать
особенности разных типов трафика и обеспечивать эффективное
перераспределение сетевых ресурсов.
В работе были рассмотрены вопросы обеспечения качества обслуживания
в сетях с коммутацией пакетов при передаче мультимедийного сетевого
трафика. Различают следующие уровни обслуживания сетевой нагрузки:
– без гарантии доставки (обслуживание очередей по алгоритму FIFO);
– дифференцированное обслуживание (обработка пакетов по разным
алгоритмам обслуживания очередей, классы имеют разные приоритеты при
обслуживании);
– гарантированное
обслуживание
(использование
протокола
резервирования ресурсов сети, гарантированное предоставление необходимых
услуг).
Для предоставления клиентам различных предложений по обеспечению
качества обслуживания поставщики сетевых услуг могут использовать
технологию с дифференциацией сервисов. С целью обеспечения необходимого
уровня QoS абонентов мультисервисной сети предлагается применить
методику, в которой используется критерий определения приоритета типов
трафика. Для этого выделены основные услуги, которые предоставляет
мультисервисная сеть: голос, видеоконференции, интернет-данные, трафик
сигнализации, медиа-по-запросу, IPTV, интерактивные данные.
Каждый пользователь использует разные услуги в разном объеме. В связи
с этим, для более широкого охвата спектра определенных пользовательских
сервисов используется вероятность использования определенной услуги.
Относительно этого параметра пользователи делятся на группы: офисные
пользователи, домашние пользователи, центры обработки данных. Для
управления очередями предлагается применять методику приоритезации сети, в
которой используется коэффициент приоритезации, состоящий из
определенных параметров. По ним определяется приоритет запроса.
Методика используется для разделения очередности обработки типов
трафика мультисервисных сетей с использованием различных сетевых
протоколов, в заголовках которых указывается уровень приоритета.
Для генерации трафика, который характерен для мультисервисных сетей,
предлагается использовать метод иммитационного моделирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ
Ориховская К.Б.
Международный научно-учебный центр информационных технологий и
систем НАН Украины и МОН Украины, г. Киев
Введение. Исследование реакции сердечно-сосудистой системы (ССС) на
физическую нагрузку служит ранним признаком нарушений ССС и может
использоваться для дозирования нагрузок [1].
Цель исследования – развитие метода качественной оценки реакции
организма на нагрузку по комплексу показателей одноканальной
электрокардиограммы (ЭКГ).
Материалы и методы. Исследования проводились с помощью
отечественного диагностического комплекса ФАЗАГРАФ® [2]. В исследовании
принимали участие молодые волонтеры обоего пола (68 человек) в возрасте
18-24 года. Регистрировались традиционные и оригинальные показатели
одноканальной ЭКГ, а также статистические и спектральные показатели
вариабельности сердечного ритма (всего 32 показателя).
Показатели фиксировался в трех состояниях – до нагрузки, сразу после
нагрузки (20 приседаний за 30 с) и после 3-х минутного отдыха. На основе
указанных трех значений формировались характерные паттерны показателей,
которые отображали реакцию организма на нагрузку.
Полученные результаты. При оценке распределений классов паттернов,
формируемых различными показателями, обнаружены достоверные различия
вероятностей появления паттернов определенных типов в рассмотренных
группах. В соответствии с этой оценкой определены доминантные паттерны,
который чаще всего встречается в группе тренированных волонтеров.
Разработан метод качественной оценки адекватности реакции организма
пациента на нагрузку на основе сравнения паттернов, полученных при
тестировании, с доминантными патернами по каждому из показателей. Решение
об адекватной реакции на нагрузку принимается в том случае, когда не более
двух паттернов отличаются от доминантных.
Выводы. Создана оригинальная ИТ, обеспечивающая принятие решений
на основе качественной оценки реакции организма на дозированную нагрузку.
Предложенный метод обеспечивает оперативность получения результата и
может использоваться не только в медицинских учреждениях, но и при
занятиях спортом, на рабочем месте и в местах подготовки к выполнению
специальных задач.
Литература:
1. Баевский P.M. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития
заболеваний / P.M. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Медицина, 1997. – 236 с.
2. Файнзильберг Л.С. Компьютерная диагностика по фазовому портрету
электрокардиограммы / Л.С. Файнзильберг. – Киев: Освита Украины, 2013. – 191 с.
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ
Ошурков В.А., Логунова О.С.
ФГБОУ ВПО «Магнітогорський державний технічний університет
ім. Г.І. Носова», м. Магнітогорськ
Автоматизація виробництва є перспективним напрямком в розвитку
металургійної галузі. За останні роки в сфері автоматизації відзначається
істотний прогрес в застосуванні систем інтелектуальної підтримки прийняття
рішень, що дозволяють формувати прогноз щодо майбутнього стану об'єкта
прогнозування. Прогнозування, в цьому випадку, здійснюється поетапно:
1. Ретроспекція. На даному етапі досліджується ретроспективна
інформація, з метою опису і аналізу історії розвитку об'єкта прогнозування.
2. Діагноз. Етап передбачає вивчення і комплексне уявлення об'єкта
прогнозування, для подальшого виявлення варіантів його розвитку й
визначення моделі і методів прогнозування.
3. Проспекция. За даними діагнозу, отриманого на попередньому етапі,
розробляються прогнози стану об'єкта в майбутньому, здійснюється оцінка
ступеня адекватності та верифікація прогнозів.
Проаналізовані
етапи
прогнозування,
доводять
необхідність
використання ретроспективної інформації в побудові алгоритмів систем
інтелектуальної підтримай прийняття рішень. Інформація такого роду дозволяє
досліджувати історію виробництва одиниці продукції на всіх стадіях, і дозволяє
виявити залежність якості продукції від режимних параметрів технологічного
процесу.

166

НОВА ПАРАДИГМА ПОБУДОВИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Паржин Ю.В., Романішин О.В., Чурсін М.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Побудова сучасних класичних нейронних мереж заснована на
коннекційній парадигмі. Під класичними нейронними мережами маються на
увазі мережі, що використовують моделі нейронів типу МакКаллоха-Піттса. Ця
парадигма має на увазі: а) залежність реакції мережі від структури зв’язків
нейроелементів та вагових коефіцієнтів цих зв’язків; б) реакція кожного
модельного нейрона є значенням функції від значень його вхідних сигналів.
Коннекційна парадигма дозволяє будувати штучні нейронні мережі, які
практично вирішують лише математичну задачу як завгодно точної
апроксимації будь якої безперервної функції багатьох змінних лінійною або
нелінійною функцією однієї змінної в результаті застосування операцій
складання, множення та суперпозиції функцій.
Але класичні моделі нейронів та класичні моделі штучних нейронних
мереж є неадекватними біологічним прототипам. На наш погляд, саме ця
обставина не дозволяє створити «сильний» штучний інтелект. Тому актуальною
є задача створення нових моделей нейронів та нейронних мереж, що
враховують сучасні досягнення нейронаук та використовують нові парадигми
їх побудови. Такою парадигмою може бути детекторна парадигма, що полягає у
наступному: а) нейронна мережа складається з нейронів-детекторів
структурних елементів образу, що розпізнається, нейронів-детекторів
характеристик цих структурних елементів та нейронів-аналізаторів, які
дозволяють формувати нові похідні характеристики структурних елементів;
б) нейроелементи різних шарів пов’язані відношенням «частка-ціле», а одного
шару – відношенням «рід-вид»; в) вхідний вектор сигналів розділяється на
послідовність структурних модальних груп, які в свою чергу розділяються на
значення окремих елементів – структурних та характеристичних мод;
г) навчання кожного нейроелемента відбувається за процедурою навчання з
підкріпленням (reinforcement learning) на основі корекції концепту, тобто
синаптичні вагові коефіцієнти визначають приналежність відповідного
вхідного сигналу до концепту; д) концепт нейроелемента є порогом його
збудження і визначає необхідні та достатні умови цього збудження; е) реакція
нейрона-детектора складається з декількох складових: номера цього детектора
у відповідній зоні (модулі), рівня збудження детектора, який залежить від
довжини концепту та ступеня її перевищення вхідним вектором, ідентифікатора
стану детектора. Така структура реакції нейрона-детектора є адекватною
моделлю реакції біологічного нейрона, виходячи з висунутих гіпотез
«нейронного коду». Результати проведеного моделювання підтвердили
працездатність цієї парадигми.
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МОДЕЛІ КОДОВИХ ШКАЛ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
НА ОСНОВІ СИСТЕМ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ – ГАЛУА
Петришин Л.Б.
Прикарпатський національний університет, м. Івано-Франківськ,
Науково-технологічний університет AGH, м. Краків
Одним із ефективних методів підвищення швидкодії процесу
ідентифікації позиції переміщення та функціонального розширення засобів
міжбазисних теоретико-числових перетворень є комбінування систем чи
базисів шляхом мультиплікування наборів породжуючих функцій.
Такий метод ґрунтується на фізичному розширенні кількості кодових
доріжок та інформаційних шин і застосуванні алгоритмів комплексного
декодування зчитаних значень перетворень за залишками модулів ti кожної із i-ї
шкал, де ti = 2ni – 1, nі – породжуюча розрядність i-ї кодової складової
послідовності Галуа. За результатами аналізу визначено, що комбінування
паралельних дискретно-гармонічних теоретико-числових систем чи базисів не є
ефективним, оскільки не досягається істотного техніко-економічного виграшу.
Проте застосування математичного апарату модульної арифметики (системи
числення залишків) дозволяє значно розширити період ортогональності
базисного набору та, відповідно, період визначеності діапазону перетворення
форми інформації. Кодові послідовності Галуа володіють унікальною
властивістю рекурсивної упаковки кодових символів за модулями ti взаємно
простих чисел. Тому, розпаралелення кількості кодових доріжок, кожної по
індивідуальному взаємно простому модулю ti, дозволяє розширити період
визначеності до значення M, рівного добутку модулів кожного із базисних
складових Галуа ti: M = t1  t2 ...  ti  ....
Зчитування кодів перетворення здійснюється по кожній із i-х доріжок
шкали і передбачає можливість нарощування кількості чутливих елементів при
паралельному зчитуванні кожної із них відповідно до значення nі. При
послідовному зчитуванні час перезавантаження та, відповідно, ступінь
завадозахисту визначаються максимальним значенням nі, що є істотно нижчим
від показника log2 (t1  t2 ...  ti  ...). Коефіцієнт виграшу по швидкодії
ідентифікації та ефективності завадозахисту визначається співвідношенням
Е = log2 (t1  t2 ...  ti  ...) / ni max .
Основою реалізації запропонованого методу перетворення переміщень є
розпаралелення кількості шкал (кількість не обмежується) шляхом підключення
до вхідних шин через зчитувачі первинного перетворення вихідних шин
кодових шкал, впорядкованих за відповідними модулями ti.
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МОДЕЛІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ПЕРЕМІЩЕНЬ В ПРОСТОРІ
НА ОСНОВІ РЕКУРСИВНИХ КОДОВИХ ШКАЛ ГАЛУА
Петришин Л.Б.
Прикарпатський національний університет, м. Івано-Франківськ,
Науково-технологічний університет AGH, м. Краків
Широке застосування засобів перетворення переміщень в слідкуючих
системах координатного позиціонування, системах керування рухомими,
зокрема космічними об’єктами, в системах радіолокації та далекого зв’язку
зумовило актуальність дослідження проблематики їх проектування,
виготовлення та експлуатації з метою удосконалення існуючих методів та
розробки нових конкурентоспроможних кодових шкал перетворювачів,
позбавлених існуючих недоліків. Як показали результати аналізу, одним із
перспективних напрямків виявилось застосування теоретико-числових
базисних перетворень, зокрема, в полях Галуа, та реалізація засобів
перетворення форми інформації на основі рекурсивних кодових систем Галуа.
Рекурсивна логічна упаковка елементів кодових послідовностей Галуа та
властивість неповторюваності кожного із довільних n-розрядних кодових
фрагментів на періоді N шкали перетворення послужили основою розробки
нових методів завадозахищеного кодування переміщень і на їх основі засобів
позиціонування.
Для вирішення задач позиціонування в найпростішому варіанті
використовують перетворювачі на базі унітарних кодів. З метою підвищення
завадозахищеності, запропоновано здійснювати цифрову модуляцію одиничних
послідовностей рекурсивними ознаками Галуа, що дозволило здійснити
ідентифікацію просторового відносного положення кодової шкали та зчитувача
за n останніми кодовими ознаками. Помилки, які виникають в системі при
зчитуванні, інтегруються унітарним перетворювачем, а при маніпулюванні
Галуа – після перезавантаження n останніх імпульсів автоматично корегуються
із виходом на достовірне значення позиції. Рекурсивний логічний взаємозв’язок
кодових елементів в послідовності Галуа дозволяє здійснювати не тільки
одностороннє однорозрядне послідовне зчитування, а й рекурсивне паралельне
по однорозрядній синхронізованій кодовій доріжці.
У доповіді наведено результати розробки методів та засобів
однонаправленого та реверсивного, паралельного та послідовного, ноніусного і
розрідженого перетворення лінійних та кутових переміщень, визначено їх
властивості, переваги та функціональні обмеження практичного застосування,
що обґрунтувало актуальність та зумовило необхідність подальших досліджень
у визначеному напрямку.
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ЗАСТОСУВАННЯ N-ПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВІДНОШЕННЯМИ
В МОДЕЛЮВАННІ ШКАЛ ПФІ
Петришин М.Л., Ровінський В.А.
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
В роботі проаналізовано властивості n-вимірних систем з відношеннями
(СВ), обґрунтовано їх вибір та застосування до моделювання основних типів
шкал перетворення форми інформації (ПФІ).
N-позиційна СВ визначається скінченною послідовність вигляду
U = <A, R1, … , Rk>,
в якій А – непорожня множина з n-кількістю елементів, та являє собою область
системи з відношенням U, а R1 ,…, Rk – k-мірне відношення в А [1].
Шкала найменування – найслабша не метрична шкала, яка володіє
рефлективністю типу a ≈ a, для всіх a  А. Вона є унітарною шкалою з
відношенням еквівалентності, для якої СВ набуває вигляду
U = <a, ≈>.
Шкала порядку є ординальною шкалою, що реалізує на множині подвійне
(2-позиційне) відношення «не більше» та «менше». При n-позиційному
відношенні за умови n > 2, значення знаходиться між двома суміжними
елементами A, тобто система володіє транзитивністю, для якої СВ:
U = <{a, b, c, …, d}, [<, !>]>.

(1)

Шкала інтервалів є метричною шкалою, яка визначає величину
відмінностей між властивостями об’єктів, її ж n-позиційна система з
відношеннями набуває вигляду (1), яка дозволяється визначити величину
відмінностей елементів множини [2].
Шкала відношень є наступною метричною шкалою, результат
застосування якої визначає відношення в скільки разів x значення a є більшим
від b. Шкала є 2-позиційною системою з відношеннями «наближено/рівно» та
«рівно». При n-позиційному відношенні, для n > 2, неможливо здійснити
порівняння трьох і більше величин, що вимагає застосування багатовимірного
шкалювання. Тому бінарна система з відношенням набуде вигляду:
U = <{a, x×b},=>.
Проаналізовані шкали є базовими та застосовуються як типові в практиці
ПФІ, проте існують також такі шкали із спеціалізованим застосуванням, як
абсолютна, різниць, лог-інтервальна, що визначає необхідність дослідження їх
властивостей та перспективу подальших досліджень.
Література:
1. Tarski A. Contributions to the theory of models. Indagationes Mathematica, 1954. – 581p.
2. Пфанцагль И. Теория измерений / И. Пфанцагль. – М.: Изд-во «Мир», 1976. – 248 с.
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КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ҐАЛУА
Превисокова Н.В.
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Кодування інформації на основі перетворення суттєво відрізняється від
таких методів кодування, як імпульсно-кодова модуляція і кодування з
інтерполяцією, які застосовуються безпосередньо до інформаційного потоку.
Кодування на основі перетворення є непрямим методом, при якому до
інформаційного потоку застосовується унітарне математичне перетворення, а
отримані в результаті коефіцієнти перетворення квантуються і кодуються [1].
У роботі досліджено метод кодування інформації на основі дискретного
ортогонального перетворення в базисі функцій Ґалуа [2].
Показниками ефективності кодування на основі перетворення порівняно з
імпульсно-кодовою модуляцією є теоретична границя зменшення середніх
затрат бітів на кожний елемент перетворення [1] («maximum reducible bits» –
MRB) і відношення середнього арифметичного дисперсій коефіцієнтів
перетворення до їх середнього геометричного ( GTC ) [1], яке відображає у
скільки разів менша похибка відновлення при кодуванні на основі
перетворення порівняно з безпосередньою імпульсно-кодовою модуляцією.
Обчислено значення зазначених показників при використанні перетворення
Ґалуа, та відомих перетворень Уолша і Хаара та встановлено, що ортогональне
перетворення Ґалуа забезпечує вищі показники MRB та GTC .
Таким чином, кодування коефіцієнтів перетворення Ґалуа дозволяє
зменшити середньоквадратичну похибку відновлення інформаційних потоків у
задачах зменшення надлишковості.
Література:
1. Гнатив Л.А. Методы синтеза эффективных ортогональных преобразований высокой
и низкой корреляции и их быстрых алгоритмов для кодирования и сжатия цифровых
изображений / Л.А. Гнатив, Е.С. Шевчук // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – № 6.
– С. 104-117.
2. Превисокова Н.В. Метод обробки інформації на основі дискретного ортогонального
перетворення Ґалуа / Н.В. Превисокова // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Технічні науки.
– 2010. – № 2 (146). – С.149 –156.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Савченко В.М.1, Мнушка О.В.2
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
Персоналізація навчання, як фактор підвищення його якості,
забезпечується індивідуалізацією навчальних планів студентів з урахуванням
темпів засвоювання навчальних матеріалів [1]. Процес аналізу суб’єктивних та
об’єктивних показників успішності засвоєння матеріалу є складним та вимагає
багато часу. В процесі аналізу доцільно використовувати об’єктивні оцінки,
отримані статистичними та іншими методами [2], та засоби штучного інтелекту
або нечіткої логіки для корегування темпу та змісту навчання кожного
студента, що дозволяє автоматизувати процес прийняття рішень викладачем.
Такий підхід може бути використаним для побудови адаптивних навчальних
систем, що є актуальним в дистанційному навчанні, особливо для масових
відкритих курсів.
В адаптивній навчальній системі на основі моделей користувача та
навчання формується база знань з предметної галузі («База завдань»). База
знань містить завдання та теоретичний матеріал з відповідних тем курсу. На
основі даних про навчальний курс, тип завдання, користувача (засвоєну
частину курсу) та бази правил на виході системи формується відповідний
варіант завдання. Кожний варіант завдання оцінюється за змістом та
складністю на основі інтегральної оцінки експертів, викладача та студентів за
допомогою апарату нечіткої логіки, наприклад, складність оцінюється
множиною правил D = {«дуже легко», «легко», «середньо», «складно», «дуже
складно»}. Аналогічно отримують набори правил, що визначають затрачений
час, правильність відповідей, дії користувача, що дозволяє отримати
інтегральну оцінку ступеню засвоєння матеріалу.
Використання експертних систем для персоналізації навчальної роботи
дозволяє отримати об’єктивний інструмент для оцінки якості навчання
(засвоєння навчального матеріалу) та корегування його змісту та темпу,
недоліки – великий обсяг підготовчої роботи, що включає підготовку
навчальних матеріалів, експертну оцінку їх складності, структуризацію за
змістом та складністю тощо.
Література:
1. Chen M. Personalized Recommendation Learning Algorithm for Civil Engineering
Curriculum / M. Chen; H. Li // Int. Conf. on Comp. Sci. and Soft. Eng. – 2008. – Vol. 5.
– P.157-160.
2. Шевченко В.А. Проверка эффективности обучения студентов с помощью методов
непараметрической статистики / В.А. Шевченко // Вестник ХНАДУ. – Х.: ХНАДУ. – 2013. –
№ 60. – C. 18-21.
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ГЕНЕРАТОРИ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ В СКЛАДІ АНАЛОГОЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА МОНТЕ-КАРЛО
Семаньків М.В.
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Статистичне моделювання систем потребує формування значень
випадкових величин, що реалізуються з допомогою генераторів випадкових або
псевдовипадкових чисел. Важливим класом псевдовипадкових послідовностей
є послідовності, які формуються генераторами на основі регістрів зсуву з
лінійними зворотними зв’язками. Основними перевагами таких генераторів є:
простота апаратної і програмної реалізації; висока швидкодія; достатньо високі
статистичні властивості сформованих послідовностей; можливість побудови на
їх основі генераторів, що формують послідовність довільної довжини або
послідовність псевдовипадкових чисел з довільним законом розподілу.
Запропоновано метод генерування псевдовипадкових чисел Ґалуа на
основі циклічних зсувів, який реалізовано програмно і апаратно.
Конструктивно апаратна реалізація методу відносно проста, пристрій
генерування псевдовипадкових чисел функціонує в циклічному режимі, з
використанням генератора тактових імпульсів, тригерів регістру зсуву,
логічних елементів І, логічних елементів сумування за модулем два та
інвертора. Підвищення розрядності псевдовипадкових чисел при апаратній
реалізації спричинить тільки до розширення кількості розрядів регістру зсуву та
елементів зворотного зв’язку.
Результати досліджень вказали на ефективність теоретико-числових
перетворень із застосуванням теорії полів Ґалуа, які дозволяють реалізувати
швидкі прямі алгоритми обчислень, що зумовлені простотою апаратної
реалізації на базі процедур зсуву. Коди Ґалуа володіють одними із кращих
характеристиками кодової дистанції (для розрядності кодового слова n > 6, де
n = log2N, N – модуль системи числення) і кореляційних функцій, а також
множинністю алгоритмів декодування, які реалізуються на основі
високорегулярних послідовних структур.
Проведено дослідження статистичних характеристик генерованих
послідовностей з допомогою пакетів статистичних тестів NIST, Diehard та
згідно критеріїв  2 та Пірсона. Результати проведених досліджень на
визначення типу розподілу послідовності псевдовипадкових чисел, генерованих
зазначеним методом, показали високу якість рівномірності розподілу та
ефективність використання даного генератора в складі аналого-цифрового
перетворювача Монте-Карло. Використання запропонованого методу
генерування псевдовипадкових чисел Ґалуа на основі циклічних зсувів
дозволило регуляризувати структуру АЦП Монте-Карло, підвищити швидкодію
та технологічність виробництва і зменшити вартість продукту.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ У СИСТЕМАХ КЛІНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
Сiтнiкова О.О., Почебут М.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Важливу роль у реалізації національної програми охорони здоров'я
займають питання інформаційного моніторингу, аналізу даних, контролю,
прийняття рішень. Проблема організації збору, обробки та аналізу інформації,
отриманої в процесі медичної діяльності, є в даний час однією з найбільш
актуальних і невирішених проблем. Збір та аналіз інформації щодо стану
здоров’я населення забезпечує основу для прийняття управлінських рішень
керівниками галузі охорони здоров’я. Використання інформаційних технологій,
які спираються на сучасні математичні моделі обробки процесів та сигналів
комп’ютерними системами робить цей процес ефективнішим [1].
У роботі запропоновано використання математичного інструментарію
опису медико-біологічних параметрів у системі сімейної медицини у вигляді
методу компараторної ідентифікації та апарату алгебри відношень, алгебри
предикатів та предикатних операцій, моделей у вигляді алгебро-логічних
рівнянь та засобів створення логічних мереж. Проведено ідентифікацію
системи медико-біологічних параметрів клінічного моніторингу для сімейної
медицини та описано методичні засади для побудови системи комплексного
клінічного моніторингу сімейного лікаря. Розглянуто основні засоби
моделювання з урахуванням багатопрофільності медичної допомоги сімейної
медицини: застосування апарату нечіткої логіки в модулі прийняття рішень
комплексу діагностики для сімейного лікаря та наведено порівняльний аналіз
застосування нечіткої логіки та алгебро-логічних методів на задачах
моделювання медико-біологічних параметрів [2].
Визначено, що мова алгебри скінченних предикатів надає інструментарій
для опису параметрів, логічні мережі являють собою універсальний, простий і
природний засіб наочного подання структури будь-яких об’єктів, тому що будьякий алгебрологічний опис об’єкта графічно відображається у вигляді логічної
мережі, а також у силу того, що мова алгебри предикатів універсальна, на ній
можна формально описати структуру довільного об'єкта.
Література:
1. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні / Підзаг.
ред. В.М. Лехан, В.М. Рудого. – Київ: Вид-во Раєвського, 2005. – 168 с.
2. Medical Devices and Human Engineering Four Volume Set / Edited by Joseph D.
Bronzinoand Donald R. Peterson. – CRC Press, 2014.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ
«РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ»
Скородєлов В.В., Серпокрилов О.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Час розкладів занять в паперовому вигляді давно минув. На зміну їм
прийшли розклади занять в електронному вигляді, які можуть знаходитися на
сайтах ВНЗ, факультетів або кафедр. Доступ до цих сайтів студентів та
викладачів може здійснюватися дистанційно через локальну мережу ВНЗ або
Internet за допомогою персональних комп’ютерів (ПК) та різноманітних
мобільних пристроїв в тому числі смартфонів, які мають виходи до цих мереж.
Останні
стали
найбільш
масовими
і
зручними
мобільними
телекомунікаційними пристроями, тому їх має переважна більшість студентів
та викладачів.
Користуватися розкладами занять, які одержані таким способом, як
показує практика, не дуже зручно і ефективно по цілому ряду причин.
Наприклад, студенту і викладачу в першу чергу потрібен його персональний
розклад, для одержання якого він повинен знову переходити до ручного
способу обробки одержаної інформації, витрачаючи для цього додатковий час
та втрачаючи мобільність. Там відсутня деяка додаткова інформація, яка
необхідна студентам: викладач та його дані для зв’язку (місце знаходження на
кафедрі, телефон, e-mail), місце знаходження учбового корпусу, план-графік
навчального процесу і таке інше. Таку інформацію можна отримати також на
сайтах ВНЗ, але для цього всі вказані вище пристрої повинні мати необхідне
програмне забезпечення.
В даній роботі якраз і розглядаються шляхи створення
багатофункціонального мобільного додатку для смартфонів. Визначені основні
вимоги до даного додатку та функції, які він повинен виконувати.
Проаналізовані існуючі програми аналогічного призначення. Показані недоліки
існуючих програм, які найбільш повно відповідають сформульованим вимогам
[1, 2]. Вибрана платформа (операційна система – ОС Android), яка дозволяє
охопити максимально велику кількість користувачів та являється найбільш
ефективною при реалізації даного додатку [3].
Додаток створено за допомогою середовища розробки – Android
Studio 1.5.1 та мови програмування – Java. В подальшому планується
удосконалити додаток, доповнити його ще деякими функціями та здійснити
комплексне тестування кожного модуля та програми в цілому.
Література:
1. aTimeTable [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.alcsan.atimetable.
2. Расписание ВУЗов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.raspisaniyevuzov.app&hl=ru.
3. Android Developers [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://developer.
android.com/intl/ru/index.html.
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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ WEB КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРВІСУ
НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ, ЩО ПІДТРИМУЄ
ТЕХНОЛОГІЮ WEBRTC
Ткаченко В.А., Черніховський Є.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі розглянуті питання розробки методики побудови Web
комунікаційного сервісу в режимі он-лайн для існуючих веб-ресурсів. З усіх
існуючих технологій побудови Web комунікаційного сервісу (Ajax Chat Java;
Flash- технології; ASP.Net + Silverlight; HTML5 + JavaScript на базі WebRTC
API і ін.) найбільш перспективною технологією є WebRTC API.
Постановка
завдання.
Розробити
методику
побудови
Web
комунікаційного сервісу у вигляді Web чату на базі WebRTC з підтримкою
голосового спілкування та відеозв’язку для консультацій користувачів
корпоративних веб-ресурсів в режимі он-лайн.
Для побудови Web відеочатів на основі WebRTC потрібний сигнальний
сервер, працюючий на node.js. У зв'язку з тим, що підтримка node.js
здійснюється не усіма платформами веб-додатків, для реалізації Web відеочатів
на основі WebRTC API можна використати спеціальні платформи. Ці
платформи надають Web APIs і Web SDKs для впровадження Web комунікацій
у веб-додатки, що розробляються або вже існують. До таких платформ
відносяться OpenTok від TokBox, PubNub, VoxImplant, Twilio, Skyway від NTT
Communications, «Kandy.io» і так далі.
На основі огляду і аналізу перерахованих платформ, що підтримують
WebRTC, для існуючого веб-ресурсу, створеного на PHP, вибрана провідна
платформа – OpenTok від TokBox. Ця платформа забезпечує інтеграцію відео і
аудіо в реальному часі у веб-додатках (веб-сайтах) мережі Інтернет. TokBox –
це хмарна платформа як послуга (Platform as a Service – PaaS), яка надає APIs,
SDKs для основних мов програмування і інструменти, необхідні для розробки
Web комунікаційного сервісу на базі WebRTC.
В роботі розроблено алгоритм взаємодії компонентів сервісу.
Програмний код клієнтской частини WEB комунікаційного сервісу розроблено
на HTML, CSS і JavaScript. Крім того, у веб-сторінку чату необхідно включити
бібліотеку OpenTok.js. Для розробки серверної частини WEB комунікаційного
сервісу була вибрана мова програмування PHP. Для реалізації комунікації в
реальному часі на серверній частині застосовується OpenTok PHP SDK, який
надає сервіс TokBox. Слід зазначити, що для розробки Web комунікаційного
сервісу на основі платформи OpenTok необхідно зареєструватися на
TokBox.com і отримати ключ API.
Розроблена і апробована методика побудови комунікаційного додатку
(Web відеочату) на основі платформи OpenTok і інтеграція його в існуючий
веб-ресурс, створений на PHP, відповідає заданим вимогам.
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ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
Тіміргалєєва Р.Р., Грішин І.Ю.
Кубанський державний технологічний університет, м. Краснодар
Викладаються принципи створення комплексу навчально-методичних
матеріалів з використанням ресурсів Інтернет і технологія навчання із
застосуванням дистанційних технологій.
Запропонований підхід застосування дистанційних освітніх технологій
(ДОТ), який узгоджується з нормативними документами розробленими
останнім часом з дистанційного навчання складається з двох частин:
– створення навчально-методичних комплексів (НМК) з використанням
ресурсів Інтернет;
– технологія використання цих комплексів в навчальному процесі.
1. Створення комплексів включає використання ресурсів Інтернет, інших
джерел електронної освітньої інформації і участь викладача при розробці НМК.
До складу НМК по дисципліні входять: електронні лекції і бібліотека, список
літератури, список адрес рекомендованих веб-сайтів, питання для
самоперевірки, відповіді на питання, що часто ставляться, теми рефератів і
курсових робіт, проміжні тести, глосарій, екзаменаційні питання, підсумковий
тест. В цьому випадку ДОТ полягають в активному використанні наявною
численною учбовою, освітньою, нормативною, статистичною та іншій
інформації в Інтернеті.
Нині створено в різній мірі комплектації більш за 15 навчальних
комплексів з циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки,
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та
практичної підготовки. НМК записані на компакт-диски.
2. Технологія навчання, яка пропонується, дозволяє студентові за
наявності навчальних матеріалів НМК самостійно вивчити дисципліну
(електронні лекції і бібліотека, список літератури, список рекомендованих вебсайтів, відповіді на питання, що часто задаються, глосарій) і, що важливо,
самому проконтролювати свої знання (питання для самоперевірки, написання
рефератів і курсових робіт, проміжні тести).
При цьому наявність дуже коштовного устаткування і програмного
забезпечення для здійснення дистанційного навчання за допомогою Інтернет не
вимагається. Тьютор також може не брати участь в навчальному процесі або
його участь може бути мінімальною (електронна пошта, звичайний чат). В
даному випадку ДОТ є використання такої кейс-технології з широкими
можливостями автономного навчання і самоконтролю.
Викладений підхід застосування ДОТ вимагає відносно невисоких витрат
на створення НМК і ведення навчального процесу, що дозволяє зробити якісну
освіту доступною.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВРАЩЕНИЯ
Успенский В.Б., Федорченко В.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Задача управления ориентацией космического аппарата (КА) является
классической и имеет множество решений. Вместе с тем из-за нелинейности
математической модели вращения вопросы оптимального управления
переориентацией, особенно для существенно несимметричных конструкций,
еще далеки от окончательного решения.
Рассматривается задача оптимальной по квадратичному критерию
переориентации КА за фиксированное время в произвольно заданное конечное
угловое положение в общем случае с ненулевой конечной угловой скоростью.
В качестве управления принимаются регулируемые динамические воздействия
на корпус КА, которые могут иметь как внешний (управление с помощью
реактивных двигателей), так и внутренний (управление с помощью
инерционных маховиков или гиродинов) характер. Квадратичный критерий
оптимальности косвенно отражает энергетические затраты на реализацию
такого управления. Особенностью решаемой задачи является произвольно
заданные конечные условия на фоне требований высокой терминальной
точности управления.
Известно, что применение принципа максимума к решению задачи
оптимального управления (ЗОУ) приводит последнюю к краевой задаче, в
данном случае нелинейной, добротные методы решения которой в общем
случае не известны. В этих условиях реализован итерационный алгоритм
решения исходной нелинейной ЗОУ путем ее линеаризации относительно
«малых» отклонений от подстраиваемого номинального решения. При этом
важно, чтобы для начального номинального решения терминальные условия
выполнялись с максимальной точностью. Выполнение этого требования
обеспечивается использованием аналитических кинематических моделей
вращения твердого тела, разработанных на кафедре, точно связывающих
произвольно заданные краевые условия траекторией требуемой гладкости.
Разработанный алгоритм решения задачи оптимальной переориентации
КА апробирован на модельный примерах. Для наглядности процесс
переориентации визуализирован с помощью средств компьютерной графики.
Полученные результаты являются новым вкладом в копилку практических
решения прикладных задач оптимального управления.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БАЗЫ ДАННЫХ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИБЫЛИ
Филоненко А.М., Белевцова О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Использование среды СУБД в работе предприятия имеют основной
целью – повышение прибыли предприятия. Достичь решения этой задачи
можно путем привлечения большого количества клиентов, предложив им
скидки, бонусы и прочие льготы.
Применение системы скидок должно привести к положительному
экономическому эффекту. То есть скидки не должны восприниматься как
неизбежное зло, с которым приходится мириться компании. Напротив, они
должны служить, по крайней мере, сохранению уровня прибыльности, а лучше
– его повышению.
Актуальным является вопрос анализа количества покупок, сделанных
клиентами за определенный период времени, с последующим предложением
«выгодным» клиентам соответствующих скидок.
Больше покупок – больше скидок, вполне разумное решение. Считаем
сумму стоимости и от нее высчитываем процент скидок, но нужно установить
границы максимального процента, иначе предприятие может потерять
прибыльность, а это нельзя допускать.
Среда MySQL позволяет не только спроектировать БД, но и эффективно
ее эксплуатировать, используя средства разработки SQL.
Создается база данных с отношениями «клиенты», «заказы», «товары» и
«затраты на товар». Каждое из отношений имеет свои поля и связи с другими
отношениями. С помощью SQL-запроса определяется сколько покупок сделал
каждый из клиентов. В качестве результата представлено отношение, которое
состоит из 3 полей, в 3 поле выводится количество покупок, сделанных
клиентом. Аналогично подсчитывается стоимость сделанных покупок.
Скидка предлагается покупателям, которые сделали больше одной
покупки. В зависимости от цены сделанной покупки рассчитывается процент
скидок. Минимальная стоимости заказа должна составлять N грн. что равно m
% скидки. Чем больше заказов тем больше процент скидок. Максимум скидки
равен M %. Подсчитав сколько процентов идет на скидку покупателю и зная
процент затрат на товар, вычисляется выручка предприятия.
Хотелось бы добавить, что не стоит забывать о клиентах, и ждать пока
они сами решат что-то купить, им можно «помочь», то есть предложить какуюто нужную вещь исходя из их последней покупки. Например, человек купил
ноутбук, ему можно будет предложить мышь или колонки.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
БАЗ ДАННЫХ
Филоненко А.М., Бутенко В.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В условиях современного динамического развития общества и
усложнения технической и социальной инфраструктуры информация всё
больше и чаще представляет исключительную ценность. В связи с этим можно
утверждать,
что
безопасность
информации
является
насущной
необходимостью.
По причине развития сетевых технологий все больше информации
передается между компьютерами, и остро встает задача согласованности
данных, хранящихся и обрабатывающихся в разных местах, но логически друг
с другом связанных. Возникают задачи, связанные с параллельной обработкой
последовательностей операций над базой данных, переводящих ее из одного
непротиворечивого состояния в другое непротиворечивое состояние. Это
привело к появлению распределенных многопользовательских баз данных,
сохраняющих все преимущества настольных СУБД и в то же время
позволяющих организовать параллельную обработку информации и поддержку
целостности БД.
Современный уровень развития распределенной обработки данных
характеризуется размещением логически единой информационной базы в
сетевой среде, объединяющей различные компьютеры, асинхронной моделью
многопользовательской обработки. При этом возникает проблема
разграничения доступа, ведь реальная сложность организации управления
доступом должна быть скрыта от пользователя. Высокая степень безопасности
должна быть обеспечена без уменьшения функциональности СУБД и
практически без усложнения работы пользователя в системе.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
РІШЕННЯ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ
Шевченко Н.Ю.
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
В роботі для визначення оптимального варіанта інвестування коштів
пропонується методом Монте-Карло провести генерацію основних складових
критерію ефективності інвестиційного проекту (чистої приведеної вартості –
NPV ). Прибутки залежать від обсягів валового доходу та витрат, які є
функціями обсягів виробництва та реалізації продукції. Отже, у загальному
випадку чиста теперішня вартість може бути функцією багатьох змінних
( x j , j  1,..., m ), більшість з яких можна трактувати як випадкові величини.
Функція змінних витрат матиме вигляд: Zm  f ( x1 , x2 , x3 , x4 , t1 ) , де x1 –
обсяги використання газу, тис. грн.; x 2 – обсяги використання електроенергії,
тис. грн.; x3 – витрати на поточний та капітальний ремонт обладнання, тис.
грн.; x 4 – показник індексу споживчих цін для врахування зміни частки
заробітної плати в загальному обсязі змінних витрат, одиниць.
Функція ціни представляється формулою: P  f ( Zm, x5 , t1 ) , де x5 – індекс
цін виробників промислової продукції в металургійній галузі для очищення
даних від процесів інфляції, одиниць.
Функція ціни і функція змінних витрат мають в якості вхідного параметру
час – t1 , що обумовлюється необхідністю прогнозування цих величин і
реалізується заміною вектора t1 векторами відповідних функцій ( P та Zm ).
Обсяг реалізації продукції (попит) залежить від обсягів виробництва та
ціни одиниці продукції попереднього періоду ( Vt1 1 та Pt1 1 ), коли формується
портфель замовлень, і описується залежністю: V  f (Vt1 1, Pt1 1, x6 ) , де x6 –
величина браку продукції в розрахунку на 1 т, тис. грн.
Для підтвердження гіпотези про значимість запропонованих змінних був
використаний метод нейронних мереж (NeuroPro 0.25).
Для реалізації наведених моделей була використана односпрямована
багатошарова мережа MLP (MultiLayerPerceptron), яка складається з нейронів
сигмоїдального типу, як найбільш придатна для прогнозування.
Прогнозовані таким чином значення обсягу змінних витрат, обсягу
виробництва та ціни одиниці продукції виступили вхідними параметрами
імітаційної моделі реалізації інвестиційних проектів.
У результаті застосування імітаційної моделі були отримані значення
інтервальних потоків коштів реалізації кожного інвестиційного проекту, на
основі яких здійснювався розрахунок показника чистої приведеної вартості,
рентабельності інвестицій та їх терміну окупності, за результатами яких було
прийняте оптимальне інвестиційне рішення.
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СИНТЕЗ АРХІТЕКТУРИ ХМАРНОГО СЕРВІСУ З УРАХУВАННЯМ
КОНТЕКСТУ КОРИСТУВАЧА
Шокотько Д.В., Єльчанінов Д.Б.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Контекстну інформацію про користувача, його оточення та взаємодії
M
можна описати на основі множини критеріїв K  K m m1 , де K m – критерій, що
характеризує деякий аспект контексту користувача. Критерій K m має певну
множину значень K m  km,n nN1m  . Значення критерію K m впорядковуються від
«кращого» k m,1 до «гіршого» k m, N m  та утворюють шкалу Rm (див. рис.).

k m,1

k m, 2

…

k m,n …

k m, N ( m )

Рис. Шкала Rm критерію K m
Отже, контекст користувача формально є вектором U  u1 ,, um ,, u M  ,
де um  K m . Таким чином, множина A  K1  K 2    K m    K M є множиною
всіх гіпотетично можливих контекстів користувача. Множина A розбивається
на упорядковані підмножини: A  A1  A2    Al    AL . Тобто, можна
говорити про порядкову класифікацію [1] контекстів користувача. Належність
контексту користувача до деякого класу u  Al визначає певні вимоги до складу
C та структури T хмарного сервісу.
Склад та структура також можуть бути описані на основі деяких критеріїв
і шкал їх значень. Тобто, також можна говорити про порядкову класифікацію
всіх гіпотетично можливих варіантів реалізації архітектури хмарного сервісу.
Отже існує певний зв'язок між класом контексту користувача та класом
архітектури хмарного сервісу.
Більш «тонке настроювання» архітектури хмарного сервісу на контекст
користувача може відбуватись на основі технології генетичних алгоритмів [2].
Для цього архітектура S хмарного сервісу подається у вигляді генотипу
S  C1 ,C2 ,, Cv ,, CV ,T1 ,T2 ,,Tw ,,TW  ,

де Cv та Tw – елементи та зв’язки хмарного сервісу, що надаються користувачу.
Елементи та зв’язки також мають різні варіанти реалізації. Комбінуючи їх
сполучення за допомогою операторів генетичного алгоритму, можна створити
архітектуру хмарного сервісу, яка найкраще відповідає контексту користувача.
Література:
1. Ларичев О.И. Вербальный анализ решений / О.И. Ларичев. – М.: Наука, 2006.
– 181 с.
2. Genetic Algorithms for Applied CAD Problems / V.M. Kureichik, S.P. Malioukov,
V.V. Kureichik, A.S. Malioukov. – Springer Berlin Heidelberg, 2011. – 236 p.
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РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ПІДВІСКИ
АВТОМОБІЛЯ НА ОСНОВІ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Шуляков В.М.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
м. Харків
Розглянуто проблему розроблення і синтезу контурів керування
інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля на основі
штучних нейронних мереж, методів еволюційного моделювання та нечіткої
логіки, інтелектуального керування.
Система управління має відношення до галузі автомобільного транспорту
і може бути використана для ефективної технічної експлуатації автомобілів,
стабілізації положення кузова при коливанні корпусу автомобіля та поліпшення
експлуатаційних характеристик підвісок.
В основу задачі поставлено удосконалення системи управління підвіскою
автомобіля за рахунок того, що в роботі системи управління підвіскою приймає
участь нейро-нечіткий регулятор, встановлений у зворотний зв'язок по куту
відхилення об’єкту стабілізації.
Система управління підвіскою автомобіля на основі нейро-нечіткого
регулювання працює наступним чином: потрібне положення корпуса
автомобіля задається за допомогою датчика кутової швидкості та датчика кута,
які встановлюються безпосередньо на кузові автомобіля, що дозволяє
безперервно вимірювати
відхилення об’єкту стабілізації від заданого
положення в просторі. Нейро-нечіткий регулятор встановлюється у зворотний
зв'язок по куту відхилення об’єкту стабілізації.
Якщо під впливом збурюючого моменту, обумовленого зовнішніми
факторами, об’єкт стабілізації відхиляється від заданого положення на деякий
кут, то на виході датчика кута рівня кузова з’являється інформація, що
надходить до нейро-нечіткого регулятора, де формується команда, яка далі
подається до входу системи виконавчих приводів. Система виконавчих
приводів створює активний стабілізуючий момент, який протидіє збурюючому
моменту та зменшує кутове розходження. Чим повніше момент стабілізації
буде компенсувати збурюючий момент, тим менше буде відхилення кузова
автомобіля від заданого положення і точніше буде здійснюватись стабілізація
його положення.
Розроблення методів і алгоритмів та поєднання новітніх технологій для
синтезу інформаційно-керуючої системи на основі штучних нейронних мереж,
методів еволюційного моделювання та нечіткої логіки дозволить задовольнити
високі вимоги до цих систем, забезпечивши тим самим необхідний сучасний
рівень інформаційно-керуючої системи і технічних характеристик адаптивної
підвіски в цілому. Вдосконалення систем адаптивного керування підвіскою
автомобіля дозволить підвищити плавність ходу та експлуатаційні показники
автомобіля, такі як стійкість, надійність, довговічність, прохідність.
Система управління може використовуватися на автомобілях, що мають
відповідну функціонально-технічну базу для її встановлення.
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ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ДЗЗ
Щербак А.П., Подорожняк А.А., Любченко Н.Ю.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – это многосложная и
разнообразная область науки и техники, переживает период бурного развития.
Современные дистанционные методы зондирования объектов, особенно
космические, открыли новый этап в информационном обеспечении
исследований и разработок в науках о Земле и хозяйственной практике.
Данные космических съемок становятся доступны широкому кругу
пользователей и активно применяются как в научных, так и в
производственных целях. ДЗЗ является одним из основных источников
актуальных и оперативных данных для геоинформационных систем. Научнотехнические достижения в области создания и развития космических систем,
технологий получения, обработки и интерпретации данных многократно
расширили круг задач, решаемых с помощью ДЗЗ [1 – 3].
В докладе предлагается улучшения доступа к мультиспектральным
данным ДЗЗ и расширение круга задач, решаемых с их помощью. А именно:
– улучшения изображения, методом пространственной фильтрации;
– интерпретация данных, для оптимального визуального восприятия,
систем распознавания изображений и проведения пространственного анализа в
геоинформационных системах;
– оптимизация вычислений для удобного размещения и работы с
данными ДЗЗ на ресурсе;
– упрощение подачи заявки на получение данных ДЗЗ.
Главным результатом проведенной работы являются проведенные
исследования
методов
обработки мультиспектральных
изображений
дистанционного зондирования Земли, которые позволили построить модель
ресурса с общим доступом для получения необходимой информации из
снимков ДЗЗ.
Литература:
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изображений / Р.А. Шовенгердт. – М.: Техносфера. – 2013. – 592 с.
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ИCСЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НЕЙРОСЕТИ ХЕББА
Ющенко А.Г., Корабельский М.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В задачах обработки и анализа данных широко применяются
искусственные нейронные сети [1 – 4]. Наряду с необходимостью обеспечения
репрезентативности обучающей выборки проблемой является и нахождение
оптимальной структуры нейросети: числа слоев и нейронов в каждом из них,
формирование матрицы весовых коэффициентов, а также подбор оптимальной
методики обучения. Перспективным направлением совершенствования
прикладных нейросетевых технологий является использование сетей
увеличивающейся структуры, что делает актуальным задачу поиска новых
модификаций сетей классических архитектур, а также применение
эволюционных подходов к их обучению. В данной работе исследуется
возможность дообучения сети Хебба в ситуации графической схожести
изображений, отвечающих различным классам.
Литература:
1. Hsin-Chia Fu, Hung-Yuan Chang, Yeong Yuh Xu, and H.-T. Pao. User Adaptive
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2. Дмитриенко В.Д. Нейронные сети Хемминга и Хебба, способные дообучаться /
В.Д. Дмитриенко, А.Ю. Заковоротный, В.А. Бречко // Вестник НТУ «ХПИ». Сборник
научных трудов. Серия: Информатика и моделирование. – Х.: НТУ «ХПИ». – 2013. – № 19.
– С. 30-45.
3. Ющенко А.Г. Исследование перцептрона как растущей нейросети для решения
задачи распознавания символов / А.Г. Ющенко, А.В. Субботина, Т.В. Захожаева // Вестник
НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов. Серия: Техника и электрофизики высоких
напряжений. – Х.: НТУ «ХПИ». – 2014. – № 21.
4. Савран И.В. Разработка эволюционного алгоритма обучения ART-сети /
И.В. Савран, А.И. Курсин, А.Г. Ющенко // Міжнародна науково-практична студентська
конференція магістрантів. Секція: Інформаційні технології та інтелектуальна власність. – Х.:
НТУ «ХПИ», 2010.
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ROUTING USING LOAD BALANCING TECHNOLOGY IN
TELECOMMUNICATION NETWORK NODES
Duy Minh Le, Dzheniuk N.
National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»,
Kharkov
In modern telecommunications networks (TCN), which developed in the
framework of the concept of NGN (Next Generation Network), the values of quality
of service (QoS) largely depend on how well we can solve problems of routing.
Among the directions of development in modern routing protocols is to attach them
with load balancing functions in a variety of ways. The implementation of load
balancing technology into practice allows us to optimize the solution of routing
problems, and to use network resources efficiently, resulting in improved values of
QoS parameters. The problem of distributing streams in telecommunication systems
becomes not only one of the specific problems along with many tasks such as
choosing the topology and bandwidth of communication channels, but also one of the
key factor from which the numerical values of the QoS parameters depend. In the
scope of the routing models with maximum load channel coefficient, balancing
coefficient go up linearly with increase in network load, it ensures that no oscillations
will occur in the numerical values of the main indicators of QoS. However, result of a
study of such models identified that the conditions, under which load balancing by
the criterion of maximum use of communication channels, does not always allows us
to maximize quality of service values. So it is suggested to change the criteria for
solving routing problems in order to improve quality of service values.
In this paper, we consider routing model with load balancing technology built
with the implementation of multi-path routing strategy, which is orientated on
software-configurable network. In this model, along with load balancing criterion of
optimality, which is associated with the minimization of the maximum load in
communication channels, method of using an average additional multipath delay
adjustment criterion is also proposed. Implementing this criterion can link to zero
contour latency packet for each traffic
Researches on this model were conducted by comparing it with a previously
known model. By using the proposed model, the value of multi-path delay was
improved. The probability of packet delivery when solving the routing problem in the
scope of the investigating model remained almost at the same level of values obtained
under the previously known models. Advantage at the average multipath delay in the
probability of timely delivery, equal to 0,999, obtained by solving the routing
problem in the scope of this model, compared with the solution in the scope of other
models was 15-30%, depending on the intensity of traffic entering the network.
Implementation of the proposed model is suitable for practice in softwareconfigurable networks in which a higher capacity network servers operating as
compared with conventional IP-routers can compensate a complication of calculation
process.
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COMPUTER SYSTEM FOR PROCESSING MEASURING INFORMATION
Hasan Yosin, Podorozhniak A.O.
National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute», Kharkov
Current century is a century of innovative technologies and one of the most
exciting innovation of 21 century is development of computer systems. Everything in
modern world is interconnected. Nowadays all so arranged that all the processes as
well as scientific research, usually accompanied by a huge amount of measurement
information.
The complexity of algorithms for processing measuring information is different
for each of measuring informations. Often the processing of measuring information
without computational technologies takes a huge time, than required for providing
normal functioning of the object of research or production process. Therefore, the
implementation of information-measuring and control systems on the basis of
personal and industrial computers allows to achieve the reduction of time control,
measurement and data processing, improve the reliability of controls in order to
provide measurement information in easy to read format, to automate the procedures
of the formation of accounting documents.
The report shows the necessity of creating a modern system of processing
measuring information in order to control the position of the contact rail using special
devices - measuring trolleys or measuring wagons which are used underground. The
control of the position of the contact rail is due to the measurement of the spatial
position contact rail relatively to the rails. The system of processing of measuring
information is designed to document and display the received data in a convenient
form to the end users. Furthermore, it allows on the basis of processing of measuring
information to take a decision of necessity preventive and repair work.
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STUDY OF CONTENT MANAGEMENT SYSTEM, LARGE NETWORKS
AND COMPUTER SYSTEMS
Pincuk A.O., Podorozhniak A.O.
National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»,
Kharkov
Websites often have a dynamic character, the content is updated frequently, so
we need to use a CMS. Content management systems are used to facilitate the
process of site changes and content creation. One of these system is Adobe AEM,
created by Adobe Company.
The advantages of this system over others are:
– implementation of processes for creating, editing, and publishing content;
– manage data storage for images, documents and their integration into
websites;
– use search terms;
– flexibility in setting up blogs, social groups.
To access the data, there is JSR API, so you do not care about data storage. As
a data store can be a database or other file structure. This ensures a stable and strong
construction system which does not depend on storage. Because of this, developers
have a flexible system which takes advantage of the file system and database. A
convenient way to access data was received from file systems and we able to use
reading and writing streams. From the database we gained ability to use the
transaction, flexible search and access restrictions to different parts of the repository.
JCR are used in pair with SLING Framework for communication between JSR
repository and users. The main goals of the framework are: the search, the content
issuing from the repository, information management interface and support ajax
scripts. Framework provides access to the JSR repository using http requests.
The aim of future research is to find the optimal parameters of a content
management system for large commercial systems and its settings.
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СЕКЦІЯ 22. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СТІЙКІСТЬ
МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В КОГНИТИВНЫХ
БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Багрянцева А.В., Поштаренко В.М., Нестеренко Н.М.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Внедрение когнитивной технологии (когнитивных радиосистем и
когнитивных сетей) приведет к повышению эффективности использования
радиочастотного спектра, улучшению управления ресурсом, повышению
качества связи, эффективности управления доступом и появлению услуг новых
видов. Понятие «когнитивный» означает свойство, выражающееся в
способности сети автономно и динамически изменять свою топологию,
корректировать эксплуатационные параметры в соответствии с ранее
накопленными знаниями о состоянии сети и с политикой обслуживания
пользователей.
Перспективным направлением построения когнитивных систем являются
применение технологии нечеткой логики, которая позволяет легко учитывать
множество параметров для принятия решения и не требует сложных
математических вычислений. В работе рассматривается метод решения задачи
нечеткого адаптивного управления схемой модуляции в OFDM системе.
Адаптивная позволяет узлам приспосабливать схему модуляции сигнала к
уровню отношения сигнал-шум (ОСШ) в радиоканале. Выбор схемы
модуляции для передачи следующего OFDM-символа, определяется оценкой
ОСШ приемником при приеме текущего OFDM-символа. В докладе приводятся
математическая модель, структурная схема (рис.1), результаты моделирования
в среде Matlab и анализ результатов исследования.

Рис. 1. Структура блока нечеткой логики
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ
МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
Баранов М.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Представлены результаты обзора основных научно-технических достижений
в
области
защиты
радиоэлектронного,
электротехнического
и
электроэнергетического оборудования от дестабилизирующего и поражающего
воздействия мощных электромагнитных помех (МЭМП) естественного и
искусственного происхождения. Основными видами МЭМП, вызываемыми
источниками естественного происхождения, являются: грозовые разряды в земной
атмосфере, характеризующиеся в микро- и миллисекундном временных
диапазонах соответственно амплитудами тока в десятки (сотни) килоампер и
протекающими зарядами в десятки (сотни) кулон; мощный электромагнитный
импульс (ЭМИ), формируемый в воздушной атмосфере сильноточным каналом
молнии; разряды статического электричества при их потенциалах в десятки
(сотни) киловольт, протекающие в нано- и микросекундном временных
диапазонах. К основным видам МЭМП, вызываемых источниками искусственного
происхождения, относятся: коммутационные перенапряжения амплитудой в
десятки киловольт и токи короткого замыкания амплитудой в десятки килоампер,
возникающие в миллисекундном временном диапазоне в электрических сетях
промышленной частоты (50/60) Гц и в контактных сетях железнодорожного
(городского) электротранспорта; разрядные большие импульсные токи амплитудой
в десятки (сотни) килоампер и сильные электромагнитные поля с
напряженностью электрического до (102-104) кВ/м и магнитного до (0,3-30) кА/м
полей, генерируемые в нано- и микросекундном временных диапазонах
электроустановками высокого напряжения, предназначенными для выполнения
научных и электротехнологических целей; мощный ЭМИ, генерируемый в земной
атмосфере ядерным взрывом и изменяющийся в наносекундном временном
диапазоне; мощный ЭМИ, генерируемый в сверхвысокочастотном диапазоне
новым видом оружия − электромагнитным оружием, базирующимся на
нетрадиционных физических принципах его построения и применения. На
основании результатов выполненного обзора проанализировано современное
состояние проблемы защиты радиоэлектронного, электротехнического и
электроэнергетического оборудования от воздействия на него указанных видов
МЭМП. Показано, что МЭМП могут приводить как к сбоям в работе, так и выходу
из строя упомянутого оборудования. Указано, что годовой ущерб в развитых
странах мира от поражающего воздействия МЭМП только на технические объекты
с интегральными микросхемами и полупроводниковыми приборами может
составлять десятки миллиардов долларов США. Приведены основные методы
защиты рассматриваемого оборудования от МЭМП и помехозащитные устройства,
предназначенные для повышения его помехоустойчивости к воздействию МЭМП.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В МИРЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Баранов М.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Несмотря на продолжающееся лидерство в настоящее время в мировой
выработке электрической и тепловой энергий таких ее традиционных мощных
источников как тепловых, атомных и гидроэлектростанций, в последние годы в
промышленно развитых странах мира свои “обороты” набирает альтернативная
энергетика, основанная на возобновляемых источниках энергии сравнительно
небольшой мощности. К таким перспективным возобновляемым источникам
энергии в настоящее время следует отнести источники, базирующиеся, прежде
всего, на использовании энергии ветра, энергии солнечного излучения, тепловой
энергии ядра Земли, энергии биологического газа от утилизации промышленных и
бытовых отходов, энергии от применения водорода и потенциальной энергии воды
при установленной мощности малых гидроэлектростанций до (5-30) МВт.
Показано, что альтернативная энергетика в отличии от традиционной энергетики
имеет для человечества почти неограниченные сырьевые ресурсы и
потенциальные возможности. Кроме того, ее практическое использование не
приводит к негативным экологическим последствиям для окружающей людей
природы. Представлены результаты аналитического обзора современного
состояния и перспектив развития в промышленно развитых странах мира
альтернативной энергетики, включающей следующие виды энергетики:
ветроэнергетику; солнечную энергетику; геотермальную энергетику; биогазовую
энергетику; приливную гидроэнергетику; водородную энергетику; малую
гидроэнергетику. Проанализированы основные новые физико-технические
принципы, технологические способы, инженерно-конструкционные решения и
электроэнергетические схемы, используемые сейчас в указанных видах
альтернативной энергетики. Рассмотрены новые виды и схемно-технические
устройства основных энергетических установок, применяемых ныне в указанных
видах возобновляемой энергетики. Указаны достигнутые научно-технические
успехи, возникающие технические трудности и имеющиеся недостатки в каждом
из перечисленных видов альтернативной энергетики. Приведены интегральные
технико-экономические показатели для каждого из рассматриваемых видов
нетрадиционной энергетики. Например, в Украине монтаж на объекте “под ключ”
солнечных батарей оценивается в настоящее время примерно в 4,5 доллара США
за один ватт их мощности. Показано, что, несмотря на сравнительно малую долю
(до 10 %) на современном этапе развития указанных видов альтернативной
энергетики в общем мировом балансе выработки электроэнергии, мировое
сообщество с учетом объективно обусловленной необходимости смены в
ближайшие 50 лет нынешнего нефтегазового “фундамента” энергетики на иной с
большими сырьевыми, потенциальными и экологическими возможностями
вынуждено инвестировать в настоящее время сравнительно большие финансовые
средства в развитие указанных направлений альтернативной энергетики.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПРОВОДНИКЕ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПАКЕТОВ И ДЕБРОЙЛЕВСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛУВОЛН
Баранов М.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Представлены
результаты
дальнейших
расчетно-экспериментальных
исследований в круглом тонком (радиусом r0≈0,8 мм) оцинкованном (с толщиной
покрытия 5 мкм) стальном проводе длиной l0≈320 мм с импульсным апериодическим
током временной формой 9 мс/160 мс и амплитудой ImC ≈745 А квантово-волновой
природы электромагнитных процессов, протекающих в проводящей структуре
указанного провода, включенного в разрядную цепь мощного высоковольтного
генератора длительной С- компоненты тока искусственной молнии. Квантововолновую природу дрейфа свободных электронов в рассматриваемом стальном
проводе с максимальной усредненной плотностью импульсного тока δm≈ImC
/(πr02)≈370 А/мм2 будем изучать с помощью возникающих в проводящей структуре
провода волновых электронных пакетов (ВЭП) и электронных полуволн де Бройля
[1]. Из-за формирования данных ВЭП макроскопических размеров, благодаря
существованию в этой проводящей структуре квантованных электронных полуволн
де Бройля, в используемом стальном проводе будет возникать продольная
периодическая тепловая макроструктура, состоящая из чередующихся между собой
относительно “горячих” и “холодных” продольных участков с визуально
фиксируемыми из-за вспучивания покрытия на “горячих” участках их ширинами Δzг.
и Δzх соответственно. Показано, что ширины Δzг “горячих” продольных участков ВЭП
провода
соответствуют
соотношению
неопределенности
Гейзенберга,
определяющему неопределенность продольной координаты дрейфующих электронов
с максимальной энергией, приближающейся к энергии Ферми, в наиболее вероятной
зоне их нахождения. Свободные электроны из-за своей волновой природы по длине l0
указанного провода распределяются волновым образом так, что на его длине l0 будет
всегда укладываться целое число квантованных электронных полуволн де Бройля
длиной λn/2=l0/n, где n=1,2,3,... − целочисленное квантовое число. Впервые
экспериментальным путем для n=1,3,9 подтвержден важный для фундаментальных
основ теории электричества тот факт, что в исследуемом проводе с импульсным
током в его продольном направлении распространяются квантованные когерентные
электронные полуволны де Бройля, интерференция которых вызывает возникновение
в его проводящей структуре квантованных периодических продольных ВЭП,
середины визуально зафиксированных исследователем “горячих” продольных
участков которых соответствуют амплитудам электронных полуволн де Бройля, а
также появление в макроструктуре провода соответствующего неоднородного
продольного периодического температурного поля.
Литература:
[1]. Баранов М.И. Основные характеристики волнового распределения свободных
электронов в тонком металлическом проводнике с импульсным током большой плотности //
Электричество.− 2015.− №10.− С.20−32.
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ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ ЗА 1990-2015 гг.
Баранов М.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
Приведен краткий аналитический обзор выдающихся научных достижений
ведущих ученых мира, имеющих важнейшее значение для человечества и
отмеченных Нобелевской премией по физике за следующие временные периоды:
1. 1990-1994 гг., куда вошли результаты пионерских исследований по
рассеянию релятивистских электронов на протонах и нейтронах, открытие сходств
физики твердой материи и физики конденсированного состояния вещества,
создание революционного детектора элементарных частиц, открытие новых
пульсаров и новые возможности в изучении гравитации, создание нейтронной
спектроскопии и метода нейтронной дифракции.
2. 1995-1999 гг., куда вошли открытие тау-лептона, экспериментальное
обнаружение электронного нейтрино, открытие сверхтекучести жидкого гелия-3,
создание методов охлаждения и “пленения” атомов с помощью лазерного света,
открытие новой формы квантовой жидкости с возбуждениями дробного
электрического заряда и прояснение квантовой структуры электрослабых
взаимодействий элементарных частиц.
3. 2000-2004 гг.. куда вошли разработка полупроводниковых гетероструктур
для высокочастотной техники и оптоэлектроники, изобретение интегральной
микросхемы, получение конденсации Бозе-Эйнштейна в разреженных газах
щелочных металлов, обнаружение космических нейтрино, открытие космических
источников рентгеновского излучения, разработка теории сверхпроводников и
сверхтекучих жидкостей и открытие асимптотической свободы в теории сильных
взаимодействий элементарных частиц.
4. 2005-2010 гг., куда вошли создание квантовой теории оптической
когерентности, развитие лазерной точной спектроскопии, открытие чëрнотельной
формы спектра и анизотропии космического микроволнового фонового излучения,
открытие эффекта гигантского магнетосопротивления, открытие механизма
спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике, разработка новой
технологии
передачи
света
в
оптических
волокнах,
изобретение
полупроводниковой схемы для регистрации изображений и результаты
новаторских экспериментов по исследованию двумерного материала графена.
5. 2011-2015 гг., куда вошли открытие ускоренного расширения Вселенной,
создание прорывных технологий манипулирования квантовыми системами,
теоретическое обнаружение механизма происхождения массы субатомных частиц,
изобретение энергоэффективных источников света − синих светодиодов и
открытие нейтринных осцилляций. Автор уверен, что этот материал будет
содействовать популяризации и углублению научно-технических знаний для
студентов, инженерно-технических специалистов и научных работников в области
современной теоретической и экспериментальной физики, расширяющих их
научный кругозор и способствующих дальнейшему развитию научнотехнического прогресса в обществе.
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РАСЧЕТНАЯ И ОПЫТНАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ
СТОЙКОСТИ ЛИСТОВЫХ ОБРАЗЦОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К
ПОРАЖАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ НА НИХ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА
ИСКУССТВЕННОЙ МОЛНИИ С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
1
Баранов М.И., 1Князев В.В., 1Кравченко В.И., 2Рудаков С.В.
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
Национальный университет гражданской защиты Украины, г. Харьков
Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований
термической стойкости опытных образцов размером в плане 0,5 м х 0,5 м из
листовой нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм к прямому
воздействию на них импульсной А- и длительной С- компонент тока
искусственной молнии с нормированными по требованиям действующих
нормативных документов США SAE ARP 5412 и SAE ARP 5416 амплитудновременными параметрами (АВП). Отметим, что в последнее время в ряде
ответственных высотных технических сооружений для защиты их наружных
конструкций и внутренних систем от атмосферных осадков нашли применение
тонкие листовые покрытия из нержавеющей стали. Учитывая повышенную
опасность поражения таких технических сооружений сильноточными грозовыми
разрядами, протекающими в окружающей их воздушной атмосфере, и
повышенные требования по пожарной безопасности к подобным сооружениям,
несомненный
научно-практический
интерес
представляют
результаты
молниестойкости их покрытий, выполненных из тонкостенных оболочек с
использованием листовой нержавеющей стали. С этой целью в НИПКИ “Молния”
НТУ “ХПИ” были проведены предварительные расчетно-экспериментальные
исследования электротермической стойкости указанных опытных листовых
стальных образцов к воздействию на них колебательной импульсной Акомпоненты тока искусственной молнии (первой амплитудой I1mA≈−192 кА; при
времени, соответствующем I1mA, t1mA≈34 мкс; при полной длительности ее
протекания τpA≈500 мкс; при интеграле ее действия JA≈1,9·106 А2·с) и
апериодической длительной С- компоненты тока имитированной в лабораторных
условиях молнии (амплитудой ImC≈−804 А; при времени, соответствующем ImC,
tmC≈9 мс; при длительности на уровне 0,5·ImC, равной τC≈160 мс; при полной
длительности ее протекания τpC, изменяющейся от 0,45 до 0,74 с; при переносимом
ею электрическом заряде qC, изменяющемся от 165 до 187 Кл). В ходе этих
исследований было достоверно установлено, что рассматриваемые листовые
стальные образцы, испытывающие прямое воздействие на них плазменных
каналов искусственной двухкомпонентной молнии с указанными АВП ее
основных токовых компонент, могут подвергаться сквозному проплавлению.
Диаметр округлого отверстия сквозного проплавления в стенке листовых
стальных образцов толщиной 1 мм при этом в зоне привязки плазменного канала
от длительной С- компоненты тока искусственной молнии может составлять 15
мм. Влиянием импульсной А- компоненты тока имитированной молнии на
термическую стойкость этих образцов можно пренебрегать.
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
Глебов О.Ю., Киприч С.В., Колиушко Г.М., Пличко А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Основное правило обеспечения электробезопасности согласно [1]: опасные
токоведущие части электроустановки не должны быть доступными для
случайного прямого прикосновения к ним, а доступные для прикосновения
открытые и сторонние проводящие части не должны быть опасными как в
нормальных условиях (эксплуатация электроустановки по назначению и без
повреждений), так и в условиях единичного повреждения.
Для выполнения приведенного правила необходимы мероприятия, которые
целесообразно проводить для проверки состояния системы уравнивания
потенциалов (СУП): визуальный осмотр видимой части СУП; проверка
конструктивного состояния СУП; измерение сопротивления контактных
соединений между заземляемым элементом и элементом СУП.
В работе приведены исполнительные схемы заземляющих устройств (ЗУ) и
СУП энергетических и промышленных объектов таких, как заводская подстанция;
здания вспомогательных служб АЭС; ТЭС и ПС-110/6 кВ нефтехимического
предприятия; технологические помещения, расположенные на двух отметках
(уровнях) ГЭС. В качестве примера на рис. 1 приведено ЗУ и СУП подстанции с
закрытыми распредустройствами 110/6 кВ, которые анализируются для
установления нарушений в их выполнении, а также для дальнейшей выработки
рекомендаций по устранению этих нарушений.

а) внешнее ЗУ

б) СУП этажа 1
в) СУП этажа 2
Рисунок 1 – Заземляющее устройство и
система уравнивания потенциалов ЗПС-110/6 кВ
Заземляющее устройство, системы уравнивания и выравнивания потенциалов
гальванически соединены между собой, т.е. представляют собой единую систему
обеспечения электробезопасности. Поэтому проверку состояния систем
уравнивания и выравнивания потенциалов целесообразно совмещать во времени с
проверкой заземляющего устройства и системы молниезащиты, что позволяет
своевременно выявить нарушения требований нормативных документов и
разработать рекомендации по восстановлению или ремонту указанных систем.
Литература:
1. Правила улаштування електроустановок (ПУЭ:2014). - 5-те вид., переробл. й доповн.
- X .2014 р.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОКАЗАНИЙ СЧЁТЧИКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ (НИП)
Гученко А.А., Лесной И.П., Сараев А.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В соответствии с требованиями п.7.5.4 ДСТУ IEC 62052-11: 2012
необходимо проведение испытаний счётчиков на устойчивость к быстрым
переходным перепадам (пакетам импульсов).
При этом счётчики должны находиться в рабочем состоянии, а именно:
- цепи напряжения и вспомогательные цепи подключены к номинальному
напряжению;
- значения базовой силы тока и cos φ – в соответствии с установленными в
стандарте на тип счётчика.
Рабочее состояние обеспечивается с помощью синтезатора напряжения
СТН 3-3 (или аналогичного). При этом изменение показаний счётчика
(погрешность) контролируется с помощью образцового счётчика ВХ-33 (или
аналогичного).
Однако при воздействии НИП использовать ВХ-33 не представляется
возможным из-за его неустойчивости к данному виду воздействия.
ДСТУ IEC 62052-11: 2012 предусматривает, что точность может быть
определена другими пригодными способами.
Для этой цели и был разработан способ определения точности показаний
счётчика путём непосредственного измерения с помощью осциллографа периода
следования импульсов со счётного выхода испытываемого счётчика. К счётному
выходу для формирования импульсов подключается дополнительный источник
питания.
Общий вид рабочего места при испытании приведен на рисунке.

а
б
Рис. Испытание счётчика на воздействие НИП
а – общий вид рабочего места; б – осциллограмма импульсов со счётного
выхода.
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ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОМЕРЕЖЕВОГО СПІВІСНУВАННЯ ДЛЯ
МЕРЕЖ ІЕЕЕ 802.22 WRAN.
Жорняк Д.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі розглянуті
питання, пов'язані з вирішенням проблеми
внутрішньомережевого співіснування для мереж ІЕЕЕ 802.22 WRAN. Виходячи
з проблем використання спектру, виявлена доцільність застосування принципів
когнітивного радіо для побудови регіональних безпровідних мереж, тобто
доцільність використання стандарту ІЕЕЕ 802.22 WRAN.
В даний час попит на послуги безпровідних телекомунікаційних систем
широкосмугового доступу не забезпечений повною мірою, особливо у
приміських і сільських місцевостях, бо постачальники цих послуг найчастіше
орієнтовані на густо населені райони і великі міста.
Можливим шляхом вирішення проблеми є найбільш закономірним і
доцільним рішення для побудови безпровідної мережі регіонального масштабу
використовувати принцип когнітивного радіо та стандарти безпровідного
зв'язку на його основі. У майбутньому КР відкриває широкі перспективи, і
стандарт регіональних мереж ІЕЕЕ 802.22 WRAN відіграє провідну роль у
цьому процесі та його результатах.
Мета дослідження
полягає у розробці методу внутрішньо мережевого співіснування мережі
ІЕЕЕ 802.22 WRAN для підвищення її продуктивності.
В даний час приділяється багато уваги збільшенню ефективності
використання радіоспектру. Впровадження технологій радіозв'язку з
використання механізмів інтелектуального управління (когнітивне радіо)
представляє собою перспективний підхід для забезпечення більш ефективного
використання радіочастотного спектру за рахунок динамічного та гнучкого
управління ним, тобто використання адаптивних механізмів формування
параметрів радіоінтерфейсу.
В рамках дослідження був проведений
експеримент. У процесі
експерименту було проведено дослідження трафіку інформації. Для цього
використовували програму WireShark, яка дозволяє перехоплювати та
аналізувати різні мережеві протоколи. Таким чином, в процесі експерименту
було виявлено, що надмірність трафіку реального часу залежить від величини
обсягу інформації, а так само від виду наданої послуги, чим більше обсяг
трафіку, тим менше службова надмірність.
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО
ПРОСТОРУ
1
Заволодько Г.Е., 2Обод А. І. , 2Андрусевич В.А.
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Особливістю системи контролю повітряного простору (ПП) України є її
цивільно-військовий статус. Система в значній мірі забезпечує безпеку держави
та безпеку повітряного руху, що вже само по собі визначає рівень вимог до
захищеності інформаційних процесів її функціонування.
Управління різноманітними технологічними процесами в авіації в наш
час базується на використанні інформаційних систем, до яких відносяться
джерела інформації, засоби її передачі, обробки, відображення, зберігання,
загальне та спеціальне програмне забезпечення. У всіх інформаційних
технологічних процесах, а також процесах управління, важливу роль відіграють
люди. Людина приймає безпосередню участь у розробці, виробництві та
експлуатації інформаційних систем. Технологічний процес системи контролю
ПП неможливий без участі людини, за якою залишається найбільш
відповідальний процес - прийняття рішень.
В докладі розглянута інформаційна модель спостереження ПП у
відповідності до наступних фундаментальних міркувань щодо деталізації
спостереження які витікають з потреби задовольнити таку сукупність основних
вимог:
- отримання інформації від повітряних об’єктів (ПО) (збір даних);
- передавання інформації ПО (надсилання запитів по інформацію або
доставки на борт ПО інформації, що була створена на землі);
- оброблення інформації від ПО, розповсюдження та організація
запитів на обслуговування на рівні підсистеми локального
спостереження;
- оброблення інформації від ПО, розповсюдження та організація
запитів на обслуговування на регіональному рівні.
Визначено, що основними вимогами користувачів до даних
спостереження є:
- картина повітряної обстановки повинна бути доступною та точною
протягом усього часу;
- вимога конфіденційності;
- не повинно бути несанкціонованого розповсюдження даних
спостереження.
Показано, що підвищення надійності інформаційного забезпечення
користувачів системи контролю ПП неможливо без використання
інформаційних технологій у процесі отримання, збору, обробки, зберігання й
розповсюдження аеронавігаційних даних. Подальший розвиток систем
контролю ПП характеризуватиметься високим рівнем автоматизації процесів.
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ІМПУЛЬСНЕ ТРАНСФОРМАТОРНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ
Іванов В.М., Ваврів Л.В., Марценюк В.Є.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розвиток прискорювальної, лазерної техніки, керованого термоядерного
синтезу, електророзрядних і пучкових технологій, радіолокації і т.д. стимулює
створення імпульсних джерел енергії на напругу від декількох кіловольт до
мегавольт, імпульсні струми від ампер до сотень кіло ампер, при цьому
тривалість імпульсу може бути частки мілісекунд і наносекунд, частота
повторення імпульсу – від одиниць до тисяч герц.
У деяких потужних високовольтних і імпульсних установках робота
імпульсного пристрою практично неможлива без імпульсного трансформатора.
Підвищення напруги за допомогою імпульсного трансформатора до рівня,
необхідного
за
умовами
роботи
навантаження,
особливо
часто
використовується в тих випадках, коли напруга джерела, що формує імпульси,
обмежено допустимою напругою комутуючих приладів або електричною
міцністю елементів генератора, що тривалий час знаходяться під напругою в
процесі накопичення енергії.
Імпульсний трансформатор входить складовим елементом в різні типи
генераторів електричних імпульсів, виконуючи функції ланки, що погоджує,
між цим генератором і опором навантаження. Як генератор імпульсів, так і опір
навантаження характеризуються деякими параметрами, які разом з
параметрами трансформатора визначають умови передачі імпульсної енергії від
генератора до навантаження. Тому при проектуванні імпульсного
трансформатора необхідно враховувати не лише параметри власне
трансформатора, але і параметри генератора імпульсів і опору навантаження.
Відзначено,
що
особливістю
характеру
роботи
імпульсного
трансформатора є короткочасність кожного робочого циклу і пов'язаний з цим
характер процесів, що відбуваються в обмотках і магнітопроводі імпульсного
трансформатора. Висока швидкість зміни магнітного потоку викликає появу
значних вихрових струмів в магнітопроводі і пов'язані з ними втрати енергії.
Короткочасний вплив імпульсів вимагає враховувати не тільки індуктивні, а й
ємнісні параметри обмоток, що визначають характер формування фронту
імпульсу і енергетичні характеристики імпульсного трансформатора. Малі
тривалості імпульсів викликають необхідність враховувати поверхневий ефект
в проводах обмоток при визначенні електричних втрат.
На основі аналітичного аналізу електромагнітних процесів проаналізовано
функціональні можливості підвищення напруги за допомогою імпульсного
трансформатору з одним витком, що дозволяють отримати величини напруги
до одиниць мегавольт, що задовольняє запитам сучасних електротехнічних (у
тому числі технологічних) установок.
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РАЗРАБОТКА ЕЛЕМЕНТОВ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ГРОЗОВОЙ ОПАСНОСТИ
Князев В.В., Постельник И.А.
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
«Молния» Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Идея создания локальной системы предупреждения о грозовой опасности
обуславливается
необходимостью
повышения
безопасности
людей
находящихся на открытых пространствах. Наиболее часто фатальные
последствия прямых ударов молнии в человека, или шаговых напряжений,
возникающих в результате близкого удара молнии, происходят на морских
пляжах, площадках для гольфа, футбольных стадионах и т.п. Такие зоны
должны быть оснащены системой оперативного предупреждения о грозовой
опасности. Причем, учитывая человеческий фактор, система должна
обеспечивать максимально высокую надежность реагирования на опасность
при минимизации числа ложных срабатываний. На мировом рынке
предлагаются различные системы предупреждения о грозовой активности.
Большая часть таких систем осуществляет прогноз на основе результатов
пеленгации разрядов молнии. Такие системы достаточно сложны как с
технической, так и программной стороны. Но главным их недостатком является
низкая достоверность того, что молния ударит в конкретном месте.
Индикатором реальной опасности возникновения молнии является уровень
напряженности электрического поля вблизи поверхности земли. Известны
образцы сенсоров электростатического поля, используемые для целей
индикации опасного уровня напряженности электрического поля. Существует
два основных принципа действия таких сенсоров: роторный и MEMSтехнология. Роторный принцип основан на использовании эффекта изменения
потока электрического поля, взаимодействующего с потенциальной обкладкой.
Для его реализации требуется высокоскоростной мотор, который, имеет
высокий уровень энергопотребления и поэтому не может быть автономным.
Принцип работы MEMS измерителя использует движущиеся экранирующие
электроды, которые циклически перекрывают измерительные электроды.
Недостатком таких измерителей является сильная зависимость результатов
измерений от условий эксплуатации.
Нами разработан альтернативный вариант сенсора электрического поля,
основанный на измерении числа стримеров со стержневого молниеприемника.
Создано три «пилотных» экземпляра, для апробации в условиях натурной
грозовой обстановки. Главные преимущества перед конкурентами: простота
реализации, минимальное энергопотребление, передача сигнала тревоги по
радиоканалу и каналам мобильной связи. Сенсор может работать без
обслуживания до 5 лет.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕ+БУЕМОЙ ГЛУБИНЫ ЗОНДИРОВАНИЯ ГРУНТА
В ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
Колиушко Г.М., Колиушко Д.Г., Руденко С.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе проанализирована величина требуемой глубины зондирования
грунта Lз в процессе выполнения электромагнитной диагностики состояния
заземляющего устройства (ЗУ). Для определения Lз были проведены численные
эксперименты, заключавшиеся в расчете электрических параметров
заземлителя, выполненного в виде прямоугольника размерами a×b c
диагональю d и расположенного на глубине 0,3 м в двухслойном грунте. При
этом были рассмотрены различные соотношения удельных электрических
сопротивлений (УЭС) грунта ρ* = ρ2/ρ1. На рис. 1 приведены графики для
a=b=40 м, что соответствует ЗУ подстанций классом напряжения 35 кВ и
небольших подстанций 110 кВ.
Способ №2

Способ №1

Рисунок 1
Определение требуемой глубины зондирования Lз осуществлялось разными
способами. Первый способ (см. рис.1) – определялось влияние глубины раздела
слоев h на сопротивление ЗУ (RЗУ). Для каждого ρ* расчитывалось RЗУ при
изменении h/d в пределах от 0,4 м до hmax, значение h при котором RЗУ = RЗУ одн.
(сопротивление ЗУ в однородном грунте). В результате было получено
семейство кривых, описывающих влияние величины h для различных
комбинаций электрофизических характеристик грунта и геометрических
параметров ЗУ R*ЗУ = f(h/d), где R*ЗУ = RЗУ/RЗУ одн. Второй способ №2 заключался
в определении зависимости изменения относительного потенциала в грунте φ*=
f(z/d) от расстояния до ЗУ при фиксированном значении h=0,5 м и φ*= φz/φЗУ.
В качестве критерия для определения Lз= kВЭЗ•d в работе предлагается
использовать достижение значения 5 %, 10 % или 20 % величин R*ЗУ или φ* в
зависимости от требуемой точности измерений для соответствующего
соотношения УЭС.
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РАЗРАБОТКА БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В СИСТЕМАХ
ОПЕРАТИВНЫХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ.
Колиушко Г.М., Понуждаева Е.Г.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
В работе приведен анализ существующих конструкций блокирующих
устройств комплекса электрооборудования, а именно замков ЗБ–1; перечень
требований к новому устройству оперативных блокировок безопасности (ОББ);
описаны
конструктивные
особенности,
технические
характеристики,
электрические схемы разработанных опытных образцов; программа и методика их
испытаний. На основании проведенных работ для внедрения в производство
предложен один из пяти опытных образцов устройства блокировки, обладающий
рядом преимуществ по сравнению с существующими аналогами и сохраняющий в
целях взаимозаменяемости без дополнительной доработки конструкции
посадочные размеры, диаметр и рабочий ход штока устройств, находящихся в
эксплуатации.
На подстанциях нового поколения применяется программная блокировка, что
делает невозможным применение ранее используемых замков ЗБ–1из–за
отсутствия возможности передачи сигнала о его состоянии (открыт он или
закрыт). Новое блокирующее устройство имеет кабельную связь с системой
управления ОББ для передачи сигнала о состоянии "ОТКРЫТО" – "ЗАКРЫТО",
что позволяет с пульта управлять работой устройства, а именно, снимать
фиксацию перемещения штока и возвращать шток в состояние "ЗАКРЫТО".
Использование внешнего источника постоянного тока для питания цепей с
напряжением 24В (в аналогичных устройствах применяется напряжение
постоянного тока 220В) повышает безопасность действий персонала.
Отсутствие необходимости применения дополнительных элементов, а именно,
электромагнитного ключа КЭЗ–1, либо магнитного ключа КЗ–1 для
деблокирования замков ЗБ–1, упрощает обслуживание, уменьшает время
выполнения операций, что ограничивает требования к квалификации
обслуживающего персонала. Ключи КЭЗ–1 и КЗ–1 рассчитаны на
кратковременное включение (не более 10 минут), разработанное устройство
блокировки обладает возможностью включения с пульта на неограниченное время
при малой потребляемой мощности (4 Вт). Устройство блокировки оснащено
механизмом аварийного деблокирования, что даёт возможность произвести
необходимые оперативные переключения в условиях аварийной ситуации (при
отсутствии оперативного напряжения).
Литература:
1. Требования к устройствам блокировки оперативных переключений при разработке и
изготовлении новой продукции / Р.К. Борисов, Д.И. Ковалёв, Г.М. Колиушко, О.С.
Недзельский, Е.Г. Понуждаева // Вестник НТУ "ХПИ" Серия: Техника и электрофизика
высоких напряжений: Х. , НТУ "ХПИ". 2015. №51(1160). С. 12-16.
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ВЫБОР СМАРТФОНА HTC Desire A8181 КАК ТИПИЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИМПУЛЬСНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Коробко А.И., Коробко З.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Исследование
процессов
взаимодействия
сверхширокополосного
импульсного электромагнитного излучения (СШП ЭМИ) с индивидуальными
коммуникационно-вычислительными системами (КВС) представляет интерес
по двум причинам:
- обеспечение стойкости и защищенности КВС к поражающему воздействию
СШП ЭМИ (например, для случаев проявления электромагнитного
терроризма);
- обеспечение защиты информации путем обеспечения полных (необратимых)
или частичных функциональных (обратимых) отказов функционирования КВС,
применяемых в качестве технических средств несанкционированного съема
аудио- и видеоинформации.
Учитывая большое разнообразие типов КВС, которые представлены на
рынке, имеет смысл для исследований выбрать
тип КВС, который в
максимальной степени объединяет технические характеристики всех КВС.
Исходя из вышеизложенного, в качестве типовой КВС для проведения
исследований по определению её реакции на воздействие СШП ЭМИ, был
выбран смартфон HTC Desire A8181 со следующими основными
характеристиками.
1. Операционная система - Android 2.1 + HTC Sense.
2. Технология дисплея – сенсорный (емкостной) Super LCD
3. Процессор – 1,024 ГГц / Qualcomm Snapdragon QSD8250 /.
4. Встроенная память – 512 М.
5. ОЗУ – 576 М.
6. Видеоускоритель – Adreno 200 GPU.
7. Стандарты связи – GSM (850,900,1800), 3G, HSDPA.
8. Коммуникации – EDGE, Wi-Fi, Bluetooth
9. Дополнительные функции – плеер, FM-приемник, аудио- и видеозапись.
10. Удельный коэффициент поглощения (SAR) – 0,75.
Как видно из представленных характеристик, данный смартфон является
типичным представителем КВС разработки 2000 – 2010 г.г., что обусловило его
выбор в качестве тест-объекта для исследований на воздействие СШП ЭМИ.
Кроме того, данный смартфон исходя из величины удельного
коэффициента поглощения (SAR), равного 0,75, обеспечивает достаточно
сильное поглощение его собственного радиоизлучения в районе головы
оператора, что свидетельствует о применении радиопоглощающих технологий
при его разработке и характеризуется повышенной стойкостью к СШП ЭМИ.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ СМАРТФОНА HTC Desire A8181 В
РЕЖИМЕ ДИКТОФОНА И ВИДЕОСЪЕМКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИМПУЛЬСНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОРТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ТИПА «БАСТИОН»
Коробко А.И., Коробко З.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Современные
индивидуальные
коммуникационно-вычислительные
системы в виде смартфонов обладают большим набором функций, к которым
относятся функции диктофона и видеозаписи. Эти функции позволяют успешно
использовать смартфоны в качестве технических средств несанкционированного съема аудио- и видеоинформации.
Следует отметить, что с целью обеспечения электромагнитной
совместимости процессорная часть современных смартфонов, ответственная за
обработку аудио- и видеоинформации, а также за функции управления и
контроля, достаточно хорошо экранирована, так как
находится в
непосредственной близости от передающей части смартфона, выходная
мощность которой может достигать нескольких ватт.
Данный факт делает неэффективным применение известных способов
электромагнитного подавления функционирования смартфонов в режиме
несанкционированного съема информации, поэтому в качестве источника
электромагнитного подавления смартфона была использована портативная
система защиты информации «Бастион», которая генерирует в защищаемом
объеме пространства сверхширокополосное импульсное электромагнитное
излучение. В результате воздействия системы «Бастион» на смартфон HTC
Desire A8181в режиме аудио- и видеозаписи (который был выбран как типовой
представитель своего семейства в качестве тест объекта) были получены
следующие краткие пошаговые результаты воздействия.
1. Появляется ошибка ЭМИ фильтра смартфона, он закрывает сигнал на/с
экрана и отключает его. На экране наблюдаются графические артефакты в виде
спонтанно перемещающихся по экрану светлых областей (прямоугольников).
1.1 Появляется ошибка многократного нажатия на экран, что вызывает сбой
аудио- и видеофайла который записывался так как его кодировка нарушена.
1.2 Происходит отказ модуля связи, код ошибки не известен.
1.3 Происходит отказ модуля WiFi, код ошибки - отказ модуля (во время
эксперимента WiFi был выключен).
2. Происходит отказ СД-карты, код ошибки - СД-карта экстренно извлечена.
3. Происходит завершение процесса обработки сигналов с сенсорной панели.
4. Происходит завершение процесса обработки, это последний существенный
отказ, после этого смартфон должен был уйти на перезагрузку, но воздействие
продолжалось и он не смог перезагрузиться (это предположение).
5. Полный аппаратный (функциональный) отказ, код ошибки - смартфон завис.
Файлы аудио- и видеозаписи не сохранены (уничтожены воздействием).
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ВПЛИВ ПОТЕНЦІЙНОГО БАР’ЄРУ НА ВЗАЄМОДІЮ
ПОВЕРХНЕВИХ ПЛАЗМОНВ ТА ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК
НА МЕЖІ РОЗПОДІЛУ СЕРЕДОВИЩ
Кравченко В.І., Серков О.А., Яковенко І.В., Бреславець В.С.,
Яценко І.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі були розглянуті питання впливу потенційного бар'єру на
механізми взаємодії електромагнітних коливань та потоків заряджених
частинок. Треба відзначити, що умови, коли межа розподілу середовищ є
прозорою для частинок пучка (потенційний бар’єр відсутній) та потенційний
бар’єр безмежний (випадок дзеркального відбиття), на теперішній час
розглянуто досить досконально. В той же час питання впливу потенційного
бар'єра скінченних розмірів на механізми перехідного випромінювання
поверхневих плазмонів залишаються відкритими.
В даній роботі розглянуто два аспекти цього впливу: по - перше,
наявність потенційного бар'єра призводить до зміни параметрів потоку
частинок; по-друге, потенційний бар’єр призводить до появи двомірних
електронних шарів, що мають власний спектр поверхневих коливань.
Були визначені механізми взаємодії потоку заряджених частинок з
поверхневими плазмонами в умовах, коли потенціал U (y) має вигляд: U ( y)  0
при    y  0 , U ( y )  U 0 при 0  y   , y  0 - межа розподілу середовищ.
Задача розв’язувалась методом послідовних наближень за умови малості
густини носіїв пучка у порівнянні з густиною електронів холодної плазми .
Кінетична енергія частинок значно перевищувала енергію плазмонів та висоту
потенційного бар’єра.
Було отримано вираз для інкременту нестійкості поверхневих плазмонів.
При цьому використовувалися рівняння електродинаміки: рівняння Максвела,
матеріальні рівняння та граничні умови, за допомогою яких визначаються
закони дисперсії поверхневих електромагнітних коливань.
Показано. що урахування впливу потенційного бар’єра призводить до
збільшення інкременту у порівнянні з інкрементом нестійкості в умовах
відсутності потенційного бар’єра. Це збільшення обумовлено тим, що внесок у
повне випромінювання частинок потоку, крім перехідного, додає також
гальмівне випромінювання, яке пов’язане із зміною швидкості частинок на
межі.
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ЗБУДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ПЛАЗМОНІВ ПРИ НАЯВІ
ПОТЕНЦІЙНОГО БАР’ЄРУ В УМОВАХ ДІЇ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Кравченко В.І., Серков О.А., Яковенко І.В., Бреславець В.С.,
Яценко І.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглядалась взаємодія поверхневих плазмонів з потоком
заряджених частинок, які рухаються по нормалі до межі розподілу двох
плазмоподібних середовищ із застосуванням енергетичного підходу. Іншими
словами, було одержано кінетичне рівняння, що визначає залежність зміни
кількості поверхневих плазмонів від часу при їх взаємодії с падаючою,
відбитою та прохідною компонентами електронного потоку. Хвильові функції
електронів потоку для падаючої, відбитої та прохідної компонент пучка
визначались, як розв’язки рівняння Шредінгера з умовами на межі розподілу
середовищ. Їх значення залежало від розмірів потенційного бар'єра.
Отримані аналітичні рішення задач взаємодії струмів, наведених зовнішнім
електромагнітним випромінюванням, з власними електромагнітними
коливаннями структур, що комплектують напівпровідникові прилади, в умовах
режиму нестійкості ( генерації) коливань.
Було показано, що коли кінетична енергія електронів потоку більша, ніж
енергія плазмону, то процеси випромінювання плазмонів електронами
домінують над процесами їх поглинання частинками потоку у квантовому
наближенні   T .
Було одержано вираз для інкремента нестійкості поверхневих плазмонів,
який залежить від коефіцієнтів відбиття та проходження частинок крізь бар’єр.
Показано, що інкремент виявляється меншим, ніж у випадку відсутності
потенційного бар’єра. Це викликано тим, що наявність потенційного бар’єра
призводить до перерозподілу числа частинок в потоці, а кінетичне рівняння
описує взаємодію поверхневих плазмонів та електронів як процес зіткнення
частинок (бозонів та ферміонів) для кожного парціального потоку незалежно.
При цьому в кінетичному рівнянні складаються квадрати матричних елементів
гамільтоніана взаємодії плазмонів з відповідним числом електронів у
парціальному потоці, в той час як при відсутності бар’єра складаються самі
матричні елементи електронів, що падають на межу та проходять через неї.
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КІНЕТИЧННА НЕСТІЙКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ПЛАЗМОНІВ ПРИ
НАЯВІ ПОТЕНЦІЙНОГО БАР’ЄРУ НА МЕЖІ РОЗПОДІЛУ
СЕРЕДОВИЩ
Кравченко В.І., Серков О.А., Яковенко І.В., Бреславець В.С.,
Яценко І.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі, виходячи з рівняння Шредінгера з потенціалом U ( y )  U 0 при
 а  y  а U ( y)  0 при а  y  а (потенційна яма, y  0 - межа розподілу
середовищ) і граничних умов для хвильової функції електрона, показано, що в
такій системі виникають поверхневі електронні стани - 2D електронний газ.
(Задача аналогічна задачі поширення електромагнітної хвилі в нескінченно
широкому діелектричному хвилеводі).
Одержано дисперсійне рівняння, яке пов’язує тангенційну складову
імпульсу електрона, область локалізації хвильової функції, глибину та ширину
потенційної ями. Знайдено спектр поверхневих електронних станів, умова
існування яких визначається нерівністю

2
2me a

2

 U 0 . При виконанні цієї

нерівності потенційну яму (потенційний бар’єр) можна описувати функцією
U ( y)  V0 ( y) , де V0  2U 0 a .
В роботі розв’язано також електродинамічну задачу та показано, що в
шарі з 2D газом, оточеним середовищами з діелектричними сталими  1 та  2 ,
можуть існувати поверхневі плазмові коливання.
Далі в роботі, за допомогою рівняння Шредінгера було досліджено
взаємодію плазмових коливань із моноенергетичним потоком заряджених
частинок, що проходив крізь 2D електронний газ.
Визначено інкремент нестійкості поверхневих плазмонів. Величина
інкремента обернено пропорційна часу прольоту частинок крізь 2D електронну
систему.
Отримані аналітичні рішення задач взаємодії струмів, наведених зовнішнім
електромагнітним випромінюванням, з власними електромагнітними
коливаннями структур, що комплектують напівпровідникові прилади, в умовах
режиму нестійкості ( генерації) коливань.
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ВЗАЄМОДІЯ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ДВОМІРНОГО
(2D)-EЛЕКТРОННОГО ГАЗУ З ПОТОКОМ ЗАРЯДЖЕННИХ
ЧАСТИНОК В УМОВАХ ДІЇ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Кравченко В.І., Серков О.А., Яковенко І.В., Бреславець В.С.,
Яценко І.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі одержано кінетичне рівняння для поверхневих плазмонів 2D
системи, яке описує їх взаємодію з електронним потоком, що рухається по
нормалі до межі розподілу середовищ. Припускається, що газ локалізований
поблизу дельтаподібної потенціальної ями
U ( y)  V0 ( y) . ( y  0 - межа
розподілу середовищ ). Знайдено інкремент нестійкості. Величина інкремента
обернено пропорційна часу прольоту частинок крізь 2D електронну систему.
У роботі розглядається взаємодія наведених зовнішнім випромінюванням
потоку електронів з власними поверхневими коливаннями напівпровідникових
структури , коли вектор напруги зовнішнього електричного поля та наведений
полем струм спрямовані вздовж межі структури , а сама структура оточена
напівобмежена діелектричними середовищами. Задача розв’язувалася
в
класичному наближенні в умовах слабкої просторової дисперсії. Для одержання
матеріального рівняння застосовувалося кінетичне рівняння.
Отримані аналітичні рішення задач взаємодії струмів, наведених зовнішнім
електромагнітним випромінюванням, з власними електромагнітними
коливаннями структур, що комплектують напівпровідникові прилади, в умовах
режиму нестійкості ( генерації) коливань.
Визначені розрахункові співвідношення для кількісних характеристик
зворотних відказів ( ступеню відхилення ВАХ від норми) напівпровідникових
приладів в залежності від параметрів зовнішнього електромагнітного
випромінювання та фізичних якостей матеріалів, комплектуючих прилади.
У роботі були проведені кількісні оцінки втрат енергії наведених струмів на
збудження поверхневих коливань. Величина енергії випромінювання власних
коливань напівпровідникових приладів ( кількісна характеристика зворотних
відмов) складає 107  108 Дж та знаходиться в межах сучасних приймачів
НВЧ-випромінювання.
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РОЗРОБКА МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ У IP-МЕРЕЖАХ
Кузьменцов М.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі розглянуто вибір оптимального варіанту управління трафіком в IP
- мережі. Існує безліч практичних причин для розгляду контролю трафіку, і
безліч сценаріїв, у яких управління трафіком має сенс . Нижче наведені деякі
приклади загальних проблем, які можуть бути вирішені за допомогою цих
інструментів.
Список не є вичерпним , але призводить деякий перелік типів проблем, що
підлягають вирішенню, що призведе до більш зручного підключення до
мережі:
1. обмежити загальну пропускну здатність до відомої швидкості, TBF, HTB
з дочірніми класами;
2. обмежити пропускну здатність конкретного користувача, служби або
клієнта, HTB класи;
3. зарезервувати смуги пропускання для конкретного додатка або
користувача;
4. управляти перевищенням пропускної спроможності;
5. забезпечити справедливий розподіл пропускної спроможності;
6. переконатися, що конкретний тип трафіку знизився;
Коли трафік менше або дорівнює заданої швидкості, відбувається передача
даних, а якщо він перевищує задану швидкість, дані не передаються або
передаються із затримкою. Це виконується таким чином:
a) Policing. Відкидає надлишкові пакети і може бути застосований до будьякого мережевого протоколу, IPv6 включаючи.
б) Черга. Затримує пакети у шляху і може бути застосований до будь-якого
мережевого протоколу, IPv6 включаючи.
В) Контроль перевантаження. Маніпулює перевантаженням і може бути
застосований до TCP.
Розглянуті методи управління трафіком IPv6:
XRMON: захоплює рівні мережевого трафіку і користувачів в мережі з
мінімальними накладними витратами на інфраструктуру.
Sflow: є стандартом для моніторингу мережевого трафіку і бухгалтерської
звітності відповідно до специфікації RFC 3176. Це забезпечує повну прозорість
у використанні мережі і допомагає в оптимізації мережевих ресурсів.
NetFlow: є відкритим мережевим протоколом, розробленим Cisco Systems
для збору інформації Інформаційна IP-трафіку.
IPFIX: Інтернет-протокол потоку даних експорту (IPFIX) є IETF стандарт,
заснований на Netflow версії 9. Він експортує Інтернет-інформаційний потік
протоколу від маршрутизаторів, зондів та інших пристроїв.
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PECULIARITES’ of SYNERGETIC APPROACH in COMPLEX
SYSTEM ANALYSIS
Lazurenko B.A.
European University Cyprus,
Republic Cyprus, Nicosia
Synergetic models of social and natural processes are formulated in order to
quantify relations of the most important parameters, forecast development trends and
to determine complex system's demeanor in uncertain conditions. In result of
interaction between systems in macro-system new structure is being developed at
macroscopic level with congruous functional features. These models have
specifications inherent to self-developing, evolution, open systems. This fact allows
search of ways to effective managing from positions of synergetic analysis. This way
formulated mathematical model allows picturing the evolution of system of interest
through basic differential equations. Therefore process of interaction between
external environment and complex system is focused in this article. With the change
of controlling parameters environment is controlling the system. The main goal in
synergetic approach realization is to formulate general mathematical model.
The highest uncertainity rates are inherent to humanitarian area. So algorithm of
mathematical model of real impact of advertisement on off-take is shown. Solving
this linear impure differential with constant coefficients allows finding time relation
of goods sold because of advertisement effect. Therefore rotating time periods of
negative and positive ad's reception by the audience was found. Those periods are
quantitively similar and are determined by the equation:

T (  ) 

2
4   2

Where coefficient:
- colligates terms favourable for advertisement development;
γ - characterizes accessibility of this product in the market;
- shows, how change of income influences advertisement reception of
moderate buyer.
Quantitative values of coefficients , and are defined with usage of wellknown econometric methods during the adaptation process of advertisement in
specific region.
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РАСЧЕТ АЧХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ ВДР С
ЧАСТИЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ В E- и H- ПЛОСКОСТЯХ
Мамедов Д.Б., Ющенко А.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
На основе метода обобщенной матрицы рассеяния разработаны и
программно реализованы
математические модели полосовых частичнозаполненных ВДР фильтров (рис. 1). Модели позволяют повысить точность
проектирования,
поскольку
позволяют
учитывать
не
только
распространяющиеся, но и затухающие волны, что является особенно важным
при конструировании фильтров в миллиметровом диапазоне.
Проведено исследование сходимостей данных моделей с целью
установления необходимого количества учитываемых волн для стабилизации
расчета (Δ≤1%).

а

б

Рис. 1. - Геометрии задачи: (а) - частичное заполнение по ширине (H-волны), (б)
- частичное заполнение по высоте (LM-волны), здесь: I - регулярный волновод,
1 - запредельный волновод, 2 - частично заполненный диэлектриком
Разработанные модели реализованы на высокоуровневом языке
программирования C++ и представлены в виде динамически подключаемых
библиотек: hmodes.dll и lmmodes.dll.
Литература:
1. Yushchenko A.G., «Waveguide-dielectric filters based on leukosapphire and quartz
monocrystals», Proc. SPIE, Vol. 3232, 73 (1998) Dallas – USA, pp.73-79, Wireless Technologies
and Systems. /http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?
2. Егоров Ю. В. Частично заполненные прямоугольные волноводы / Ю. В. Егоров. – М.
: Сов. радио, 1967. – 216 с.
3. Миттра Р. Аналитические методы теории волноводов / Р. Миттра, С. Ли. – М., 1974.
– С. 181–242.
4. Архангельский А. Я. Программирование в C++ Builder 6 / А. Я. Архангельский // –
М. : ЗАО «Издательство БИНОМ», 2003 г. – 1152 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ
МУЛЬТИСЕРВІСНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Міхайлов Є.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі було досліджено та застосовано методику визначення
самоподібних властивостей реального мультимедійного трафіку на основі
сукупної оцінки параметра Херста і дослідження кореляційних властивостей і
імовірнісних розподілів часових параметрів трафіку.
В ході роботи з'ясувалося, що самоподоба трафіку при об'єднанні потоків
зберігається як на абонентському рівні, так і рівні доступу, це властивість
присутня в широкому діапазоні умов. незалежно від швидкості передачі і
кореляційних властивостей трафіку.
Проведено експериментальний аналіз реального мультимедійного трафіку,
результат показав, що трафік реального часу має самоподібні властивості при
істотному навантаженій мережі, а також є довготривало залежним процесом.
Дослідження трафіку показали, що сукупний трафік, поставлений в
експерименті, що передається з використанням різних протоколів не лише
самоподібен і мультифрактален в малих інтервалах часу, але також є
монофрактальним на великих тимчасових інтервалах, головним чином
внаслідок того, що розподіл розмірів файлів, є розподілом з важкими хвостами.
Мультифрактальна поведінка на малих тимчасових інтервалах обумовлена,
перед усім, динамікою протоколів управління потоками, мережевих
перевантажень, втрати пакетів і повторної передачі пакетів, і як найповніше
характеризується спектром. Таким чином, експериментальне моделювання
достатньо повно узгоджуються із результатами аналогічних математичних та
числових досліджень.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ США
НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Немченко Ю.С.
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
«Молния» Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время бортовое авиационное оборудование (БАО)
обязательно испытывается на электромагнитную совместимость (ЭМС).
Поэтому с 2005 года в Украине для испытания БАО гражданской авиации
введен стандарт США – DO-160D (украинский аналог КТ-160D). Однако, с
недавнего времени у разработчиков БАО, поставляющих свои изделия за
рубеж, стали требовать проводить испытания на ЭМС по стандарту США для
военной техники – MIL-STD-461F. Исходя из этого, разработчики БАО
обратились к нам с просьбой провести сравнительный анализ видов испытаний
по обоим стандартам для того, чтобы не проводить часть испытаний БАО на
ЭМС, которые ранее прошли испытания по КТ-160D. Мы такой анализ
провели, и выяснилось, что из 5 испытательных пакетов, содержащихся в КТ160D, аналогичными по MIL-STD-461F только 2 испытательных пакета, а
именно, испытания: на стойкость к внешним электромагнитным помехам и на
эмиссию собственных радиопомех.
Из более 10 видов испытаний и измерений по обоим стандартам
примерно совпадают только 4 вида испытаний на внешние помехи, а именно:
 пульсации напряжения в цепи питания (CS101 по MIL-STD-461F и
р.18 по КТ-160D);
 импульсы напряжения в цепи питания (CS106 по MIL-STD-461F и р.17
по КТ-160D);
 токи проводимости в межблочных линиях связи (CS114 по MIL-STD461F и р.20а по КТ-160D);
 мощные электромагнитные помехи (HIRF) (RS103 по MIL-STD-461F и
р.20б по КТ-160D);
и 1 вид измерения эмиссии радиопомех по «эфиру» (RE102 по MIL-STD461F и р.21в по КТ-160D).
Но нормы испытаний по этим видам значительно отличаются, поэтому
зачесть из данных видов испытаний можно только испытания по р. 17 (взамен
CS106), т.к. оно более жесткое и по р. 18 (взамен CS101) частично.
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THE MODEL OF DETECTION OF THE NETWORK INTRUSION
1
Nikitina L., 2Nyamu L.
1
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv,
2
Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv
In our days, network and computer security becomes very important problem.
Now Lot of vulnerable systems are available to attackers. Attackers can employ a
large number of vulnerable hosts to launch an attack. A distributed denial of service
(DDoS) attack is a large-scale, coordinated attack on the availability of services of a
victim system or network resources, launched indirectly through many compromised
computers on the Internet [1].
DDoS defense schemes are of three types based on their deployment: sourceend, victim-end and intermediate router defense mechanisms. We have used the
victim-end approach.
In the known attack model [2], its assessing is based on severity:
Severity = Valnurability – CounterMeasures= (Criticality + Lethality) –
– (SystemCounterMeasures + NetworkCounterMeasures)
This model has to change its behavior depending on the dynamical conditions
of networks and computational resources. Implementation of this model becomes an
“intelligent” and adaptive by the application of fuzzy logic techniques.
The goal of our model is to assign a correlation probability to each component
of attack severity and to use this probability to discover is severity value higher than
the threshold. If it finds such situation, the alert message has to be sent to the system
administrator.
Network events are checked against predefined rules or patterns of attack. In
our approach, general representations of known attacks are formulated to identify
actual occurrences of attacks. For every component of attack severity we have
proposed collection of fuzzy rules with linguistic variables and membership functions
that represent key characteristics or indicators in relating probability. Fuzzy rule
matcher selects and applies appropriate rule and determines risk of possible attack
and classifies it.
The designed model was simulated it in the Fuzzy Logic Toolbox of
MATLAB. The designed fuzzy inference system allows estimate the influence of
attack characteristics on its severity.
References
1. Kashyap, H. J. and Bhattacharyya, D. K. A DDoS attack detection mechanism based on
protocol specific traffic features. Proceedings of the Second International Conference on
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MODELING OF OPTIMAL FILES DISTRIBUTION ON THE
NETWORK
Nikitina L., Kash Taiwo Tocin, Luai Tebet Ferman Al-Zubaidi
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
A distributed computing system (DCS), in general, is considered to be those in
which the computing functions are distributed among several physically distinct
computing elements. These elements or resources (processing elements, data files,
programs, etc.) may be geographically separated or co-located. Thus, each program
can run on one or more computers and may frequently access files stored in other
sites [1]. The running program and the data files are often placed at different
computer sites; thus, execution requires remote file access. To shorten the data
transfer time, the allocation of data files such that the data transfer time can be
minimized becomes an important design issue. This kind of problem dealing with the
assignment of files to processing nodes so as to optimize performance is commonly
known as a file allocation problem (FAP). The primary goal of FAP is to minimize
the data transfer time for a specific program which needs data from several data files
in order to execute.
The optimality criterion in the model of optimal file allocation on a network is taken
overall average query response time across the distributed computing system [2]. In
the model, the amount of data to be sent through the system during the time unit is
considered, but this model does not take into account the hard disk performance for
the sites where data files are located. Hard disk file access time is compatible with the
time for executing the queries of the local and remote type.
To implement the model it was proposed method based on the Ant Colony
Optimization algorithm. Artificial ants build a solution to a combinatorial
optimization problem by traversing a fully connected construction graph composed of
network nodes and files to be allocated over network. The step for optimization are:
m artificial ants are located on the nodes K1-Kn; ants move over edges to nodes and
mark edges with pheromone; pheromone value is updated according to new positions
of ant colony members; after all edges become marked the optimal allocation is
possible. Ants found optimal file allocation table that is checked for constraints for
every node to define overloaded nodes. If overloaded nodes exist, the “taboo-list” is
generated, and file reallocation is made. Reallocation is made until constrains become
satisfied.
The efficiency of the procedures permits repeated problem solution to study the
sensitivity of the optimal system design to changes in parameter values. This provides
the decision maker with an effective decision support system.
References:
1. Ming-Sang Chang, Deng-Jyi Chen, Min-Sheng Lin and Kuo-Lung Ku, The Distributed
Program Reliability Analysis on Star Topologies.
2. Г. Цегелик. Системы распределенных баз данных.: Изд-во “Свит”. Львов, 1990.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АДАПТИВНОГО РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
В МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ З OFDM СИГНАЛАМИ
Обод І.І., Будашев І.В., Гізатулін Д.С., Корнейчук А.М., Кулінич І.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з найбільш пріоритетних напрямів досліджень в області систем
радіодоступу є підвищення ефективності такого роду систем, пов'язане в першу
чергу зі збільшенням швидкості передачі інформації при збереженні високої
якості обслуговування абонентів (низької ймовірності помилки при передачі
інформації). Основними перешкодами для досягнення цієї мети є складні умови
багатопроменевого поширення сигналів у випадковій середовищі, що розсіює,
які викликають глибокі завмирання сигналів.
У каналах з завмираннями знаходять широке застосування сигнали з
ортогональної частотної модуляцією (OFDM). Одним з ефективних методів
управління радіоресурсами в бездротових мережах зв'язку ущільнення каналів з
поділом по ортогональних частотах OFDM є міжрівнева оптимізація.
У доповіді досліджено задачу адаптивного розподілу потужності, що
виникає при організації низхідного каналу соти мережі OFDM.
Розглядається окрема сота мережі OFDM, яка обслуговує користувачів з
безлічі k  1...K , яким є безліч піднесучих i  1...I . Нехай сумарна доступна
пропускна здатність соти становить С s і позначимо загальну доступну
потужність передачі P . Ширина смуги пропускання кожної піднесучій i  I ( i поднесучій) становить F  Cs / I . Стан кожного користувача каналу може
2

бути представлено у вигляді відносини сигнал/шум qi  H k (i) / N k (i) , де
H k (i) - частотна характеристика i -піднесучої для k -користувача, а N k (i) відповідний рівень шуму.
Досяжна ефективність передачі Сkp (i) [(біт/с)/Гц] для k -користувача на
i -піднесучій для заданої імовірності помилки на біт інформації Pe та деякого

вектору P   p(i) iI розподілу потужності між піднесучими може бути
представлена в наступному вигляді:

Сkp (i)  log1  p(i)qi , k  K ,

де   1.5 / lnPe  − константа, звана запасом по відношенню сигнал-шум.
Швидкість передачі даних rk [біт / с] для k -користувача може бути
подана в вигляді



rk   Сkp (i)fxki rk P , k  K ,
iI

де xki  0,1 − стан i -піднесучої для k -користувача, при цьому xki  1 ,
якщо i -піднесуча призначена k -користувачеві, і xki  0 , в іншому випадку.
216

АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДАНИХ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ
Обод І.І., Заволодько В.В., Семенова Е.Ю.
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Інфраструктурою розповсюдження даних спостереження (ДС) в одному
напрямку передаються дані від:
- вторинних оглядових радіолокаторів (ВОРЛ);
- систем режиму S;
- широкозонного багатопозиційного спостереження (WAM);
- радіомовного залежного автоматичного спостереження (ADS-B),
а у зворотному напрямку:
- дані до служб інформації повітряного руху (TIS-B) після їх наземної
компіляції.
Сучасні системи спостереження (СС) складаються з численних користувачів
ДС як на рівні окремої системи, так і на рівні взаємообмінів між системами. Це
неминуче призводить до впровадження мереж як транспортного середовища для
розповсюдження ДС, що дозволяє спільно використовувати дані та ресурси у
глобальному масштабі.
Інфраструктура розповсюдження ДС складається з мережі доступу та
магістральної мережі. Узагальнена структура технологічного ланцюга
розповсюдження та оброблення ДС складається з повітряного об’єкта, джерела
даних
спостереження,
систем
розповсюдження
ДС,
магістральної
телекомунікаційної мережі, системи оброблення ДС, робочого місця та
користувача – особа що приймає рішення.
Дані СС є, по суті, нестійкими, тобто вони мають значення лише за умови
вчасного надходження їх до місця обробки. Це дозволяє сформулювати наступні
вимоги до передачі ДС, які розподіляються в порядку зменшення пріоритетів:
- обмежений час затримки передавання ДС (передавання у реальному
часі);
- передавання без викривлення даних;
- передавання без втрати даних.
Під час ОДС можуть виконуватися й такі додаткові функції:
- збір даних від різноманітних (наземних і повітряних) джерел;
- локальне і глобальне розповсюдження даних спостереження;
- перевірка дійсності інформації, що надійшла;
- фільтрація (географічна, висотна, за типами даних) залежно від
кінцевих систем, застосування та очікуваного рівня якості
обслуговування;
- перетворення ДС (залежно від кінцевих систем, застосування та
очікуваного рівня якості обслуговування);
- перетворення систем координат;
- підтримка декількох систем визначення часу;
- забезпечення здатності до швидкого відновлення та інше.
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В останні десятиліття спостерігається збільшення числа телекомунікаційних
мереж локального і регіонального (міського) масштабу, де застосування
бездротових технологій зв'язку забезпечує гнучкість топології мережі, включаючи
підтримку мобільних абонентів, швидкість проектування і низькі витрати на
реалізацію. Проте часто виникає ситуація, в якій алгоритм управління доступом до
середовища найчастіше представляє собою «вузьке місце» всієї системи зв'язку та
суттєво знижує її потенційну продуктивність.
Найбільш перспективним множинним доступом (МД), в даний час, є МД
засновані на використанні просторової складової, тобто МД з просторовим
розділенням каналів (SDMA - Space Division Multiple Access).
Для цих технологій характерно, що для кожного абонента в загальній смузі
частот формуються окремі кодовані канали, що дозволяє ефективно
використовувати частотний ресурс і, отже, суттєвим чином підвищити пропускну
здатність мережі. Застосування ж цифрових антенних решіток дозволяє,
відповідно до закладеного алгоритму, формувати необхідні діаграми
спрямованості, як на прийом, так і на передачу (наприклад, сформувати максимум
діаграму спрямованості антени в напрямку на джерело передачі інформації і
мінімум на джерело перешкод), що істотно розширює можливості цього методу
МД. Дійсно, в цьому випадку забезпечується просторовий метод розділення
абонентів (просторовий МД).
Комбіновані методи являють собою комбінації попередніх методів
розподілу ресурсу, і реалізують стратегії, в яких вибір методу є адаптивним для
різних користувачів з метою отримання характеристик використовуваного ресурсу
каналу, близьких до оптимальних. Таким чином, кожен з розглянутих способів
розподілу ресурсу володіє достоїнствами і недоліками. На практиці доцільно мати
певну сукупність методів і їх комбінацій і здійснювати адаптивний перехід від
одного методу до іншого при певних змінах робочих умов.
Запропоновані, в доповіді, комбіновані методи МД з одного боку зберігають
переваги просторового методу МД та, з другого боку, значно зменшують кількість
просторових каналів передачі інформації. Оптимальна кількість просторових
каналів у запропонованих методах МД залежить від трафіку в мережі та оцінка їх
базується на імовірності блокування з використанням формул Ерланга.
Отримані результати показали, що найбільш ефективними методами МД є
комбіновані (адаптивні) методи з обов'язковим формуванням їх на основі
просторового розподілу каналів. Та використанням складних сигналів у якості
сигналів запиту на передачу.
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У сучасному суспільстві мобільні інформаційні мережі відіграють роль
прискорювача розвитку інформаційних технологій. Однією з вимог розвитку
мобільних інформаційних мереж є забезпечення значного збільшення
швидкості передачі даних при зростанні кількості користувачів. Вирішення цієї
актуальної задачі можливе тільки при широкому використанні адаптивної
просторово-часової обробки сигналів, а також реалізації комбінованих
(адаптивних) методів множинного доступу в основу яких покладено множиний
доступ з просторовим розподілом каналів (SDMA – Space Division Multiple
Access).
Специфікою мобільних інформаційних мереж є те, що абоненти можуть
мати тільки одну антену, що, як правило, визначено габаритами мобільної
станції. Це природно звужує можливість просторової технології, при якій
тільки базова станція може мати або багатоелементних антену, або адаптивну
антенну систему (ААS – Adaptive Antenna System).
У доповіді наводяться вирази для оцінки інформаційної ємності мобільних
інформаційних мереж при використанні технологій просторового множинного
доступу. Показано, що інформаційна ефективність систем та мереж з
використанням технології просторового доступу значно збільшена за рахунок
як одночасного обслуговування декількох користувачів, так і з урахуванням
вибору оптимального їх числа.
Показано що інформаційна ємність системи з технологією просторового
доступу може бути збільшена:
- за рахунок можливості одночасного незалежного обслуговування
декількох користувачів;
- вибором оптимальної кількості обслуговуваних користувачів;
- за рахунок збільшення повної інформаційної ємності мобільної
інформаційної мережі при незмінній потужності передавача базової
станції.
Встановлено, що існує оптимальна кількість абонентів, для яких слід
застосовувати просторове розділення абонентів. При такій оптимізації
максимізується повна середня інформаційна ємність системи, а оптимальна
кількість абонентів повністю визначається енергетикою радіолінії.
Для збалансування зони обслуговування мобільної інформаційної системи з
комбінованим множинним доступом рекомендовано використання сигналів з
великою базою у якості сигналів запиту на зв’язок.
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Спостереження визначається як спосіб своєчасного виявлення повітряних
об’єктів (ПО) та визначення їхнього місцезнаходження (а за потреби й
отримання додаткової інформації, що стосується ПО) і своєчасного надання цієї
інформації користувачам, щоб забезпечити підтримку безпечного управління,
виходячи з визначеної сфери інтересів.
Функціональна архітектура спостереження описує інтероперабельну
систему, яка могла б також слугувати основою для досягнення необхідних
фізичних рівнів характеристик і задоволення вимог до безпеки, визначених
необхідними характеристиками спостереження.
Основні інформаційні потоки взаємодії функції спостереження з
операційним середовищем:
а)інформація, що передається каналами повітря-земля:
- з землі на борт: запити від наземних засобів спостереження та дані
про повітряну обстановку;
- з борту на землю: відповіді від ПО на запити з землі та беззапитові
повідомлення від ПО;
б) інформація, що передається каналами земля-земля:
- дані від датчика та від цілі; дані, що формуються на борту;
- картина повітряного руху;
- стан функції спостереження;
- польотні дані та обміни з іншими функціями, пов'язаними із
спостереженням.
Головним об'єктом функції спостереження є ПО, та її такі атрибути:
- чотиривимірне (4D) місцезнаходження;
- 4D-вектор швидкості;
- тип ПО, ідентифікація та інші атрибути, що вважаються операційно
суттєвими.
До категорії користувачів функції спостереження належать:
- центри організації повітряного руху (ОрПР);
- органи ОрПР у термінальних диспетчерських районах/зонах
підходу і в аеропортах;
- центри протиповітряної оборони;
- центри управляння польотами ПО авіакомпаній;
- системи обробки даних;
- функції, пов'язані із спостереженням (приміром, інтерфейс з
військовою мережею даних спостереження);
- функції поза сфери дії ОрПР (наприклад, пошук і рятування).
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Інформаційна система (ІС) системи контролю повітряного простору (СКПП)
складається з джерел інформації (датчиків), каналів передачі інформації, засобів її
отримання, аналізу, реєстрації, відображення, зберігання, операторів та користувачів
інформації. Всі ці складові пов’язані у взаємодії. Інформаційна система функціонує у
певних і різноманітних умовах. Кожна складова ІС функціонує в притаманних для
неї умовах. Умови роботи джерел інформації, каналів збирання інформації, систем її
обробки, тощо різні хоча б тому, що існує різний взаємовплив складових елементів.
В докладі надано класифікацію методів підвищення якості
інформаційного забезпечення СС повітряного простору.
Система КПП багатофункціональна. Її стійкість означає спроможність
виконувати всі основні задані функції при можливості впливу на систему
дестабілізуючих факторів. При цьому передбачається, що рівень з кожної з
виконуваних функцій в процесі функціонування системи відповідає встановленим
вимогам. Оскільки результативність системи може проявлятися в різних напрямках і
мати різну розмірність вимірювання, стійкість системи ОрПР може визначатися
різними показниками продуктивності з різними розмінностями, ймовірностями
виконання кожної з функцій та всіх функцій у сукупності тощо. Інформаційна
захищеність системи сприяє збільшенню її функціональної стійкості. Ефективність
системи КПП залежить від інформаційного забезпечення (ІЗ). Ефективність системи
– це її результативність при виконанні поставлених задач. Інформаційна система, як
складова інформаційно-управляючої системи КПП повинна відповідати певним
вимогам, надаючи можливість органам КПП приймати і реалізовувати рішення..
Тобто ефективність системи КПП залежить від ефективності інформаційного
забезпечення та ефективності управління. Якщо вважати ефективності управління
бездоганною, то ефективність системи КПП визначатиметься ефективністю
інформаційної частини системи.
Обов’язковою інтегральною властивістю інформації є її цінність, яка
часто може характеризуватися за допомогою якісних та кількісних показників.
Цінність інформації може залежати від таких її характеристик як
важливість; доцільність; змістовність; своєчасність; вірогідність; точність;
конфіденційність; захищеність та завадостійкість; повнота та обсяг;
оновлюваність та доповнюваність; залежність від часу (старіння); придатність
до реєстрації, передачі, прийому, відображення, зберігання, оброблення;
доступність сприйняття; зручність використання; стабільність надходження та
зберігання; цілісність; можливість кількісної оцінки та ін. Комплексним
критерієм може бути ймовірність того, що найбільш важливі характеристики
одночасно відповідають заданим вимогам.
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Основні елементи процедури контролю повітряного простору - аналіз
повітряної обстановки й прийняття рішень. Рішення приймає особа на основі
аналізу відповідним чином підготовленої інформації про стан повітряної
обстановки. Правильне рішення може бути прийнято лише тоді, коли є досить
повна, точна, достовірна й безперервна інформація про повітряну обстановку в
зоні управління. Отже, якість прийняття рішень визначаються якістю й складом
інформації, на основі якої особа приймає рішення [1,2].
В доповіді зазначено, що в інформаційних системах спостереження (СС)
має місце жорстка послідовність обробки інформації за етапами. Кожен етап
має свій масштаб реального часу обробки, що дозволяє здійснювати їх
автономну реалізацію. Основними, автономними за реалізацією, етапами
обробки інформації є:
- обробки сигналів;
- первинної обробки інформації;
- вторинної обробки інформації.
Наводяться основні показники якості виявлення та оцінки параметрів
сигналів та інформації на кожному етапі обробки. Показано, що при
проходження інформації через зазначені етапи відбувається поступове
розрізнення корисних і заважаючих сигналів в результаті поетапного процесу
прийняття рішень. При обробці інформація послідовно приводиться до вигляду,
що полегшує користувачеві прийняття рішень. Так, необроблений відеосигнал
містить багато хибних складових, обумовлених відбитками. Пристрій
виділення даних локалізує ПО, а процесор даних розпізнає ПО, визначає
швидкість ПО та інші параметри.
Показано, що сумісна оптимізація етапів обробки даних СС можливе
тільки при розподіленій обробці інформації. Величина аналогового порогу
виявлення сигналів використовується в якості параметру при сумісній
оптимізації обробки даних спостереження. Для оптимізації виміру стану ПО
повинні передаватися, у складі формуляру ПО, матриці точності виміру
параметрів сигналу та координат ПО попередніх етапів обробки інформації.
Література:
1. Фарина А. Цифровая обработка радиолокационной информации / А.Фарина,
Ф.Студер. – М.: Радио и связь, 1993. – 319 с. 2. Обод І.І. Інформаційна мережа систем
спостереження повітряного простору / І.І.Обод, О.О. Стрельницький, В.А. Андрусевич. – Х.:
ХНУРЕ, 2015. -270 с.

222

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНОТЕРІТОРІАЛЬНОГО РЕСУРСУ СИСТЕМ РАДІОДОСТУПУ
Обод І.І., Яценко І.Л., Педан Т.Ю., Малигін В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Найважливішим етапом проектування мереж радіодоступу є процес
частотно-територіального планування на основі якого проводиться аналіз
функціонування системи з оцінкою її показників якості.
Ефективність використання частотного ресурсу характеризується
коефіцієнтом ефективності:
K p N f Tzk

,
SFT
де K p - коефіцієнт повтору частот; N f - кількість номіналів частот; Tzk - час
заняття каналу; S – площа зони обслуговування; F – частотний ресурс; T –
час роботи каналу.
Коефіцієнт повтору частот вибирається виходячи з допустимого
відношення сигнал/шум


1 D
2
q 
   qdop ,
N ja  R 
2

де   2...4 - показник втрат на розповсюдження сигналу.
Статистична ефективність мережи радіодоступу характеризується числом
абонентів N a на канал як функція від загального числа каналів N k на одну
соту при різних значеннях ймовірності блокування виклику Pb
N a  f ( N k , Pb ) .
При оцінці навантаження і ємності в стільникових мережах також
користуються моделлю Ерланга для систем з відмовами (ймовірність
надходження виклику в момент, коли всі канали зайняті)
Спочатку визначають допустиму величину абонентського навантаження,
в залежності від числа каналів N k , при заданій ймовірності блокування. Далі за
навантаженню, створюваної одним абонентом, визначається загальна кількість
абонентів і число користувачів на один частотний канал.
Для збільшення кількості абонентів застосовуються такі способи
розширення мережі:
- додавання каналів, якщо на початковому етапі були використані не
всі виділені канали;
- зміна розподілу і розмірів осередків, коли необхідно забезпечити
пропуск на конкретній території великого трафіку і реагування на
зміну розподілу трафіку;
- секторізація сот, что забезпечує додаткові можливості збільшення
ємності мережі за рахунок повторного використання частот в різних
секторах.
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РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ
СЕМАНТИЧНОГО ПОШУКУ
Підгорний А.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі розглянута розробка онтологічної моделі з використанням
семантичного пошуку.
Сучасні пошукові засоби, каталогізації, опису текстів не задовольняють
потребам користувачів. Потрібен їх розвиток у напрямку підвищення
ефективності пошуку інформації і спрощення взаємодії з користувачем.
Можливим шляхом вирішення проблеми є створення технікоинформаційних засобів опису сенсу наявних текстів з можливістю подальшого
осмисленого пошуку в масиві текстової інформації. Причому великі і постійно
зростаючі об'єми текстової інформації вимагають, щоб такі засоби працювали в
автоматичному режимі.
Не дивлячись на велику кількість пошукових інтелектуальних систем
багато проблем, пов'язаних з пошуком інформації, залишаються не
вирішеними.
Метою роботи є підвищення ефективності пошуку неструктурованої
текстової інформації за запитом користувача на природній мові.
Потреба в онтологиях пов'язана з неможливістю адекватної автоматичної
обробки природно-мовних текстів існуючими засобами. Тому, для якісної
обробки текстів і пошуку релевантної інформації, необхідно мати детальний
опис проблемної області, з множиною логічних зв'язків, які показують
співвідношення між термінами області. Використання онтологій дозволяє
представити природно-язиковий текст у такому вигляді, що він стає придатним
для автоматичної обробки.
Був проведений аналіз існуючих засобів і методів побудови онтологий. В
ході аналізу було встановлено, що існує безліч інструментальних засобів, для
побудови онтологий, проте не одне з них не дозволяє автоматизувати цей
процес. Для побудови онтологий існують різні спеціалізовані мови, які у свою
чергу використовують різні моделі представлення знань і засновані на різних
логіках. В результаті проведеного аналізу були сформульовані завдання для
подальшої роботи, вибрані методи і алгоритми для їх реалізації, сформульована
математична постановка завдання побудови онтологій.
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МЕТОД МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНОЙ
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ НА ОСНОВЕ АППАРАТА
НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Потапчук И.А., Багрянцева А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Предложен модифицированный метод маршрутизации для БСС-сети,
базирующийся на аппарате нечеткой логики.
Основными достоинствами метода являются:
• Возможность поиска множества маршрутов при поступлении запроса
приложения установить сессию.
• Возможность учета одновременно 5 параметров состояния узлов и
каналов связи при выборе оптимального маршрута из множества найденных.
• Возможность оптимизации разработанного протокола маршрутизации
через настраиваемые параметры для заданного сценария работы сети,
например, с целью повышения показателей качества обслуживания и
непрерывности обслуживания абонентов.
• Повышение отказоустойчивости при сбое на маршруте передачи данных
за счет двух резервных маршрутов.
Была разработана общая структура контроллера нечеткой логики,
определены входные и выходные параметры. В процессе анализа различных
параметров оценки маршрутов был определен набор параметров, которые
могут быть использованы на практике: доступная пропускная способность,
задержка передачи пакета, загруженность пакетных буферов, джиттер,
количество промежуточных узлов.
Проведен сравнительный анализ предложенного метода с классическим
AODV. Результаты сравнения показывают, что при количестве узлов в сети 10
доля доставленных пакетов увеличивается до 5.07%, средняя задержка пакета
на маршруте снижается на 49.517%.

Можно отметить, что предлагаемый протокол маршрутизации является
универсальным решением для всех сценариев работы беспроводных
самоорганизующихся сетей в том смысле, что он позволяет оптимизировать
свои параметры для функционирования в каждом выбранном сценарии с целью
повышения показателей качества обслуживания.
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ГИБРИДНЫХ
СПУТНИКОВЫХ – WI-FIСЕТЕЙ
Поштаренко В.М., Гомон В.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Гибридные сети связи – это сети, которые состоят из двух или нескольких
систем, работающих при этом совместно для предоставления необходимых
услуг связи конечному Заказчику. На сегодняшний день существует большое
количество гибридных сетей связи. Данные системы связи получили свое
развитие благодаря совместному использованию спутникового и наземного
каналов связи. Такие сети связи могут найти широкое применение для
обеспечения широкополосного соединения в зонах с низкой плотностью
населения (например, в сельской местности и труднодоступных районах).
Главным преимуществом таких сетей является использование как спутниковых,
так и наземных технологий радиодоступа.
В роботе представлены:
 методы построения гибридных спутниковых Wi-Fiсетей на основе
имеющихся технологий. Например, сети VSAT, являющиеся одними из
ведущих в области предоставления фиксированной спутниковой связи;
 так же рассмотрены способы увеличения производительности данных
систем, такие как:
1) технологии DVB-S для «линии вниз» имножественного доступа со
вторичным использованием на сдвоенной асимметричной несущей на
«линии вверх», которые увеличивают эффективность использования
космического сегмента для многочисленных пользователей;
2) улучшение качественных характеристик приемо-передающего
оборудования;
 методики расчетаи моделирования подобных гибридных сетей;
 имитационная модель сети, разработанная в среде OPNET.
В этой роботе рассмотрены варианты построения гибридных
спутниковых Wi-Fiсетей, рассмотрены решения проблемы, с которыми
сталкиваемся при моделировании таких сетей.

226

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ГРУНТА
Руденко С.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе проведен анализ технических характеристик (диапазон измерений,
чувствительность и допустимая величина сопротивления измерительных
электродов) существующих приборов для проведения вертикального
электрического зондирования (ВЭЗ) грунта в рамках электромагнитной
диагностики состояния заземляющих устройств (ЭМД ЗУ). На основании
статистических данных результатов ВЭЗ [1] и размеров ЗУ подстанций
соответствующих классов напряжения, предложен способ вероятностной
оценки применимости измерительных приборов для проведения ВЭЗ.
В табл. 1 приведены результаты анализа вероятности применимости Pпр
следующих приборов: Ф4103-М1 отечественного производства, а также С.А
6460 и С.А 6470N фирмы Chauvin Arnoux (Франция) с учетом максимального
значения межэлектродного расстояния Lmax для установки Веннера. Величина
Lmax находится в пределах от Dmax до 3Dmax, где Dmax – максимальная диагональ
ЗУ для энергообъектов соответствующего класса напряжения.
Таблица 1
Класс напряжения
U, кВ
35 кВ
110 кВ
150 кВ
220 кВ и выше

Межэлектродное
расстояние Lmax, м
Dmax = 125
3Dmax = 375
Dmax = 250
3Dmax = 750
Dmax = 350
3Dmax = 1050
Dmax = 1250
3Dmax = 3750

Вероятность применимости Рпр
Ф4103-М1
С.А 6460
С.А 6470N
0,98
0,99
1,00
0,96
0,89
1,00
0,97
0,95
1,00
0,84
0,70
0,99
0,96
0,90
1,00
0,73
0,55
0,99
0,67
0,47
0,99
0,27
0,14
0,89

Таким образом, из результатов анализа технических характеристик
приборов следует, что С.А 6470N позволяет проводить ВЭЗ на энергообъектах
Украины всех классов напряжения, а приборы Ф4103-М1 и С.А 6460 позволяют
проводить указанные измерения для энергообъектов классом напряжения
35 ÷ 110 кВ. Применение их при проведении ВЭЗ для подстанций классом
напряжения 150 кВ и более не рекомендуется из-за недостаточной
чувствительности. Кроме того для Ф4103-М1 из-за малой величины
допустимого
сопротивления
измерительной
цепи
необходимо
дополнительными способами уменьшать сопротивление электродов.
Литература:
1. Электрофизические характеристики грунта в местах расположения энергообъектов
Украины / Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко, Г. М. Колиушко // Електротехніка і
електромеханіка. - 2015. - № 3. - С. 67-72.
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СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Свид І.В., Штих І.А.
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Інформаційне забезпечення системи контролю повітряного простору
базується на основі первинних та ідентифікаційних систем спостереження.
Спостереження визначається як спосіб своєчасного виявлення повітряних
об’єктів (ПО) та визначення їхнього місцезнаходження (а за потреби й
отримання додаткової інформації, що стосується ПО) і своєчасного надання цієї
інформації користувачам, щоб забезпечити підтримку безпечного управління,
виходячи з визначеної сфери інтересів. У більшості випадків система
спостереження дає користувачеві інформацію про те, "хто" знаходиться "де" і
"коли". Ідентифікаційні системи спостереження (СС) вирішують інформаційну
задачу «хто» знаходиться у повітряному простору. Однак ідентифікаційні СС,
як доводить практика їхнього використання, мають незадовільну
завадостійкість та завадозахищенність, які обумовлені принципом побудови
(несинхронна мережа) та принципом обслуговування сигналів запиту (СЗ)
(одноканальна система масового обслуговування з відмовами). Ці принципи
обумовлені підходом до цих систем як до СС. Ця обставина обумовила потребу
виміру координат повітряного об’єкту (ПО) на запитувачі, котра здійснюються
на основі обробки пачки сигналів відповіді (СВ), що важко в умовах складної
завадової обстановки. При цьому слід зазначити, що координати ПО з значно
більшою точністю визначаються на борту ПО і можуть бути передані на
запитувач по каналу відповіді. Таким чином, запитальні СС, які мають канал
запиту та канал відповіді, більш відносяться до систем обміну інформацією між
наземним пунктом управління та бортом ПО і можуть характеризуватися як
запитальні системи передачі інформації, за допомогою яких можливо здійснити
передачу координат з борту ПО. Це може змінити підхід до цих систем і, як
наслідок, запропонувати нові методи підвищення їхніх показників якості.
Тому необхідно розробити модель функціонування ідентифікаційних СС з
урахуванням наведених факторів та на її основі удосконалити методику
розрахунку завадостійкості цих систем.
У докладі наводиться статистична модель ідентифікаційних систем у котрій
враховано вплив ненавмисних та навмисних завад як у каналі передачі сигналів
запиту, так і у каналі передачі сигналів відповіді. Показано, що необхідність
обліку на запитувачі якості роботи відповідача, а в відповідачеві - функції цін
для ЗСПІ в цілому, є специфічною особливістю, оптимальної за Байесовим
критерієм запитальних систем передачі інформації.
Наведене дослідження показало, що підвищення завадостійкості
ідентифікаційних систем спостереження можна досягти шляхом підвищення
коефіцієнта готовності відповідача, чого можливо досягнути за рахунок зміни:
принципу побудови, принципу обслуговування заявок, або принципу
організації мережі систем, що розглядаються.
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОРОННОГО РАЗРЯДА СО
СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕПРИЕМНИКА В МОДЕЛЬНЫХ И
НАТУРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
Чернухин А.Ю.
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
«Молния» Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе содержатся результаты сравнения параметров коронного
разряда со стержневых молниеприемников в модельных и натурных
экспериментах. Модельные эксперименты проведены в период 2009-2015 годов
на различных образцах молниеприемников в полеобразующей системе
испытательного стенда ГИН-1.2. Результаты исследований опубликованы более
чем в 10 статьях и обсуждались на многочисленных конференциях. Натурные
исследования в условиях предгрозовой обстановки начаты в 2015 году.
Рассмотрены особенности формирования стримерной короны на стержневых
молниеприемниках круглого и квадратного сечений, с вершинами заостренной
и плоской формы, соответственно. Установлено, что основные закономерности
образования стримерной короны в условиях натурных экспериментов
аналогичны тем процессам, которые наблюдались в модельных экспериментах.
На основании этого, утверждается, что установленные раннее зависимости
силы тока короны от напряженности электрического поля и высоты для
каждого варианта стержня справедливы и в натурных условиях.
Экспериментально определены функциональные зависимости частоты
следования стримеров с металлических стержней длиной 3,4 м круглого
сечения с заостренной вершиной и квадратного сечения с плоской вершиной.
Установлено, что частота следования стримеров для случая стержня
квадратного сечения имеет детерминированный характер: с ростом
напряженности электрического поля частота следования монотонно возрастает
с коэффициентом близким к 0,25 с-1 В-1 м. Установлено, что коронный разряд с
заостренного стержня в диапазоне напряженности электрического поля от
6 кВ/м до 10 кВ/м прекращается, а частота следования c ростом напряженности
достигает 6 кГц. На основании совпадения параметров процесса формирования
стримерной короны с вершины стержневого молниеприемника высотой более
1 м в модельных и натурных экспериментах, предлагается принять в качестве
эталонного молниеприемника для проведения испытаний ESE терминалов, в
соответствии со стандартом Франции NF C 17-102:2011, стержень квадратного
сечения (12х12 мм2) с плоской вершиной высотой 1 м.
Результаты получены в рамках выполнения научно-исследовательской
работы (ГР №0115U000611) по заказу Министерства образования и науки
Украины в 2015-2016 годах. Испытания проведены при непосредственном
участии П.Н. Мельникова, а выводы по результатам обсуждены с
В.В. Князевым.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЯ
НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ИНДУКЦИОННОГО ТИПА
В ВИДЕ ДЛИННОЙ ЛИНИИ
Шаламов С.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Достоверное измерение токов в современном энергетическом,
управляющем и измерительном оборудовании является важным аспектом
обеспечения высокой надежности и точности оборудования. Достижения
современной науки и техники дает возможность создавать более точные, более
чувствительные и компактные измерители. Применение электронных
компонентов и схем позволило производить системы автоматики, позволяющие
эффективнее и намного быстрее обрабатывать информацию, чем это
осуществлялось раньше. Дальнейшее развитие измерительной техники
напрямую связано с прогрессом в области микро- и наноэлектронике. Применяя
более точные с более низким уровнем шума компоненты, достигается
уменьшение размеров и повышение чувствительности измерителей. В области
высоких и сверхвысоких частот ключевую роль по-прежнему играет
непосредственно измерительный элемент. При создании измерителей вопросы,
связанные с конструкцией, геометрией и возникновением нежелательных
эффектов являются по-прежнему актуальными. Речь пойдет о создании
измерителя малых импульсных токов, возникающих на стержне
молниеприемника при достижении порогового значения напряженности
электрического поля в пространстве. Входные параметры для проектирования
преобразователя: фронт импульса тока составляет 17.8 нс, амплитуда
составляет значение 20.5 мА. Для фиксирования наличия тока выходной сигнал
с преобразователя должен составлять величину более 50 мВ.
Для повышения чувствительности индукционного преобразователя
предложено
применить
способ
последовательного
соединения
преобразователей.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема измерителя и
осциллограмма выходного сигнала измерителя.

а
б
Рис. 1- Измеритель напряженности магнитного поля индукционного типа,
а – принципиальная схема измерителя; б – осциллограмма выходного сигнала
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СЕКЦІЯ 23. МЕНЕДЖМЕНТ, ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ І ПЕРГИ
Адамчук Л.О., Логвинюк С.В., Передерій Н.О., Витвицька О. Д.
Національний університет біоресурсів
і природокористування України, м. Київ
У порівняні з іншими європейськими державами, Україна має високий
потенціал для розвитку сільського господарства. Однак, успішне ведення
аграрного бізнесу вимагає володіння знаннями та навиками у сфері ефективного
управління. Останні десятиліття, завдяки експорту меду, потужно розвивається
галузь бджільництва, що сприяло збільшенню кількості бджолиних сімей в
Україні. Від бджіл, окрім меду, можливо отримувати супутні продукти, такі як –
бджолине обніжжя, перга, прополіс, маточне бджолине молочко та інші [2, 3].
Особливого поширення набуває виробництво біологічно-активних продуктів
бджільництва, серед яких значну частку займають білкові – перга і бджолине
обніжжя. Технологія одержання бджолиного обніжжя широко використо-вується в
бджологосподарствах різних форм, однак найбільше поширена на приватних
пасіках. Нещодавно була розроблена промислова технологія одержання перги,
якою зацікавились вітчизняні та закордонні підприємства [1]. Основним
технологічним процесом якої є використання бджолиного обніжжя, як сировини.
Однак, враховуючи вузьку специфіку галузі, для впровадження промислової
технології одержання перги є необхідним розробити відповідну систему
менеджменту її виробництва. Важливими завданнями управління виробництвом
перги є передбачення зміни ринкової ситуації після виходу товару у промислових
маштабах, розробка та впровадження системи якості, встановлення ціни з
урахуванням умов можливої конкуренції, формування каналів збуту виготовленої
продукції. Особливою умовою організації виробництва бджолиного обніжжя і
перги є врахування біологічних особливостей продуктів – специфічні процеси
заготівлі, умови первинної обробки, короткий термін зберігання сировини у
нативному стані, обмеження температурних режимів у процесі переробки,
особливості пакування перuи для збереження біологічної та поживної цінності
продукту. Першорядне значення має розробка маркетингових заходів щодо
популяризації продукту, як профілактично-лікарського засобу серед населення.
Розробка сукупності принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом
перги, на засадах оптимального використання природніх ресурсів з метою
забезпечення необхідного рівня прибутковості є актуальною проблематикою і
лягає в основу нашої наукової роботи.
Література:
1. Броварський В. Д. Промислова технологія одержання перги / [Броварський В.Д.,
Бріндза Я., Величко С.М. та ін.] – К.: 2015. – 22 с.
2. Яценко О. М. Економічна ефективність діяльності підприємств галузі бджільництва
[Електронний ресурс http://elibrary.nubip.edu.ua/7958/1/10yom.pdf]
3. Кухар О. Г. Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні [Електронний ресурс
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2267]
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Бабіч І.Є.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Національні програми ОМС забезпечують захист мільйонам людей, які
мають поліси медичного страхування, по всьому світу і оплачуються порізному в різних країнах.
В країнах, де держава виступає єдиним центром, який фінансує систему
національного медичного страхування, охорона здоров'я субсидується за
рахунок істотного підвищення податків на населення. На відміну від цього,
наприклад, США має змішану систему охорони здоров'я, де є як державні, так і
приватні програми медичного страхування. Це зумовлено тим, що для
американців пенсійного віку та інших найбідніших верств населення, які не
мають достатнього рівня доходу, щоб дозволити собі вигоди медичного
страхування від Medicare і Medicaid, в той же час, виключена і можливість
придбання приватних програм медичного страхування.
Відзначимо переваги ОМС, які зроблять доступнішими якісні та
високотехнологічні медичні послуги для українців.
1.Акумулювання ризиків
Введення ОМС є способом об'єднання ризиків втрати здоров'я разом, тим
самим зводячи до мінімуму плату(премію).
Громадяни, що потребують якісного лікування та діагностики, в більшості
своїй мають великі труднощі в пошуку медичного забезпечення за доступними
цінами. У той же час, існує протилежна тенденція - здорові люди мають менше
стимулів для придбання поліса медичного страхування, тому що ще не ясно, чи
будуть вони мати в ньому потребу. Таким чином, об'єднання всіх разом в
страховий пул несе менший ризик (фінансовий тиск) на одну фізичну особу і
робить більш доступним з фінансової точки зору отримання якісної медичної
допомоги для більшості громадян.
2. Менше бюрократії – менше витрат
Національна програма ОМС може бути менш бюрократизована, ніж набір
приватних програм, пропонованих страховими компаніями, різко знижуючи
загальну вартість медичного страхування для середньостатистичного
страхувальника.
3.Більш висока якість життя.
ОМС дозволяє середньостатистичному споживачу регулярне відвідування
лікарів і доступ до якісних ліків. Згідно з індексом якості життєвого циклу, The
Economist Intelligence Unit, існує висока кореляція між країною, що має ОМС і
людиною, яка має більш високу якість життя в цілому. При порівнянні двох
аналогічних країн (наприклад, країн Західної Європи та США), населення країн
з національним ОМС має більш високу тривалість життя і більш високу якість
медичної допомоги в цілому.
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СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ЗА 2014-2015 РР
Білоцерківський О.Б.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі досліджено виробництво електричної енергії в Україні з
використанням статистичних методів індексного та кореляційно-регресійного
аналізу [1−3]. Результати індексного аналізу показують, що у 4 кварталі 2015
року виробництво електричної енергії в порівнянні з 1 кварталом 2014 року
збільшилося на 11047,1 млрд. кВт·год, або в 1,33 рази (33,45 %). Найбільший
темп зростання виробництва електричної енергії порівняно з попереднім
кварталом спостерігався у 2 кварталі 2014 р. (1,3 %), найменший – у 2 кварталі
2015 р. (0,85 %). Абсолютне значення 1 % приросту у 2015 року зменшується
поквартально (з 471,83 до 365,63 млрд. кВт·год). Таким чином, розвиток
електроенергетичної галузі України з виробництва електричної енергії є
позитивним, а її показники збільшуються.
За даними Держкомстату про виробництво електричної енергії в Україні за
місяцями 2014–2015 рр. проведено моделювання часового ряду, тобто виділено
тренд, випадкову та сезонну складові [2, 3]. Для вирівнювання ряду динаміки
використовувався метод збільшення інтервалів та метод аналітичного
вирівнювання. Метод збільшення інтервалів полягає в об’єднанні відповідних
місячних рівнів у квартальні. Визначено вид лінії тренду: лінійна функція, – та
одержано її параметри: a0  40887,1; a1  205,83. Це означає, що кожен квартал
виробництво електричної енергії в Україні збільшується на 205,83 млрд.
кВт·год. Визначено індекси сезонності за місячними і квартальними даними. Із
місячних даних видно, що найбільше електричної енергії вироблено в осінньозимовий період, а найменше – у весняно-літній. Максимум виробництва
припадає січень, мінімум – на вересень. За квартальними даними сезонність
виробництва електричної енергії має чітко виражений характер: спостерігається
сезонний спад виробництва електричної енергії у середині року (6 %) (веснянолітній період) і підйом наприкінці року на 10 % (осінньо-зимовий період).
Зроблено точковий прогноз щодо виробництва електричної енергії в Україні за
кварталами 2016 року: 1 квартал – 42739,53 млрд. кВт·год; 2-й – 43151,18 млрд.
кВт·год; 3-й – 43562,83 млрд. кВт·год; 4-й – 43974,48 млрд. кВт·год.
Література:
1. Білоцерківський О. Б. Сучасний стан і тенденції розвитку електроенергетики України
/ О. Б. Білоцерківський, Н. В. Ширяєва // Вісник Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”. – 2015. – № 26 (1135). – С. 69 − 76.
2. Лугінін О. Є. Статистика : Підручник / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. – К. : Центр
навчальної літератури, 2005. – 580 с.
3. Елисеева И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев.
– М. : Финансы и статистика, 2002. – 480 с.

233

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ГНЦЛЗ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ІСТОРІЇ
ФАРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
Близнюк М.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Історія фармації – це частина національної історії та культури, тому її
слід розглядати в контексті історії науки в Україні, соціально-економічних та
політичних процесів, які вплинули на її розвиток. Без аналізу історичних
аспектів становлення фармацевтичної справи та специфіки місцевих умов
розвитку не є можливим визначення сучасних підходів в удосконаленні
організації фармацевтичного забезпечення [1–3].
Одним із провідних центрів розвитку фармації в Україні був і
залишається Харків. У 1899 році у було створено фармацевтичне товариство,
першим головою якого став приват-доцент Харківського університету Микола
Петрович Красовський [4, с. 4–7]. ХФТ в 1913 році ініціювало створення
хіміко-фармацевтичного бактеріологічного інституту. Тому цю дату слід
вважати започаткуванням ДП ДНЦЛЗ. Першим директором інституту (1913–
1932) став професор Абрам Давидович Розенфельд – фармацевт за освітою, яку
одержав на кафедрі професора Н.П. Кравкова у Військово-медичній академії.
З квітня 1930 року за матеріалами Державного архіву Харківської області
ця установа після реорганізації одержала назву Всеукраїнського
експериментального фармацевтичного інституту. Цей заклад кілька разів
змінював назву: Український науково-дослідний хіміко-фармацевтичний
інститут (з березня 1941 року); Харківський науково-дослідний хімікофармацевтичний інститут (з червня 1946 року); Всесоюзний науково-дослідний
інститут хімії та технології лікарських засобів (з січня 1986 року). У 1991 році
інститут отримав нинішнє найменування – ДНЦЛЗ.
Отже, започаткувавши наукові дослідження у галузі фармациї ще в 1913
за більше ніж вікову діяльність, науковий доробок вчених ДП ДНЦЛЗ мав
важливе
значення.Як
переконливо
засвітчує
історія
унікального
фармацевтичного закладу. Донині він залишається провідним центром у
розвитку аптечної справи та фармацевтичної промисловості в України.
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Борисенко О.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто маркетингову стратегію. Маркетингова стратегія –
маркетингові заходи компанії зі сталого просування своїх товарів на ринок,
включаючи визначення цілей, аналіз, планування маркетингових заходів,
моніторинг. Але найбільш розгорнутою та доречною для сучасних умов
України є наступна трактова цього поняття: стратегія маркетингу – формування
та реалізація цілей та задач підприємства-виробника та експортера по кожному
окремому ринку (сегменту ринка) та кожному товару на певний період часу для
здійснення виробничо-комерційної діяльності у повній відповідності до
ринкової ситуації та можливостей підприємства.
У стратегічному маркетингу і менеджменті виділяють 3 основних рівня
маркетингової стратегії: загальні (або корпоративні) стратегії маркетингу,
ділові та функціональні (або інструментальні) стратегії маркетингу.
Формування маркетингової стратегії слід розглядати як сукупність п’яти
взаємозалежних процесів: стратегічний аналіз ринкової ситуації; визначення
цілей маркетингу; вибір оптимальної маркетингової стратегії; розробка
маркетингового плану, спрямованого на ефективну реалізацію стратегії; оцінка
й контроль результатів. Всі процеси послідовно випливають один із одного.
При формуванні стратегії важливе місце має моніторинг ходу її реалізації,
метою якого є дослідження ефективності вибору, впровадження і реалізація
маркетингової стратегії.
Будь-яка маркетингова стратегія визначає вектор дій підприємства і по
відношенню до споживачів, і по відношенню до конкурентів. В умовах
стратегічних змін вирішення зазначених завдань можна розглядати як
сукупність інструментів посилення впливу механізму управління на розвиток
виробничого підприємства. Саме тому для ефективної зміни виробничого
потенціалу підприємства і одночасної адаптації його структури новому стану,
типу або масштабу,технології, номенклатурі та асортименту виробництва
підприємству потрібна система програмно-цільового організаційного
управління.
Маркетингова стратегія демонструє напрямки та способи розвитку
маркетингової функції, при цьому вона стає об’єктом управлінського впливу.
Маркетингова стратегія може бути визначена як стратегія управління
підприємством, що реалізовує принципи, закладені в ідеології підприємництва,
пов’язуючі виробничі, фінансові, ринкові, комерційні і інші аспекти в
господарській діяльності.
Формування обґрунтованої маркетингової стратегії відіграє важливу роль
в управлінні розвитком підприємства та забезпеченні досягнення стратегічних
цілей підприємства (фірми).
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Власова Н.О., Котлярова А.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ефективне управління фінансовими результатами передбачає такий
варіант прийняття рішень щодо генерування доходів та оптимізації витрат,
який забезпечує підвищення рівня ефективності підприємства в цілому.
Ухваленню будь-якого управлінського рішення передує певне
обґрунтування, що базується, зазвичай, на деяких аналітичних процедурах.
Аналітичні процедури, у процесі яких здійснюється перехід від кількісних
характеристик до якісних висновків являє собою процес оцінки. Оцінка є
висновком про явище, за яким спостерігали і досліджували, на основі певного
критерію.
Критерій – це основна виділена ознака, за допомогою якої встановлюється
достовірність наших знань про що-небудь. Він покликаний відображати
докорінну сутність явища й дозволяє через систему показників пов'язати мету
явища, що вивчається, або процес із засобами їх досягнення. Він характеризує
ступінь досягнення поставлених цілей і завдань.
Що стосується оцінки фінансових результатів, то критерії оцінки
витікають з основних базових стратегічних цілей розвитку підприємства. В
умовах інтенсивного зростання критеріальною оцінкою (метою) управління
фінансовими результатами є достатність кінцевих показників (реінвестованого
прибутку) для забезпечення якісних та кількісних змін у діяльності
підприємства. В умовах стабілізації або згортання діяльності достатність
фінансових результатів визначається забезпеченням платоспроможності на усіх
етапах формування доходів та відповідних їм витрат. В умовах орієнтації
стратегії підприємства на забезпечення збалансованості інтересів усіх
зацікавлених сторін (інвесторів, кредиторів, постачальників інших ресурсів
тощо) головною метою управління фінансовими результатами стає достатній,
бажаний рівень доходності (рентабельності) відповідних ресурсів (власного та
позикового капіталу, орендованих активів тощо).
Критерій чи група критеріїв знаходить кількісне вираження у конкретних
показниках, за допомогою яких можна об'єктивно уявити собі явище, що
вивчається. Показники відіграють роль інструментів, які дозволяють одержати
його віддзеркалення у вибраній системі вимірювання. Показники несуть певну
інформацію і відображають процеси, які вимірюються. Система показників
оцінки ефективності управління фінансовими результати повинна групуватися
за напрямами, що відповідають вище переліченим критеріям, й включати:
показники, що характеризують динамічні та структурні зміни на усіх етапах
формування фінансових результатів; показники рентабельності та віддачі
окремих видів ресурсів та обсягів виробництва й продажів; показники, що
характеризують ступінь досягнення цільових настанов (планових показників).
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ЗНАЧЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ОЦІНОК ПРИБУТКУ ТА ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Власова Н.О., Кочетова Т.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У процесі теоретичного дослідження доведено неможливість
рівнозначного трактування понять прибуток та фінансові результати
підприємства. Прибуток як складна економічна категорія відображує ціннісновартісні відносини між суб'єктами господарювання (власниками факторів
виробництва) із приводу створення, перерозподілу та форми присвоєння
економічних благ, здобутих у результаті виробничо-фінансових процесів.
У зв’язку з різноманіттям трактувань прибутку, він кількісно
визначається неоднозначно.
Процес визначення прибутку включає два основних кроки:
1) правильне визначення доходів, що відносяться до звітного періоду;
2) співвіднесення відповідних витрат з доходами за цей період.
У зв'язку із цим, бухгалтерський підхід в оцінці прибутку відрізняється
від економічного за наступними параметрами:
- наявністю веріфіцируємої та об'єктивної інформаційної бази для
розрахунку різних показників прибутку в силу чіткого відособленого обліку
доходів та витрат, що спрощує розрахунки й забезпечує однозначність оцінок;
- використанням у розрахунках тільки реалізованих доходів, відповідно
до принципу обережності, коли «витрати завжди очевидні, а доходи завжди
сумнівні».
Ці два підходи в принципі не суперечать один одному. Економічний
підхід корисний - для розуміння сутності прибутку, а також для обґрунтування
тих або інших управлінських рішень, що впливають на результати діяльності
підприємства. Він дозволяє більш об'єктивно оцінити ефективність та
конкурентоздатність
підприємства
в
довгостроковій
перспективі.
Бухгалтерський підхід дозволяє зрозуміти логіку та порядок його практичного
розрахунку і є важливим інструментом оперативного управління
підприємством.
Фінансові результати являють собою бухгалтерську оцінку різниці між
поточними доходами в процесі їх формування, розподілу та використання на
покриття відповідних їм елементів витрат підприємства за всіма видами
діяльності за певний період часу й відповідно до нормативної бази складання
фінансової звітності. Фінансові результати, як взаємозалежна система
показників, найбільш повно відбивають інтереси різних суб'єктів
господарського процесу на різних етапах формування та використання, що
підвищує їх значимість у системі управління підприємством. Зміст процесу
управління фінансовими результатами варто визначати як процес розробки,
прийняття та реалізації управлінських рішень за всіма основними аспектами їх
формування, розподілу та використання у відповідності до основних
стратегічних й тактичних цілей підприємства.
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КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
НА МІЖНАРОДНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
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Хереус Холдінг ГмбХ, м.Ханау,
2
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Стрімкий розвиток інформаційних технологій та глобалізація світової
економіки у останні десятиріччя призвели до поширення принципово нових
підходів до організаційних адміністративної функцій на великих промислових
підприємствах. Результатом цих змін стало об’єднання адміністратих функцій
підприємств у формі так завних центрів адміністративних послуг (Shared Service
Center). Центри адміністративних послуг (ЦАП) забезпечують виконання
широкого
спектра
адміністративних
функцій,
що
раніше
були
децентралізованими, з єдиного центру або декількох центрів.
Особливістю ЦАП є те, що вони виступають у ролі внутрішніх
пастачальників постуг. Відповідно, їхньою метою є надання чітко визначеного
спектру послуг за конкурентної ціною для внутрішніх або зовнішніх партнерів або
«клієнтів». Задоволення потреб «клієнтів» є центральною функцією ЦАП, навіть
якщо у більшості випадків роль «клієнтів» виконують інші підрозділи
підприємства. В той же час така клієнтоорієнтованість суттєвим чином визначає
самі принципи організації ЦАП, оскільки вимагає чіткого визначення функцій та
наданих послуг, необхідності вимірювати та оцінювати ефективність діяльності
ЦАП, а отже і створює додатковий системний тиск щодо необхідності постійного
підвищення якості послуг та зниження рівня витрат. Все це було нетиповим для
традиційних адміністративних підрозділів підприємств.
Метою створення ЦАП є зниження витрат та підвищення якості послуг за
рахунок автоматизації та стандартизації процесів, спеціалізації. При цьому
особливістю тих функцій чи послуг, що можуть бути бути об’єднані у ЦАП є те,
що вони є допоміжними і не відносяться до критичних для успіху підприємства
процесів. Серед типових функцій ЦАП можна виділити фінансову функцію,
зокрема, ведення бухгалтерського обліку та здійснення казначейських (платіжних)
операцій, ІТ, управління персоналом, певні елементи контролінгу та обробки
замовлень, тощо.
Серед традиційних критеріїв для визначення функцій, які можна об’єднати у
ЦАП, можна виділити, зокрема, можливість стандартизації, повторюваність,
однотипність. Типовими прикладом таких функцій може бути діяльність
кредиторської бухгалтерії або обробка платежів. Об’єднання цих функцій у так
завних центрах розміру (Center of Scale) дасть можливість досягти зниження
витрат та підвищення надійності та швидкості обслуговування за рахунок
автоматизації та ефекту масштабу. Окрім центрів розміру набуває поширення
також інший тип ЦАП – центри експертизи (Center of Expertise). Їхньою
особливістю
є
надання
спеціалізованих
консультативних
послуг
висококваліфікованими фахівцями, при цьому кількість та ступінь стандартизації
наданих послуг є відносно невисокими. Позитивні ефекти досягаються за рахунок
накопичення знань та експертизи.
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ОСОБЛИВОСТІ АМОРТИЗАЦІЇ ПЕРЕОЦІНЕНИХ НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Гаврись М.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Амортизація в Україні ніколи не виконувала свої основні функції,
особливо інвестиційну, у повній мірі. Строки експлуатації і амортизації для
різних об’єктів необоротних активів, встановлені Податковим Кодексом
України (ПКУ), в цілому, можуть вважатися адекватними, але нормальному
функціонуванню механізму амортизації заважають практична неможливість
економічно обґрунтованої індексації вартості основних засобів (ОЗ) та інших
необоротних активів, а також високі темпи інфляції в Україні. Це призводить
до того, що навіть для об’єктів із строками експлуатації у 5-7 років, таких як
машини, обладнання, транспортні засоби, фактичні суми амортизаційних
відрахувань переважно покривають не більше 50 відсотків їхньої реальної
вартості. Ситуація з будівлями та спорудами, які мають мінімальні строки
експлуатації згідно ПКУ у 20 і 15 років, ще гірша. 4 грудня 2015 року
центральний офіс з обслуговування великих платників міжрегіонального
головного управління ДФСУ видав лист № 26508/10/28-10-06-11, де було
роз’яснено порядок нарахування амортизації на переоцінені ОЗ та
нематеріальні активи. Загальний висновок цього роз’яснення був такий, що
дооцінка ОЗ може включатися до вартості ОЗ та інших необоротних активів та
амортизуватися для цілей податкового обліку (ПО). Цей висновок цілком
логічний та економічно обґрунтований, адже дооцінка необоротних активів, як
правило, проводиться тільки у тих випадках, коли об’єктивно збільшується
залишкова вартість таких активів. По суті, проводити дооцінку ОЗ є сенс тільки
з метою подальшої амортизації дооціненої вартості. Це основне завдання
механізму дооцінки. Однак, вже 21 січня 2016 року вийшов другий лист ДФСУ
№ 2784/7/99-99-19-02-02-17, за підписом її голови, Р.М. Насірова. Цим листом
чітко визначається, що для розрахунку амортизації визнається вартість
основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки,
проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку. З іншого боку,
згідно п. 14 П(С)БО №7 «Основні засоби» будь-які витрати на поліпшення
основних засобів повинні збільшувати первісну вартість відповідного об’єкту,
тобто необхідно проводити його дооцінку, а такі витрати мають амортизуватися
у БО. Очевидно, аналогічною має бути ситуація і в ПО, але ДФСУ так не
вважає. В результаті виникає колізія, коли витрати на поліпшення ОЗ
підприємства не мають права ні списати на витрати періоду, ні замортизувати у
ПО. Обійти це обмеження можливо, адже рамки ремонту або модернізації
визначаються керівництвом підприємства. Але це створює додаткові складнощі
для підприємств і прецеденти для корупції.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕМОНТНОГО ГОСПОДАРСТВА В
УКРАЇНІ
Гаврись О.М., Лук’яниця І.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В докладі викладено сучасний методичний підхід до ремонтного
господарства машинобудівних підприємств, завдання розвитку їх технікотехнічної бази та ремонтних служб. Визначені особливості застосування методу
управління проектами в оргтехнології обслуговування устаткування та
виконання ремонтних робіт. Розроблена концептуально-теоретична модель
організації ремонтних робіт на підприємстві.
Виробнича база машинобудівного підприємства підтримується в
активному і надійному робочому стані системою технічного обслуговування і
ремонту устаткування, ліній та інших засобів виробничої діяльності. В разі
недостатнього потенціалу ремонтної бази та недоліків в організації ремонтних
робіт підприємство несе значні збитки, втрачаючи ресурси, обсяги та якість
товарної продукції, а в кінцевому результаті, втрачає імідж і прибуток від
основної діяльності.
Сучасні умови господарювання висувають до ремонтної системи вимоги
змінювати свою організаційно-технічну структуру, технічну базу та технології,
тобто переходити в режим розвитку.
В машинобудуванні нового часу до ремонтної діяльності відносяться
досить по-різному. На одних підприємствах зберегли підхід, що був
сформований ще у 80-90 роки минулого століття, коли така діяльність була
розгорнута на достатньо розвинутій організаційно науковій базі розуміння
цілісності виробничого процесу, інші формують систему ремонтного
господарства згідно нових поглядів розмежування послуг і сфери виробництва.
На нашу думку, для ремонту «своїми силами», а сучасному підприємстві
слід взяти за основу напрацювання «старої школи», доповнивши їх оновленою
нормативною базою і програмно-проектною технологією проведення робіт. А
використовуючи послуги по ремонту «зі сторони» необхідно більш зважено
підходити до контрактно-договірних умов та організації контролю якості робіт,
що дасть змогу сконцентрувати увагу колективу підприємства на
першочергових завданнях інноваційного розвитку. Ремонтні роботи в такій
моделі може бути підстраховано заходами метрології, гарантіями та стимулами.
Але в усякому випадку ремонтну службу підприємства слід розглядати і
формувати в реаліях сучасної управлінської моделі як невід’ємну і базову
складову виробничого процесу, а не як систему функцій сфери послуг.
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РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Гасай В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасний
стан
українських
молокопереробних
підприємств
характеризується наявністю негативних тенденцій в виробництві та реалізації
молочної продукції. В 2015 році виробництво молочної продукції, проти рівня
2014 р., знизилося, в середньому, на 8,6% [1]. Одна з причин спаду виробництва
молочної продукції — проблеми з її реалізацією.
Рівень попиту на молочну продукцію українських виробників за період
2013-1015 рр. значно скоротився. Дане явище, більшою мірою, обумовлене
зовнішніми чинниками, що проявляються в загостренні політичної кризи з
одним з найбільших споживачів українької молочної продукції – Російською
Федерацією. В результаті загострення кризи, Україна втратила ринок, що
поглинав більшість експортної вітчизняної молочної продукції. Перебудова
структури експорту поки що не дає значних успіхів, оскільки при реалізації
української молочної продукції в інших країнах виникають наступні проблеми:
невідповідність технічних умов виробництва продукції до впроваджених
стандартів якості, насиченість місцевих ринків молочної продукції, складність
формування ефективних каналів збуту, часткова блокада традиційних
транзитних шляхів до країн Азії та інші.
Звичайно, що в стані загострення кризи, яка має політичне підґрунтя,
вітчизняні молокопереробні підприємства мають обмежені можливості впливу
на ситуацію і, відповідно, позититивного для себе розв`язку проблем, що
виникли. В таких умовах, значну роль набуває доцільність пошуку
менеджментом молокопереробних підприємств оптимальних стратегій
функціонування та розробки і впровадження ефективних рішень, що здатні
нівелювати складнощі ведення господарської діяльності. Також слід
підкреслити, що реформування системи менеджменту, модернізація
традиційної концепції сприйняття та ведення управлінської діяльності,
децентралізація влади керівників, формування стратегічного бачення
майбутнього підприємства мають велике значення для створення стійкого і
конкурентноздатного молокопереробного підприємства.
Виходячи з вищесказаного, для менеджменту молокопереробних
підприємств особливо важливим є переосмислення власної ролі в господарській
діяльності своїх підприємств та оновлення підходу до здійснення управління.
Література:
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Статистичний
бюлетень
за
2015
рік.
Режим
доступу:
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Горелый А.В., Перевалов Л.И., Пивень Е.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Высшее
техническое
образование
формировалось
в
русле
общеобразовательного процесса и усвоило основные его традиции. К их числу
относятся: индивидуалистичность, принудительность, типология занятий,
расплывчатость ориентации и развития учащихся , консерватизм в отношении
применения базовых принципов организации и проведения образовательного
процесса и много других.
Современные технические разработки требуют усилий, превышающих
возможности каждого отдельно взятого инженера. Этим, как известно,
объясняется существование трудовых коллективов инженерных работников,
коллективов, как высшего уровня развития групп на основе чувства коллективизма
всех членов этих групп. Отсутствие этого чувства вредит как самому работнику,
так и коллективу в целом.
Отсутствие коллективистской составляющей в современной системе
высшего технического образования является основой противоречий между
индивидуалистическим характером образования и коллективистическим
характером труда. Для устранения этого противоречия в НТУ «ХПИ» в течение
последних тридцати с лишним лет практикуется применение коллективных форм
обучения на базе свыше тридцати специальностей.
Эти формы сводятся в основном к коллективному проектированию в рамках
учебного процесса. Ранее эти занятия носили неудачное название игрового
проектирования, но дело в том, что источником активности учащихся в таких
занятиях является не потребность в игре, а потребность в познавательной
деятельности.
Коллективное проектирование базируется на следующих принципах:
- в области организации: добровольная селекция подгрупп – «зародышей»
коллективов;
- в области педагогики: внешнее мотивирование коллективистического
самоопределения;
- в области дидактики: внутреннее мотивирование коллективистического
самоопределения;
- в области креатологии: активизация генетических задатков и создание
гуманных условий их развития.
Коллективное проектирование не исключает использования традиционных
форм образования и его принципов, а только ограничивает их применение
рамками эффективного протекания учебной деятельности.
По назначению коллективное образование бывает: монодисциплинарным и
междисциплинарным в рамках факультета, вуза или межвузовским.
Попытка организации международного коллективного проектирования
показала, что зарубежные партнеры готовы сотрудничать с украинскими в области
коллективного междисциплинарного проектирования, результаты которого могут
представлять коммерческий интерес.
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ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Гуріненко Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Робота присвячена аналізу існуючих підходів стійкості підприємств.
Економічна наука містить велику кількість формалізацій визначення «стійкості»,
які залежать від специфіки конкретної системи та використовуються під час
аналізу поведінки системи. У зв’язку з цим у різних галузях науки теорія стійкості
оформилася в самостійний розділ науки зі своїм інструментарієм дослідження.
Термін «стійкість» в економіку був запозичений із математики та фізики, де він
також зазнавав постійних змін (теорії Ляпунова, Пуанкаре, Лагранжа). У
математичних науках виділяють різні типи стійкості: статична, динамічна;
структурна і результуюча стійкість траєкторії; стійкість за початковим
положенням; стійкість до зовнішніх збурень; стійкість інваріантної множини;
стійкість аттрактора, або асимптотична стійкість тощо. Застосувати перераховані
типи стійкості щодо підприємства буде неможливо, оскільки воно є складною
системою, яка складається з багатьох різнорідних елементів та зв’язків і для якої
характерні
поліфункціональність,
багатоваріантність
розвитку,
полікритеріальність під час оцінювання її властивостей та характеристик. Тому
застосувати стандартні методи дослідження й забезпечення стійкості фізикоматематичних наук в економіці фактично неможливо, або такі завдання
надзвичайно складно виконати на практиці. «Стійкість підприємства» – це
динамічне, комплексне, складне і багатогранне поняття. Залежно від специфіки
конкретної системи воно має багато підходів до визначення та охоплює широке
коло об’єктів. Вперше термін «економічна стійкість» був вжитий при розгляді
проблем обмеженості природних ресурсів, які спровокували виникнення
енергетичних криз 1973 та 1979 років. Метою концепції економічної стійкості
було забезпечення стабільного розвитку світового господарства на основі
економнішого і раціональнішого використання ресурсів. Згодом вона була
відображена у теорії економічної безпеки держави – «ecosestate» («economic
security of state»). Економічну стійкість держави можна забезпечити лише за
економічної стійкості її компонентів (територій, галузей економіки, підприємств).
Проаналізувавши існуючі наукові праці, можна відокремити чотири основні
підходи до розгляду поняття «економічна стійкість», що існують сьогодні в
економічній науці: 1) Розгляд стійкості із застосуванням терміна «Steady state»
(стійкий стан), який відображає умови динамічної рівноваги в економічній
системі; 2) Розгляд проблеми стійкості промислового підприємства з точки зору
його
фінансової
стійкості,
уникнення
банкрутства
і
забезпечення
конкурентоспроможності; 3) Розгляд проблеми стійкості відповідно до положень
концепції «стійкого розвитку»; 4) Використання як основи концепції стійкого
економічного зростання, що характеризує динамічну рівновагу економічної
системи і її ефективний розвиток.

243

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА У МАШИНОБУДУВАННІ
Гуріненко Н.В., Ситник Є.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Робота присвячена аналізу шляхів оптимізації виробництв у
машинобудуванні, ефективності впровадження нових технологій та пошуку
нових постачальників для підприємств-виробників в галузі машинобудування.
Станом на сьогоднішній день Україна знаходиться не в кращому економічному
стані. Експорт деяких товарів знизився через політичні труднощі країни. Ціни
на комунальні послуги виросли не тільки для населення але й для підприємств.
В цих умовах зростання цін є досить очікуваним явищем. Це не обійшло і
галузь машинобудування. Обсяг реалізації в галузі машинобудування в січні
цього року знизився порівняно з січнем 2013 на 1964,6 млн. грн. Галузь несе
збитки через втрату ринків збиту товарів. Підприємства повинні шукати нові
шляхи запобігання значних збитків. Одними з таких шляхів є впровадження
нових технологій та пошуку нових постачальників, які поставлятимуть
матеріали за нижчою ціною. Таким чином витрати на матеріали зменшаться.
Але треба зазначити, що ціни на всі види товарів та послуг мають тенденцію
рости і знижуватись. Тому через деякий час ціни почнуть знижуватись, і
головно – знайти той момент, коли ціни на певний вид матеріалу досягнуть
оптимальної ціни для підприємства виробника.
За офіційними даними індекс цін виробників в Україні в лютому 2016 року
склав 101,5%. Індекс цін виробників охоплює всі стадії виробництва: сировина,
проміжні стадії, готову продукцію, а також всі сектори: промисловість,
видобуток, сільське господарство, проте ціни імпортних товарів в нього не
входять. Це показує, що ціни на матеріали виробництва підвищуються, через це
підвищується собівартість кінцевого продукту і як наслідок Через високий ріст
цін страждає не тільки покупець, який купує товари для власного споживання,
але й виробники. Тому однією з важливих задач керівництва фірм є пошук
способів зниження видатків на виробництво без втрати якості продукції.
Нові технології дозволять підприємствам економити на самому процесі
виробництва. Тобто витрати з технічного плану на виробництво однієї одиниці
техніки зменшаться. Для реалізації цього плану підприємство повинно
витратити значну суму коштів. Але це не єдина проблема цього методу. Ще
однією проблемою є час який буде витрачено на впровадження цих
нововведень.
В галузі машинобудування впровадження нових технологій та пошук
нових постачальників є ефективним шляхом зниження видатків на
виробництво. Ці методи дозволять витрачати менше коштів та матеріалів і при
цьому не втратити якість продукції та зменшити збитки.
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ФАКТОРИ ВИБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Долінська Р.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний університет», м. Харків
При формуванні системи контролінгу на підприємстві важливо визначити
основні елементи даної системи. Для організації системи контролінгу, що
відповідає стану середовища бізнесу, необхідно виділити визначальні фактори й
проаналізувати характер їх впливу на побудову системи контролінгу. Ці фактори
впливають на коло пріоритетних задач, підконтрольні ключові показники, вибір
інструментів контролінгу, організацію управлінського обліку, інформаційне
забезпечення, носії функції контролінгу тощо.
На підставі результатів аналізу стратегічних пріоритетів менеджменту
І. Ансоффа, базових конкурентних стратегій М. Портера, Г. Мінцберга нами
виділені наступні фактори, що впливають на побудову і розвиток системи
контролінгу в організації: стадія життєвого циклу і рівень конкуренції в галузі;
державне регулювання економіки, цілі та стратегія підприємства, розмір та
організаційно-правова
форма,
фінансовий
стан,
взаємовідносини
з
постачальниками ресурсів і споживачами продукції, ступінь залученості
підприємства у зовнішньоекономічну діяльність, стадія життєвого циклу
організації, корпоративна культура, технологічні особливості тощо.
Наприклад, для стратегії лідерства на витратах метою стратегічного
контролінгу є створення стійкої конкурентної переваги за рахунок раціоналізації
витрат виробництва й реалізації продукції. Методи й інструменти контролінгу для
стратегії низьких витрат: аналіз ланцюжка цінностей, концепція теорії обмежень
Е. Голдрадта, методи ощадливого виробництва, маржинальний аналіз, прийняття
рішень щодо товарних груп, центрів відповідальності, географічних зон збуту на
основі багатоступеневого аналізу суми покриття. В залежності від розміру
підприємства, організаційно-правової форми бізнесу вирішується питання про
створення служби контролінгу, її місце в структурі управління, вибір базової
інформаційної моделі контролінгу. Акцент у даному випадку буде зроблений на
управління витратами.
Якщо організація переходить до дивізіональної структури, то можливе
створення центральної служби контролінгу й служб контролінгу (або контролерів)
у дивізіонах. З метою підвищення ефективності діяльності відповідних бізнес напрямків і реалізації загалькорпоративних цілей по стратегічному розвитку
дивізіони наділяються повноваженнями в прийнятті наступних оперативних
рішень: управління продажами шляхом самостійного вибору й розширення
сегментів ринку, пошук нових клієнтів, уточнення політики ціноутворення,
проведення заходів щодо просування продукції на ринку, управління прямими
витратами шляхом самостійного вибору постачальників, визначення цін і обсягів
закупівлі матеріалів, комплектуючих, управління кошторисами витрат
структурних одиниць, що входять до складу дивізіонів. Лінія відповідальності
служби контролінгу може бути лінійною або штабною.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА НА
ТУРКМЕНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Другова Е.С., Фаталиев Ч.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Происходящие изменения и динамика внешней экономической среды,
необходимость антикризисного управления и инновационного развития
привели туркменское предпринимательство к применению новой концепции
управления – концепции контроллинга. В данной концепции, направленной на
достижимость поставленных целей и оптимальность процесса управления,
содержатся стратегия и планирование процессов и показателей, оптимизация
процессов и затрат, оценка эффективности деятельности. Но для развития
контроллинга в Туркменистане необходимо обеспечить синтез практики и
науки управления, что отвечает природе самого контроллинга, сложность
систем которого становится барьером для успешной реализации его технологий
Пути последовательного применения технологии контроллинга на
предприятии связаны с:
- усилением стратегии бизнеса;
- формализацией стратегии;
- определением показателей стратегического и оперативного планов;
- обеспечением информации о стратегии, донесенной до каждого
сотрудника предприятия;
- переводом стратегии в плоскость оперативного управления;
- обеспечением мониторинга и обратной связи.
Сложность качественных систем контроллинга часто становиться
барьером для успешной реализации его технологий.
Необходимость системы контроллинга и службы контроллеров на
туркменских предприятиях можно объяснить следующими причинами:
- возникающие угрозы нестабильности внешней среды требуют смещения
акцента, так как сложные системы управления требуют внедрения механизмов
координации внутри таких систем управления;
- появляется нарастание потоков информации, в которых необходимо
выделять релевантную (существенную или значимую) составляющую,
требуется построения специальной системы информационного обеспечения
управления;
- увеличивается стремление к интеграции различных областей знания и
человеческой деятельности, т.е. требуется учитывать синергию управления.
Следует отметить, что системные исследования и систематизированные
данные по процессу внедрения или применения контроллинга в Туркменистане
пока еще широко не представлены. Для развития туркменской модели
контроллинга необходимо изучение передового зарубежного опыта
применения контроллинга и активное внедрение системы контроллинга в
практической деятельности предприятий.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВТРАТ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ
СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Замула О.В., Замула О.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Разом зі зменшенням світових запасів паливно-енергетичних ресурсів
важливим завданням є виявлення втрат при їх використанні під час
виробництва теплової енергії, їх оцінка та мінімізація.
Характер та обсяги втрат залежать від виду системи теплопостачання
(СТ), яка використовується. В умовах функціонування централізованої СТ
експлуатаційні втрати переважно є енергетичними та економічними. При
використанні децентралізованої СТ більш відчутними є екологічні та соціальні
втрати. Наразі, питання соціальних втрат, що вимірюється не лише вартісними
показниками, а, на жаль, часто пов’язане з ризиком для здоров’я та життя
людини в результаті неналежного поводження з опалювальними приладами, є
мало дослідженими. Але ця проблема є актуальною і потребує нагального
вирішення, адже незважаючи на падіння продовж останніх років рівня
використання паливно-енергетичних ресурсів на виробничо-експлуатаційні та
комунально-побутові потреби в Україні, кількість пожеж через порушення
правил монтажу та експлуатації приладів опалення та теплогенеруючих
установок значно зросла.
Для підвищення ефективності використання СТ різних видів необхідно
здійснювати: облік експлуатаційних витрат за центрами відповідальності;
оцінювання факторів впливу на рівень експлуатаційних втрат СТ шляхом
побудови інтегрального показника факторів впливу на нього; моніторинг
життєвих циклів використовуваного приладдя; мінімізацію експлуатаційних
втрат.
Література:
1. Оптимізація систем теплопостачання із використанням економіко-математичного
моделювання : кол. монографія / Гаврись О.М., Замула О.О., Замула О.В. та ін. ; за заг. ред.
О.М. Гаврися. – Харків : «Щедра садиба плюс», 2015. – 208 с.
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МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ У ЦИФРОВОМУ СВІТІ
Зубкова А.Б.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розвиток цифрових технологій та продуктових рішень змінює процеси управління,
зокрема, управління міжнародним маркетингом. Рівень проникнення, або поширення
серед населення, Internet у світі станом на листопад 2015 року коливається у межах від
28,6% по країнах Африки до 87,9% по країнах Північної Америки. По Європі цей
показник склав 73,5% [1]. Україна демонструє більш нижчі показники кількості Internetкористувачів: за даними Світового банку – це 43,4% станом на 2011-2015 роки [2].
Достатньо
високі
показники
проникнення
Internet,
поява
нових
високотехнологічних пристроїв та програмного забезпечення дозволяють споживачам
зручно вводити у своє життя нові звички щодо отримання інформації та здійснення
покупки. Традиційна для маркетологів воронка продажів була трансформована
провідною дослідницькою компанією світу McKinsey спочатку до моделі Consumer
Decision Journey у 2009 році [3], а вже у 2015 році ця модель була оновлена McKinsey &
Company, базуючись на можливостях селекції в рамках цифрових каналів при прийнятті
рішення про покупку [4].
Зміна моделі поведінки споживача надає, як можливості компанії щодо звуження
входу воронки продажів за рахунок таргетування контенту та персоналізації, так й
ставить нові виклики до бренд-менеджменту. Зокрема, необхідність розвитку
відповідних компетенцій всередині компанії для визначення стратегії міжнародного
маркетингу, доцільних каналів цифрових комунікації із споживачем та доставки цінності,
що призводить до появи «петлі лояльності» [4] та збільшення вартості бренду.
Управління міжнародним маркетингом потребує особливої уваги до звичок певних
поколінь споживачів. Найбільш поширеним є визначення п’яти поколінь у маркетингу:
Silent Generation (вік 70+ років), Baby Boomers (вік 51-69 років), Generation X (вік 39-50
років), Millennials (вік 21-38 років), Generation Z (вік до 21 років) [5].
Набуває все більшого поширення Agile-маркетинг [6] та Scrum-підхід [7] до
управління маркетингом, які прийшли у менеджмент із IT-галузі. Але вміння ефективно
використати існуючи можливості у цифровому світі стає все більш вишуканим
мистецтвом, як з точки зору креативності, так й високотехнологічності рішень у
міжнародному маркетингу.
Література:
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248

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕВАГ СТВОРЕННЯ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ
Івахненко А.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Як показує практика ряду провідних держав, кластерна форма організації
виробництва є не тільки вигідним вкладенням коштів, а й сприяє розвитку
сприятливих умов для наукових досліджень, створює умови для розвитку
інноваційної діяльності. Створення високотехнологічних кластерів є
основоположним для успішної діяльності галузей. Це обумовлено наступними
факторами: економія коштів на логістиці, завдяки територіальній близькості
учасників кластера, істотне зниження витрат на розвиток ринку, закупівельну
діяльність, підготовку та профільне навчання персоналу.
Вагомий внесок у вивчення питань щодо ефективного функціонування
кластерів зробили такі вчені-економісти: Александрова В., Бажал Ю., Вернона
Р., Власюк О., Геєць В., Гончарова Ю., Гончарова Н., Жаліло Я.,Михайловська
О., Патора Р., Петрович Й., М.Портер, Чухрай Н., Фатхутдинов Р., Федулова Л.,
Федонін О., Швиданенко Г., Шевченко Л. та інші.
Але є глобальна проблема в сприйнятті кластерів і кластерної політики в
нашій країні. До негативних складових кластерної структури відносять: страх
крадіжки ідей, втручання держави в діяльність компаній, нерозуміння вигод,
низький рівень інформованості, низький рівень довіри державним ініціативам,
витік
кадрів,
загострена
конкуренція,
боротьба
за
лідерство.
Варто відзначити, що більшість критичних зауважень спрямованих на адресу
кластерної політики мають обмежене практичне підгрунтя.
У зарубіжних країнах існує безліч проектів, основним завданням яких на
сьогоднішній день є виявлення та аналіз роботи європейських
кластерів. Результати досліджень на практиці доводять перевагу кластерної
системи над консервативними методами.
Ефективна імплементація кластерних ініціатив та їх розвиток є шляхом
досягнення технологічної переваги над конкурентами в технічній,
технологічній, організаційній та управлінській сферах діяльності підприємств,
які вимірюються загальноекономічними показниками.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЛИНГА
Именинник А.Н., Мищенко В.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Развитие экономики на рыночных принципах нуждается во внедрении
на предприятиях современных концепций управления, в основу которых
положены новые принципы и подходы относительно реализации основных
функций управления с применением контроллинга.
Анализ эволюции шести концепций контроллинга и их практического
применения на зарубежных и отечественных предприятиях позволил сделать
следующие выводы.
1. Контроллинг является одним из важнейших механизмов поддержки
управления, но он не является функцией управления, как считают отдельные
авторы. Контроллинговому механизму присущи координирующие свойства: он
направлен на обеспечение согласованности в работе всех подразделений
предприятия путем установления рациональных связей (коммуникаций) между
ними.
2. Концепции с ориентацией на координацию базируются на отличиях
между системой управления и системой выполнения. Первичная координация
выполнения управленческих решений является задачей самой системы
управления. Вторичная координация внутри управленческой системы, которая
разделяется
на
ряд
подсистем,
относится
к
контроллингу.
Скоординированными должны стать следующие сферы управления:
«планирование», «контроль», «организация», «управление персоналом»,
«информация». Координация должна осуществляться с целью оптимального
достижения оперативных и стратегических целей предприятия.
3. Получающие в последнее время распространение стоимостноориентированные концепции контроллинга отодвигают на задний план
технико-экономические производственные показатели, которые фактически не
контролируются. Такой подход способен провоцировать банкротство
предприятий и даже экономические и финансовые кризисы в стране.
Концепция контроллинга, ориентированного на производственные показатели
прямых и удельных расходов ресурсов предприятия, позволяет осуществлять
контроль действительных объемов ресурсов и выпуска продукции. При такой
ситуации можно переходить к контроллингу, ориентированному на прирост
стоимостных показателей производства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
Кабанець ІА.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто концепції логістики впровадження інновацій, які
можна поділити на радикальну, рекомбінаційну, модифікаційну [1,2].
Радикальна концепція логістики базується на матеріальних потоках
інноваційно-технологічної спрямованості, пов’язаних з впровадженням нової
продукції та нових технологій. Рекомбінаційна концепція стосується систем
управління логістичними потоками, спрямованими на поєднання виробничих
функцій або різних технологічних рішень для виготовлення нової продукції.
Модифікаційна концепція ґрунтується на управлінні логістичними потоками,
що спрямовані на вивчення оточення і реагування на потреби клієнтів або
поведінку конкурентів.
Аналіз концептуальних положень логістики інноваційної діяльності
показує, що вони в цілому зорієнтовані на забезпечення організаційнотехнічних та економічних параметрів створення нової продукції, які
відповідають потребам споживача.
В роботі визначається, що в існуючих концепціях залишаються поза
уваги логістичні потоки що направлені на забезпечення інтересу персоналу, як
споживача додаткового продукту. В поточній діяльності, додатковий продукт
являється ознакою впровадження інновацій. Динаміка додаткового продукту
вказує на ефективну логістику інноваційної діяльності, в якій поєднуються
логістичні потоки, що пов’язані з реалізацією, як потреб споживача, так і
потреб персоналу в грошовому забезпеченні свого розвитку.
Пропонується, при управлінні логістичними потоками інноваційної
діяльності виходити з принципу збалансованого їх руху в напрямку, як
забезпечення економічних інтересів персоналу, так і потреб споживача.
Подальші дослідження, пов’язані з визначенням в поточній діяльності
підприємства міри додаткового продукту, приведення матеріальних і
економічних логістичних потоків до єдиної шкали виміру в цілях оптимізації в
інноваційній діяльності логістичних витрат.
Література:
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Ключко І.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Організаційний розвиток – це довгострокова робота щодо удосконалення
процесів розвязання проблем і відновлення організації шляхом
більш
ефективного, сумісного з підлеглими регулювання її діяльності.
Для забезпечення успіху впровадження і застосування будь – яких
соціальних і технологічних нововведень найбільшу увагу потрібно приділити
людському фактору.
Як показує практика, не готовими до інноваціно – орієнтованої діяльності
в нових жорстких і динамічних умовах виявляються не тільки рядові
співробітники підприємств, але і більшість керівників. Особливою складністю
діяльності сучасних керіівників вітчизняних підприємств є необхідність
трансформації свідомості працівників.
З урахуванням впливу організаційного розвитку на впровадження
нововведень всі його методи можна розділити на дві групи: 1) орієнтовані на
підвищення загальної сприятйнятливості організації до новвоведень шляхом
удосконалювання міжособових і міжгрупових взаєсмодій; 2) засновані на
соціотехнічному підході до організації і являють собою зміни в організації
праці робітників.
Саме органіхзаційна культура сприяє ідентифікації працівників з
організацією і напрямками її розвитку. Формування « інноваційної» або
підприємницької культури являє собою потужний стратегічний інструмент, що
дозволяє зорієнтувати всі групи й окремих осіб на спільні цілі, мобілізувати
ініціативу і творчу активність співробітників, забезпечити відданість
підприємству і пріоритетам розвитку, що стоять перед ним, полегшувати
спілкування в колективі.
Таким чином, реалізація ефективної ііноваційної політики, без якої
неможливий вихід з руйнівних процесів, що охопили промисловість України,
потребує
довгострокової
мобілізації
керівництвом
економічних
й
організаційних зусиль працівників на здійснення стратегшії відродження.
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У ПРОГНОЗУВАННІ
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Коваленко А.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Останніми роками вкрай негативна динаміка охопила усі галузі економіки
України. Чи не єдиною ланкою прибуткового ринку залишається сільське
господарство, зокрема його аграрний сектор. Проте прояви кризи ліквідності
аграрних підприємств все частіше дають про себе знати, що викликає
необхідність у найшвидшій підготовці механізмів захисту стійкості фінансовоекономічної системи сільськогосподарських підприємств до кризових
поштовхів.
Розрахунки
прогнозних
показників
ймовірності
банкрутства
сільськогосподарських підприємств Харківщини, проведених за 13 визнаними
методиками, досить сумнівно, проте не безпідставно вказали на загальну
тенденцію до втрати ними платоспроможності, фінансової стійкості та загрози
безпеці. А саме: більшість підприємств втратили можливість маневрувати своїм
капіталом, оборотні активи не забезпечені власними коштами, операційні
прибутки вкрай низькі або взагалі відсутні, інвестиційна діяльність у розвиток
своєї діяльності майже призупинена.
Брак державної підтримки та незацікавленість кредитних установ,
окремих інвесторів у посиленні позицій галузі у скрутній економічній
кон’юнктурі, дається в знаки зниженням фінансової активності та
результативності
діяльності.
Поодиноке
фінансування
зобов’язань
короткостроковими і вельми недешевими кредитами підтримує стан, проте не
сприяє санаційним процесам у перспективі.
У якості дієвих механізмів протидії кризі аграрних підприємств
вбачається розробка покрокових дій відповідно до прогнозів, створених за
релевантною до особливостей галузі методикою. Така методика повинна бути
сформована за критеріями, характерними саме українському аграрному сектору
та підтверджуватися іншими результатами. А отримані прогнози –
створюватися на випередження, будуватися на основі кореляційних зв’язків
між результатами господарської діяльності та ознаками фінансового стану
кожного окремого підприємства.
Виокремлення ролі економічних чинників у досягненні того чи іншого
рівня фінансової стійкості дозволить розробити окремі центри протидії кризі.
Так, макроекономічні фактори можливо якісно спланувати на майбутнє та
розробити адаптаційні механізми, відносно економічних факторів вдаватися до
реструктуризаційних заходів, з виключно фінансовими чинниками кризи –
вдаватися до методів фінансової санації.
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ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В
УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ
Ковшик В.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сьогодні інформаційні та комп’ютерні технології посіли значне місце в
системі управління всіма складовими діяльності підприємств. В той час, як
аналіз динаміки та контроль рівнів витрат проводяться за допомогою простих
покрокових алгоритмів, що переважно базуються на загальновідомих
економіко-математичних моделях, детальне дослідження, планування та
прогнозування витрат підприємств може бути достатньо складною операцією,
що потребує залучення великої кількості ресурсів.
Спрощення цих процесів, їх алгоритмізація та автоматизація є однією з
актуальних проблем сучасної економічної науки. Поєднання традиційних
підходів до організації бізнес-процесів та методичних підходів, що
застосовуються в інформатиці може стати одним з перспективних
міждисциплінарних поєднань.
Управління логістичними витратами підприємств в українських реаліях
пов’язане з труднощами, зумовленими особливостями традиційного обліку
витрат, консервативністю управлінських підходів, що використовуються та
складними економічними умовами, які не дозволяють використовувати складні
та ресурсномісткі системи моніторингу цих витрат. Це обумовлює актуальність
дослідження альтернативних підходів до окремих стадій управління
логістичними витратами.
В ході дослідження розглянуто можливості застосування алгоритмів
машинного навчання для потреб управління витратами в сфері логістики. Так,
досліджено використання кластерного аналізу для виявлення, класифікації та
обліку витрат за функціональними групами; алгоритмів побудови дерев
прийняття рішень – для класифікації і систематизації елементів витрат та
автоматизованого прогнозування.
Системи, що самостійно навчаються, виходячи з певних наборів вихідних
даних та управлінських рішень на їх основі, можуть бути використані для
автоматизації процесу управління витратами, у якості експертних систем, що
використовують попередній досвід менеджерів.
Виявлені закономірності є основою для подальших досліджень.
Матеріали роботи можуть бути використані у практичній діяльності
логістичних підрозділів підприємств, а також у навчальному процесі з
дисциплін «Логістика», «Інформаційні системи в менеджменті», «Економікоматематичне моделювання» тощо.
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Козка А.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Актуальність розгляду даної теми виражається в тому, що податок на
прибуток підприємств і організацій займає важливе місце. Він служить
інструментом перерозподілу національного доходу і є одним з головних
дохідних джерел регіональних і місцевих бюджетів.Дослідження механізму
розподілу податку на прибуток в бюджетну систему дає можливість не тільки
систематизувати і поглибити наявні наукові знання про правову природу
даного доходного джерела, а й доповнити науку фінансового права з метою
подальшого вдосконалення правового регулювання регулюючих доходів
бюджетної системи та оптимізації бюджетного регулювання.
Теоретична значимість висновків і положень роботи полягає в тому, що
вони розвивають фінансово-правову теорію про правову природу податку на
прибуток організацій, доповнюють вчення про регулюють доходи бюджетної
системи і бюджетного регулювання, теоретично обґрунтовують вдосконалення
податкового та бюджетного законодавства в області зміни порядку розподілу
доходних надходжень від даного доходного джерела.
Практична значимість роботи полягає в тому, що сформульовані
висновки про зміну порядку розподілу доходних надходжень від податку на
прибуток організацій між рівнями бюджетної системи України з метою
забезпечення матеріальною базою всіх рівнів влади і створення у них
зацікавленості у виконанні плану по бюджетним доходів, одержуваних з
господарської сфери , можуть бути використані в процесі вдосконалення
податкового та бюджетного законодавства.
Дані розробки можуть бути корисні при підготовці навчальних та
навчально-практичних посібників, при читанні лекцій, проведенні семінарських
занять і спеціальних курсів з навчальних дисциплін «Фінансове право»,
«Податкове право», «Бюджетне право» і для подальших наукових досліджень в
даній області.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні положення щодо віднесення
податку на прибуток організацій до регулюючих доходів бюджетної системи і
розробці правових моделей розподілу даного доходного джерела між усіма
рівнями бюджетної системи України.
Формування сучасної податкової системи до теперішнього часу ще не
можна вважати остаточним, що підтверджує наявність безлічі змін НК України,
а також існування неврегульованих питань і колізій між податковим та
бюджетним законодавством, які вимагають свого вирішення.
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МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Корецька О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В сучасних умовах економічної кризи, на діяльність підприємств суттєво
впливає низка ризиків, що знижує ефективність прийняття господарських
рішень і, як наслідок, конкурентоспроможність підприємств.
Необхідність мінімізації впливу ризиків зумовлює виникнення потреби у
створенні відповідних механізмів управління ризиками. Для цього необхідно
користуватися методами управління ризиками. Розрізняють економічні і
організаційні методи управління ризиками. До економічних методів зниження
ризику відносять: створення спеціального резервного фонду, створення
страхового товарного запасу, страховий запас коштів, розробка і впровадження
системи штрафних санкцій, страхування ризику.
До організаційних методів зниження ризику відносять: відхилення
ризику, недопущення збитків, мінімізація збитків, передача контролю за
ризиком, метод розподілу ризиків, пошук інформації, контроль або опанування
ризиком.
Відхилення ризику, передбачає відмову від певних управлінських рішень,
якщо рівень ризику по них перевищує його прийнятний рівень для
підприємства.
Недопущення збитків передбачає, що підприємство може спробувати
зменшити, але не усунути конкретні збитки.
Метод мінімізації збитків полягає в тому, що підприємство може
спробувати попередити значну частину своїх збитків.
Передача контролю над ризиком здійснюється через складання
контрактів (будівельні, оренди, на зберігання і перевезення, продажу,
обслуговування, постачання тощо).
Метод розподілу ризику полягає в тому, що ризик імовірної шкоди чи
втрати розподіляється між учасниками так, щоб можливі втрати кожного були
невеликими.
Пошук інформації
спрямований на зниження ризику шляхом
знаходження та використання необхідної інформації для прийняття
підприємством управлінського рішення.
Контроль або опанування ризиком полягає в тому, якщо потенційні
втрати у ризиковому підприємництві незначні, тоді робиться все необхідне для
попередження й зниження шкоди від впливу непередбачених обставин.
Використання того чи іншого метода управління ризиком в основному
визначається цілями та завданнями, які ставить перед собою підприємство, а
також ситуацією, що виникла на ринку. Кожному підприємству необхідно мати
визначений набір методів управління ризиком, за допомогою яких можна
знизити ступінь його впливу на конкурентоспроможність.
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ВПЛИВ СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ПОРТФЕЛЬНЕ
ІНВЕСТУВАННЯ
Кочетова Т.І., Котлярова А.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто підходи до формування портфелю цінних паперів з
урахуванням реального стану фондового ринку та економіки України.
Для створення портфеля цінних паперів досить вибрати в якості об'єкта
інвестування один вид фінансових активів. Але однорідний за змістом
портфель зустрічається рідко, найбільш поширений диверсифікований
портфель, що складається з диверсифікованих фінансових активів.
Диверсифікація мінімізує несистематичний ризик із-за процедури
балансування, яка, як правило, націлена на заміщення невисокої прибутковості
одного фінансового інструменту високою дохідністю іншого. Традиційний
підхід до диверсифікації портфеля передбачає, що інвестиційний портфель
повинен включати активи щонайменше двох незалежних сфер економічної
діяльності. Співвідношення між галузями важливо в процесі вибору портфеля.
Український фондовий ринок є дуже ризикованим на сучасному етап і
його розвитку і питання, що стосуються потенціалу диверсифікації безумовно,
актуальні для українських інвесторів. Застосування "західних" теорій і моделей
безглуздо в таких умовах. Вони в основному не працюють в Україні, тому що ці
моделі орієнтовані на ринки з високим рівнем активності та інформатизації, не
пов'язані з українським фондовим ринком. Багато інформації приховується від
інвесторів і не доступно для громадськості. Дослідники радять засновувати
вибір інвестора на результатах фундаментального аналізу.
Дослідження показали, що на процес диверсифікації в Україні
впливають:
1) низький рівень ліквідності ринку, що підтверджується результатами
порівняльного аналізу з розвинутими фондовими ринками. Український
фондовий ринок неактивний навіть у порівнянні з Російською торговою
системою за кількістю угод. Він має велику частку неліквідних активів і низьку
ємність, яка являє різкість зміни котирувань цінних паперів;
2) вузький перелік оборотних інструментів з низькими інвестиційними
якостями деяких з них. Можна бачити, що акції є абсолютними лідерами; друге
місце посіли ф'ючерси і третє за корпоративними облігаціями. Інші фінансові
інструменти недуже затребувані, через їх низькі інвестиційні якості.
3) істотний вплив на ситуацію на ринку оказують учасники з величезним
капіталом, так звані "блакитні фішки";
4) висока волатильність ринку, різка зміна тенденцій.
Все це слід враховувати при складані портфелю цінних паперів на
Українському фондовому ринку в сучасному періоді.
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ВПЛИВ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ НА ВАРТІСТЬ БРЕНДУ
Кравцова І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Оцінка вартості бренду має визначальне значення для будь-якого бізнесу.
Розрахунок вартості бренду стає все більш актуальним завданням. Тому що
бренд забезпечує основний прибуток багатьох компаній. До того ж,
капіталізація бренду стає основною стратегічною метою для багатьох
підприємств.
Вартість бренду - це грошовий вираз поточних витрат на її формування та
функціонування (реалізацію), тобто його собівартість. До факторів, що
впливають на вартість бренду, належать: час роботи компанії на ринку,
впізнаваність, вдала назва, висока прибутковість продукції, що випускається,
велика частка ринку, високий потенціал ринку. Також значний вплив мають
постачальники.
Постачальники — це ділові фірми і окремі особи, що забезпечують
організацію і її конкурентів необхідними ресурсами. Зміни в середовищі
постачальників здійснюють великий вплив на маркетингову діяльність
підприємства, наприклад недостатній рівень постачання необхідними
матеріалами, зростання цін на різні комплектуючі можуть серйозно порушити
регулярність постачань і таким чином понизити виробництво даної організації.
Починаючи співпрацю з певним постачальником, компанії не
замислюються про маркетингову підтримку бренду, який вони додають в свій
портфель. Для мінімізації витрат по підтримці і просуванню бренду необхідно
обговорювати маркетингову підтримку з боку постачальника. Від надання
маркетингової підтримки постачальником залежить успіх просування бренду, і
звичайно ж, вартість.
Ефективність взаємодії із постачальниками можна розвивати трьома
способами: зменшуючи витрати, збільшуючи цінність товару і збільшуючи
конкурентоспроможність
розподільної
ланки.
Зменшуючи
число
постачальників, можна скоротити витрати. Збільшення цінності бренду, що
досягається управлінням ланцюгом постачання (УЛП), настільки ж важливо, як
і скорочення витрат. Як зменшення витрат, так і збільшення цінності продукції
служать одній меті - досягненню конкурентної переваги
Обираючи партнерів для ланцюга постачання необхідно приділити
велику увагу їх професійними якостями. Постачальників, що мають специфічне
положення, знання і навички, необхідно сильніше прив'язувати до своїх
підприємствах, ніж тих, хто має менше значення для діяльності фірми.
Потрібно детально опрацьовувати всі питання співпраці з
постачальниками, що цікавлять компанію, на самому початку розробки брендів
і по вже існуючим брендам в асортименті. Це дозволить більш якісно
обслуговувати клієнтів, дасть більше переваг перед конкурентами, що
дозволить збільшити вартість бренду.
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УЗГОДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ ПІД ЧАС
ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Краснокутська Н.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Створення цінності справедливо вважається одним із універсальних
критеріїв прийняття рішень і характеризується своїм набором ключових
індикаторів для кожного стейкхолдера. Для власників, наприклад, цінність буде
проявлятися у зростанні їхнього добробуту або збільшенні вартості
інвестованого в бізнес капіталу, для менеджерів − у забезпеченні можливостей
кар'єрного зростання і зростання заробітної плати, розширенні участі в
прибутку, для покупців − у забезпеченні прийнятної цінової і товарної
пропозиції і т .ін. Можливість через цінність пов’язати інтереси різних
стейкхолдерів обумовлює необхідність її формалізованого опису та побудови
на її основі систем прийняття управлінських рішень.
У зв'язку з тим, що розширення ціннісної пропозиції для однієї групи
стейкхолдерів може викликати закономірне зниження вигід для іншої,
впровадження концепції VBM вимагає узгодження інтересів і пошуку
компромісних рішень. Саме це зумовило коло завдань проведеного
дослідження, у межах якого була висунута гіпотеза, що створення додаткової
цінності для власників не входить у протиріччя із зростанням задоволеності
інших стейкхолдерів за рахунок впровадження принципів корпоративної
соціальної відповідальності.
Для верифікації цієї гіпотези була сформована вибіркова сукупність із 20
великих українських підприємств, 10 з яких увійшли до рейтингу ТОП-500
найбільших компаній Центральної та Східної Європи, а 10 – активно
впроваджували принципи корпоративної соціальної відповідальності (corporate
social responsibility – CSR) і були учасниками Глобального договору ООН. В
якості критерію задоволення інтересів власників було обрано показник
економічної доданої цінності. Відповідно, ступінь задоволеності персоналу та
суспільства визначалася реалізацією CSR-ініціатив та наданням соціальних
звітів за 2010-2014 рр.
Проведене дослідження показало, що частка підприємств, що публікують
корпоративну соціальну звітність, з позитивною величиною економічної
доданої цінності в 2010-2014 рр. коливається від 40% до 70%. У підгрупі
великих підприємств рейтингу ТОП-500 їх частка була значно меншою (3050%). Отже, реалізація соціальних програм у межах заходів з підвищення
корпоративної соціальної відповідальності сприяє зростанню цінності власного
капіталу і дозволяє узгодити фінансові інтереси власників бізнесу із інтересами
інших стейкхолдерів.
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ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ
Кулик А.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В сучасних умовах економічної і політичної кризи в Україні, менеджери
та власники суб’єктів господарювання, які займаються оцінкою бізнесу мають
бути дуже гнучкими, легко пристосовуватися до постійних змін у зовнішньому
середовищі. Також необхідно знати та розуміти існуючи сучасні підходи до
оцінки вартості бізнесу, що можуть бути застосовані в Україні.
В світі існують дуже багато різних підходів до оцінки вартості бізнесу,
кожен із них має певні властивості, та може бути використаний в залежності від
цілей оцінки.
В свою чергу в Україні, за 25 років незалежності накопичено певний
досвід у проведенні оцінки вартості бізнесу, однак методи та прийоми, що
використовуються в нашій державі є вкрай обмежені. Багато з існуючих
світових підходів, у нашій країні не застосовуються взагалі, або застосовуються
вкрай мало, як результат – на практиці майже неможливо отримати всебічну та
повну оцінку, яка б задовольнила усіх суб’єктів, хто потребує інформації про
оцінку.
Визначення ринкової вартості бізнесу, а фактично – підприємства, є
необхідністю для суб’єктів господарювання, що функціонують у ринковій
економіці. Поясненням цього виступає той факт, що вартість підприємства –
комплексний показник, необхідний для розуміння поточного стану бізнесу та
перспектив його розвитку. Таким чином оцінка бізнеса, в першу чергу,
необхідна для керуючих компанією, тобто менеджерам.
Сфера оцінки бізнесу дуже складна, адже для проведення якісної оцінки
мало оцінити лише матеріальні активи, що знаходяться у власності
підприємства. Оцінки в свою чергу потребують і нематеріальні активи,
зовнішнє та внутрішнє середовище в якому функціонує підприємство тощо.
Однією з проблем, причому притаманній не лише нашій країні, а й більш
розвинутим є складність отримання інформації, що необхідна для проведення
оцінки. Багато даних можуть бути віднесені до комерційної таємниці, що
унеможливлює їх вільне використання для цілей оцінки. Особливо це складно
при проведенні порівняння підприємства, що оцінюється з підприємствами –
аналогами.
Наступною проблемою є різниця в реальній та бухгалтерській вартості
активів підприємства, остання, як правило, дещо нижча. В свою чергу, для
оцінки деяких типів активів необхідно застосовувати спеціальні підходи та
методики, що робить розрахунки з вартості бізнесу досить складними та
громіздкими.
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КРИТЕРИИ ВОСПРИЯТИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОДУКТОВ В
КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ МАРКЕТИНГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Курбатова Ю.Л., Пушкарь А.И., Гапоненко О.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Мультимедийные продукты становятся неотъемлемым инструментом
коммуникации в современном информационном обществе. Главная задача
разработчиков вызвать впечатления у пользователей в процессе восприятия
мультимедийных продуктов, что подразумевает эмоциональный отклик.
Актуальной задачей исследования является уточнение критериев
восприятия мультимедийных продуктов в контексте теории маркетинга
впечатлений. По-нашему мнению, возможные критерии целесообразно
разделять на 2 группы: внешние и внутренние.
К внешним критериям будем относить аспекты, закладываемые
разработчиком в продукт. Во-первых, это креативная идея, которая служит
основой дальнейших действий. Под идею выбираются инструменты
воплощения. Во-вторых, понятность. Внимание пользователей, зачастую,
поверхностное и фрагментарное. Передача информации от разработчика
пользователю посредством мультимедийного продукта должна происходить
понятным способом, идея должна угадываться и быть доступной для
восприятия человека. В-третьих, интерактивность. Данное свойство продукта
позволяет пользователю реализовать свою волю, активность. В-четвертых,
технический аспект. Процесс создания и передачи пользователю
мультимедийного продукта должен быть технически обеспечен.
К внутренним критериям относятся субъективные аспекты восприятия
информации пользователем. Во-первых, ценности пользователя. Ценности
формируют круг интересов человека и служат информационным фильтром.
Условно ценности можем разделять на объективные (охватывают
общечеловеческие интересы мира в стране, семейные отношения и др.) и
субъективные (профессиональные интересы, хобби и т.п.). Во-вторых, ведущий
тип восприятия пользователя. Существуют аудиалы, визуалы, кинестетики,
дигиталы. Тип восприятия пользователя влияет на то, через какие органы
человек лучше усваивает информацию. В-третьих, уровень восприимчивости.
Существует условное разделение людей на тех, кто более или менее
восприимчив к новой информации. В-четвертых, перцептивность восприятия
пользователя. Выделяют 2 типа перцептивности. Первый тип – слепота
невнимания. Во–первых, это неготовность воспринимать информацию,
которую пользователь не ожидает увидеть. Вторая причина, это рассеяность,
вызванная необходимостью полностью сконцентрировать внимание. Второй
тип – слепота к изменениям.
Таким
образом,
обобщены
ключевые
критерии
восприятия
мультимедийных продуктов в контексте теории маркетинга впечатлений, что
позволяет корректировать процесс разработки.
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CONTRIBUTION OF UKRAINIAN DIASPORA IN POLAND AND THE UK
IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINE
Lapshyna Iryna
Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS),
University of Oxford, Oxford
Over the past decades, the engagement of Diasporas in issues conventionally
seen as relating to development, poverty reduction, economic growth, trade, postcrisis recovery or post-conflict reconstruction has generated an increasing interest
among academics (e.g. Cohen 1997, VanHear er al. 2004) and stakeholders (UNDP,
CoE, DFiD, IOM etc). Notably the development potential of Diasporas is now largely
acknowledged by a wide range of scholars. This potential derives first, from the
financial and non-financial resources that Diasporas have accumulated abroad and
which can be mobilized and second, from the willingness of Diaspora members to
invest these resources. Such resources are not limited to financial assets, but also
encompass skills and knowledge that can be shared to mutual developmental benefit.
Through a critical examination of Diaspora engagement in Poland and the UK,
three findings are identified. First, Ukrainian Diasporas in the past seemed to have
had little influence on developments in Ukraine, for instance, on reforming the
country after the end of communism (Prizel 1997). Second, the events in Ukraine
have mobilized activists, volunteers, associations, various NGOs and foundations and
triggered a powerful wave of diasporic activities in Poland and the UK. Ukrainian
Diaspora groups and migrant communities collect money, medical supplies, and other
goods to support soldiers and the displaced. It is contributing in important way in
economic, political and social development of Ukraine. Euromaidan and the war in
East Ukraine transformed Ukrainian Diasporas from more inward looking to more
outward looking communities now more engaging with Ukrainian affairs. Third,
Ukrainian authorities hardly engage with its Diaspora and have been almost absent
from these processes. Indeed, unlike other countries that have large Diasporas abroad
and/or are major migrant sending countries like India, the Philippines or Turkey
Ukraine has not yet developed any active Diaspora policy. As a consequence, there is
hardly any discussion or any policy provisions that would facilitate the usage and
contribution of international migrant communities or Diasporas to the reform and
development of the country. Therefore, the major policy challenge is to link and
reintegrate Ukrainian Diasporas to the future development of the country.
1. Cohen, R. (1997). Global Diasporas: An Introduction. Seattle: University of
Washington Press. pp. 228.
2. Prizel, I. (1997), Ukraine between proto-democracy and ‘soft’ authoritarianism,
edited by Karen Dawisha, Cambridge: Cambridge University Press.
3. Van Hear, N. (2004). The contribution of UK-based Diasporas to development
and poverty reduction, Oxford [Available at http://www.ssap.org.uk/wpcontent/uploads/2012/09/NVH1_DFID-Diaspora-report.pdf]
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
Лінькова О.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Вступ. Основні виклики сучасного світу: велика кількість криз
(фінансові, політичні, соціальні, економічні, міжнародні); інтеграція економік
всіх країн; прискорення темпів життєвого циклу бізнесу; швидка зміна
власників бізнесу; екологічні виклики; міграційні проблеми. За таких умов до
менеджерів практика висуває підвищені вимоги.
Проблеми менеджменту України активно досліджуються вітчизняними та
закордонними вченими, але залишається недостатньо розкритим питання їх
вирішення.
Постановка завдання. Метою публікації є аналіз сучасних проблем
менеджменту в України. Завдання публікації – виявлення та обґрунтування
напрямків їх вирішення за сучасних умов.
Методологія.
Актуальні проблеми менеджменту в Україні:
якість підготовки менеджерів;
взаємодія менеджерів з власниками бізнесу (відсутність стратегії);
комунікації та прийняття управлінських рішень.
Основні напрямки щодо вирішення проблем менеджменту:
розвиток системи управлінського консалтингу з питань: навчання,
вирішення індивідуальних проблемних завдань підприємств; оновлення базової
системи менеджменту на підприємстві;
оновлення програм підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів в
Україні за рахунок збільшення часу на проведення тренінгів та практичних
занять;
оновлення підсистем бізнесу на основі інформатизації;
створення паритетних умов для бізнесу (програми боротьби з корупцією,
податкове заохочення розвитку бізнесу).
Результати дослідження. Основні напрямки вирішення проблем
менеджменту в Україні: розвиток системи управлінського консалтингу;
впровадження нових програм підготовки та підвищення кваліфікації
менеджерів; оновлення підсистем бізнесу на основі інформатизації; створення
паритетних умов для бізнесу.
Висновки. Для вирішення проблем менеджменту в Україні необхідно
врегулювати умови господарювання (реформувати систему правосуддя);
оновити програми підготовки менеджерів; розвивати інфраструктуру ринку;
врегулювати військовий конфлікт; плідно співпрацювати з країнами
Європейського союзу.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ З РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДІА-КОНТЕНТУ
Логвинюк С.В., Адамчук Л.О., Витвицька О.Д., Передерій Н.О.
Національний університет біоресурсів
і природокористування України, м. Київ
В умовах європейської інтеграції усіх сфер агропромислового комплексу
України, спостерігається перебудова законодавчо-нормативної бази ведення
господарювання. Значна кількість державних стандартів у 2016 році втратила
чинність, а в дію вступають вимоги Європейської Співдружності. У більшості
випадків, це Директиви, що діють у Deep and Comprehensive Free Trade Area [2].
На тлі розвитку інформаційних технологій, загострилася проблема з використання
різноманітного контенту (наукової інформації, медіа-контенту, технологічних
інноваційних рішень), який став доступний для пересічного користувача мережі
Інтернет. В агробізнесі, як і в будь-якому секторі народного господарства,
діяльність конкретної фірми розпочинається із розробки стратегій маркетингу.
Формулювання місії підприємств у вигляді гасел, створення логотипів, гербів,
торгових марок – є невід’ємною, і нерідко важливою передумовою успішного їх
старту. Однак, досить часто, після виходу на міжнародний ринок, національні
компанії стикаються із проблемою не відповідності згаданих елементів світовим
вимогам, а у гіршому випадку з порушенням авторських прав. Для
унеможливлення подібних ситуацій, виникає необхідність дослідити ринок з
медіа-контенту, висвітлити основні правила реалізації інформаційного товару на
території України. Реалізацією медіа-контенту на світовому ринку займаються
компанії, які надають на продаж графічні матеріали (контент), наприклад:
фотографії, малюнки, ілюстрації, а також аудіо і відеоматеріали. Згаданий контент
можливо використовувати у рамках міжнародного законодавства для створення
засобів іміджу компанії. Для України така діяльність є інноваційною, а
законодавча база знаходиться на низькому рівні, з багатьох питань відсутня.
Компанії з реалізації медіа-контенту працюють за аналогією посередника, між
власником контенту (фотографом, ілюстратором) і покупцем. Здійснюючи за
цього контроль за дотриманням авторських прав та захисту споживача. Такі
організації мають назву photostock (фотосток, фотобанк) та працюють лише у
режимі online (через мережу Інтернет). Вони діляться на традиційні (макростоки,
великі регіональні або світові фотобанки, відрізняються великою базою та типом
ліцензування; наприклад, Getty Images, Corbis, Alamy [1]) і мікропейментові
(мікростоки). Останні характеризуються особливом типом ліцензування – Royalty
Free (RF). Найбільш відомі серед них – iStockphoto, Shutterstock [3], Fotolia.
Всебічне дослідження інноваційної діяльністі photostock в Україні є актуальним
напрямком, а результати можуть бути використані для створення національної
законодавчої бази з реалізації медіа-контенту.
Література:
1. Alamy / [Електронний ресурс http://www.alamy.com/]
2. EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area / [Електронний ресурс
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf]
3. Shutterstock / [Електронний ресурс http://www.shutterstock.com/]
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РИЗИКУ
Маринич В.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Політична та економічна ситуація в країні посилює питання ефективного
розвитку підприємств, функціонування яких відбувається в умовах
невизначеності, що спричиняє виникнення різних видів ризиків. Для
ефективного управління ризиками необхідно чітко визначити «ризик», як
економічне поняття, знати його походження та сутність.
Пoхoдження термінa «ризик» мaє свої витoки із грецьких слів ridsikon,
ridsa – стрімчак, скеля. В ітaлійській мoві risiko – небезпекa, пoгрoзa; risiсare –
лaвірувaти між скель. У фрaнцузькій мoві risque – пoгрoзa, ризикувaти
(oб’їжджaти стрімчак, скелю). У перекладі з англійської мови «risk» - це: 1)
небезпека, 2) ступінь невизначеності, вірогідність, можливість, 3) ситуація,
коли результат будь-якого економічного вибору має випадковий характер, але
при цьому відомо імовірнісний розподіл значень цього результату;
невизначеність, яка веде до можливості втрат або неотримання доходу в
очікуваному розмірі.
Поняття ризик доцільно тлумачити в таких аспектах:
– ризик як небезпека чи загроза. В рамках цієї концепції розглядаються
негативні події, що призводять до шкоди для людини і підприємства, а під
ризиком розуміється можливість настання подій з негативними наслідками,
тобто можливість реалізації передбачуваної небезпеки. Ризик-менеджмент
означає техніку зменшення ймовірності настання негативних подій і наслідків
від них за допомогою заходів, які вимагають розумних витрат;
– ризик як можливість – має у своїй основі концепцію існування
взаємозв’язку між ризиком і прибутковістю. Тому відповідно зі словником
Ожегова ризик – це дія навмання в надії на щасливий випадок. Чим вище ризик,
тим вище потенційний дохід. Такій концепції ризику є більш близьким поняття
шансу, а ризик-менеджмент означає використання техніки максимізації доходу
при одночасному обмеженні або мінімізації втрат;
– ризик як невизначеність – апелює до такого теоретичного поняття як
імовірнісний розподіл можливих результатів (позитивних і негативних). У
рамках зазначеної концепції ризик – міра невідповідності між різними
результатами рішень, які оцінюються через їх корисність, шкідливість, а також
ефективність за критеріями відповідності обраним орієнтирам. Така концепція
використовується в теорії прийняття рішень в умовах невизначеності і теорії
ігор.
Проведений аналіз поняття ризик довів, що і на сьогоднішній день немає
однозначного розуміння сутності ризику. Це пояснюється як, складністю цього
економічного явища, так і недостатньою увагою, яку у реальній економічній
практиці й управлінській діяльності протягом тривалого періоду приділяють
йому науковці.
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УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Мірченко О.О., Шевченко М.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В сучасних умовах глобалізації товарних та фінансових ринків
відбувається масштабне проникнення продукції одних країн на ринки інших з
метою отримання більш високого прибутку, що зумовлює підвищення рівня
міжнародної конкуренції. Дестабілізуючі фактори, які спостерігаються в
останні роки, набувають поширення під дією процесів інтернаціоналізації
господарських систем різних країн, загострюють конкуренцію на зовнішніх
ринках, що призводить до підвищення значимості забезпечення
конкурентоспроможності як елемента системи управління підприємством. Саме
тому,
в
сучасних
ринкових
умовах
ефективне
управління
конкурентоспроможністю вітчизняних промислових підприємств є головною
передумовою забезпечення ефективної, результативної їх діяльності на
міжнародному рівні.
Питання підвищення конкурентоспроможності підприємств вже не одне
сторіччя детально вивчається іноземними та вітчизняними теоретиками та
практиками,
через
важливість
управління
міжнародною
конкурентоспроможністю в умовах глобалізації. Дану проблематику вивчали
такі зарубіжнівчені, як М. Портер, Р. Уотермен, Т. Коно, Г.Л. Азоєв, І Ансофф,
Г Ассель, С. Брю, Р. Фатхутдинов, Ю. Рубін, К. Макконел, І. Адізіс, Й.
Шумпетер, Д. Бол, С. Кхадер, А Томсон, Ф. Котлер, Ж-Ж Ламбен, а також
вітчизняними Т. Харченко, І. Должанський, З. Шершньова, О. Драган, Ю.
Іванов, О. Циганюк, О. Сомова, Я. Базилюк, Л. Безтелесна, та інші.
Аналіз праць зарубіжних та вітчизняних науковців доводить необхідність
розробки ефективного апарату управління конкурентоспроможністю
підприємства на закордонному ринку для підвищення ступеню їх адаптації до
умов навколишнього середовища.
Структура управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації
має ґрунтуватися на оцінці її ефективності у даний період функціонування
підприємства, з метою формалізації чого слід сформувати механізм управління
конкурентоспроможністю, визначити та схематично обґрунтовати зв’язки його
складових елементів: суб’єкт управління, об’єкт управління, засоби впливу
суб’єкту на об’єкт, цілі і завдання управління, методи й інструменти
управління, виробничий, фінансовий та маркетинговий менеджмент.
Дослідження етапів управління конкурентоспроможністю підприємства
дозволить узагальнити підходи та пояснити поетапність механізму
функціонування системи управління конкурентоспроможністю, що складається
з: оцінки показників конкурентоспроможності, розробки та плануванні
впровадження конкурентної стратегії, організації реалізації конкурентної
стратегії, мотивації персоналу та контролю.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНИХ
ІНІЦІАТИВ
Нагаївська Д.Ю.
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця, м. Харків
В останні роки концепція соціально відповідального бізнесу набула
особливої популярності серед українських підприємців і дослідників. Проте
слід зазначити, що на продовольчому ринку України зберігаються невтішні
тенденції щодо порушення суб’єктами господарювання вимог чинного
законодавства, а положення концепції соціально відповідального бізнесу
потребують подальшого уточнення.
На думку автора, фундаментом соціальної відповідальності бізнесу
постає соціально відповідальний маркетинг, який представляє собою
сукупність виробничих відносин, необхідних для забезпечення ефективної
взаємодії між попитом і пропозицією в умовах конкурентного обміну для
найбільш повного задоволення потреб членів суспільства шляхом неухильного
дотримання вимог законодавства; забезпечення високої якості товарів і послуг,
гідних і безпечних умов праці на підприємстві, інформаційної відкритості
підприємства і чесного рекламування товарів, екологічної відповідальності
суб’єкта господарювання, а також реалізації ним соціальних ініціатив.
Підкреслимо, що соціальні ініціативи – це лише один із напрямів соціальної
відповідальності суб’єкта господарювання, і їх реалізація без виконання інших
вимог не означає, що таке підприємство можна вважати відповідальним.
Питання реалізації соціальних ініціатив регулює Господарський Кодекс
України, який у ст. 175 зазначає, що суб'єкти господарювання «можуть
добровільно брати на себе зобов'язання майнового характеру на користь інших
учасників господарських відносин (благодійництво тощо)» і «такі зобов'язання
не є підставою для вимог щодо їх обов'язкового виконання». Також Закон у
ст. 177 вказує на те, що суб'єкти господарювання можуть брати на себе
зобов'язання про господарську допомогу у вирішенні питань соціального
розвитку населених пунктів їх місцезнаходження, у будівництві й утриманні
соціально-культурних об'єктів та об'єктів комунального господарства і
побутового обслуговування, подавати іншу господарську допомогу з метою
розв'язання місцевих проблем, а також мають право брати участь у у виконанні
робіт щодо комплексного економічного і соціального розвитку територій.
Таким чином, закон закріплює право бізнесу на реалізацію соціально
спрямованих ініціатив як одного із напрямів його соціальної відповідальності.
Література:
1. Orlov P., Nagaivska D. Responsabilité sociale des entreprises et leurs activités de
marketing à la lumière de la crise financière et économique mondiale // Економіка розвитку. –
№2(74). – Х.: XHEУ ім. С. Кузнеця, 2015. – С. 5-12.
2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 12.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Назарова Т.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасні теорії управління прибутком передбачають створення дієвої
системи управління, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних елементів,
кожен з яких виконує певну функцію, спільна дія яких за певних умов
забезпечує досягнення механізму отримання прибутку заданої величини. У
зв'язку з цим, можна передбачити, що на результат господарської діяльності, а
також окремі його складові, чинить прямий або непрямий вплив ряд факторів,
які необхідно враховувати в процесі як оперативного, так і стратегічного
управління.
Результати проведених досліджень щодо виявлених тенденцій розвитку
підприємств свідчать про значний вплив на результати їх діяльності (прибуток)
ефективності здійснення виробничої, збутової та фінансової
функції
підприємства.
Через відсутність інформації про результати здійснення виробничої,
збутової та фінансової функцій при розробці заходів щодо формування та
використання прибутку підприємства може виникнути необґрунтоване
збільшення обсягів залучених фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
загальної економічної стратегії підприємства. В той же час низький рівень
здійснення даних функцій є, по суті, прихованим резервом збільшення обсягу
виробництва продукції, а також коштів, необхідних для придбання сировини і
матеріалів, тобто фактором дестабілізації фінансової системи підприємства.
Таким чином, в процесі генерації заходів щодо формування прибутку необхідно
враховувати якісні і кількісні показники, що характеризують ефективність
реалізації виробничої, збутової та фінансової функцій підприємства.
Основною метою запропонованого підходу до вибору заходів щодо
формування прибутку є здійснення комплексного аналізу результатів реалізації
певних функцій підприємства, а саме виробничої, збутової й фінансової, для
виявлення можливих перспектив розвитку, зумовлених отриманими перевагами
і характерними недоліками фінансово-господарської діяльності суб’єктів
господарювання. Результативність запропонованих функцій доцільно
розглядати як оцінку впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, які мають постійно досліджуватися та підпадати під вплив
підприємства через реалізацію певних заходів з метою мінімізації їх
негативного прояву. При їх всебічній оцінці доцільно розглядати інтегральні
показники, що характеризують результативність функцій підприємства, які
комплексно впливають на отримання фінансових результатів і є індикаторами,
що визначають стан більшості економічних процесів всередині економічного
об'єкта. При виборі показників необхідно враховувати значущі чинники і
характеристики господарської діяльності підприємства.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ АСИММЕТРИЙ НА
РЫНКАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ
Нащекина О.Н., Тимошенков И.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков
Трансакционные издержки, сопровождающие сделки по купле-продаже
товара, включают издержки измерения качества этого товара. Причем издержки
эти могут относиться к разным периодам: до заключения сделки (ex ante) и
после заключения сделки (ex post). В зависимости от того, насколько высоки
издержки измерения качества до и после совершения сделки, различают три
категории товаров: инспекционные, экспериментальные и доверительные. В
случае инспекционных товаров ex ante издержки по измерению качества товара
невысоки, то есть качество товара может быть без труда выявлено до
совершения сделки. Для экспериментальных товаров ex ante издержки высоки,
а ex post издержки относительно низки, то есть качество товара затруднительно
оценить до покупки, зато при использовании товара его качество может быть
выявлено легко. В случае доверительных товаров и ex ante, и ex post издержки
измерения качества являются высокими. Таким образом, не только до покупки,
но и при использовании товара покупатель не может быть полностью уверен в
его качестве. Иногда покупатель сам точно не знает, какого качества товар ему
нужен, поэтому и измерить качество не может.
Сделки по купле-продаже инспекционных товаров сопряжены с
минимальными информационными асимметриями и, как результат, при прочих
равных условиях, минимальными трансакционными издержками и самыми
простыми структурами управления сделками. Степень информационной
асимметрии будет выше в случае экспериментальных товаров и,
соответственно, выбирая структуры управления сделками, стороны должны
будут предпринимать меры по снижению информационной асимметрии и по
защите интересов менее информированной стороны. В случае же
доверительных товаров степень информационной асимметрии и, как следствие,
величина трансакционных издержек, будет максимальной. Поскольку слишком
высокие трансакционные издержки могут привести к отказу от сделки,
необходимо найти механизмы, способствующие снижению информационных
асимметрий. Одним из них является механизм репутации – репутация более
информированной стороны (продавца) должна служить гарантией качества
предлагаемого товара. Другим способом снижения информационной
асимметрии может быть привлечение независимых экспертов. Наконец, могут
использоваться различные институциональные механизмы в виде
лицензирования видов деятельности по производству товаров и услуг,
обладающих выраженными экспериментальными и доверительными
характеристиками, а также защите прав менее информированной стороны после
заключения сделки.
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ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Носирєв О.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Процеси перебудови економіки держави обумовили виникнення кризових
явищ у внутрішньогосподарських процесах функціонування вітчизняних
підприємств.
Трансформування
системи
управління
промислового
підприємства за ринкових умов може розглядатися як сукупність
взаємопов’язаних заходів, які спрямовані на поступову зміну сутності та
характеру економічних відносин, що складаються між суб’єктами та об’єктами
управління у процесі господарювання. Охоплюючи внутрішні (виробничі) та
зовнішні (ринкові) аспекти, комплекс заходів з трансформування управління
промисловими підприємствами як суб’єктами господарювання набирає
всеохоплюючого характеру у стратегічних перетвореннях ринкового типу.
Лише за умови розробки ефективного механізму управління фінансовим
потенціалом промислових підприємств можлива його адаптація до постійних
змін внутрішнього та зовнішнього середовища на основі забезпечення
виробничої та фінансової гнучкості, обґрунтованої достатнім рівнем
фінансових можливостей та наявністю реальних перспектив фінансового
розвитку. В інформаційній економіці все більше зростає швидкість
трансформації умов й факторів зовнішнього середовища, які виступають для
сучасних промислових підприємств досить серйозним завданням. Одним із
шляхів його вирішення є самостійна зміна й формування нової структури
зовнішнього середовища. Саме така стратегія є базисом проактивного
управління.
Головною метою проактивного управління в промисловості є
довгострокове забезпечення функціонування промислових підприємств шляхом
створення динамічних здібностей (компетенцій) компанії, що підтримуватиме
лідерство на обраних сегментах ринку.
Реалізація проактивної стратегії у промислових підприємств має
здійснюватись шляхом формування контрольованих у просторово-часовому
вимірі інформаційних потоків про переваги певних заходів або випуску
продукції, що спрямовані не тільки на утворення позитивного іміджу
підприємства серед користувачів або постачальників, але й визначають
майбутні напрями розробки товарів та технологій суміжними підприємствами
та навіть галузями промисловості.
Застосування стратегії антикризового проактивного управління на
промислових підприємствах дозволить знизити ймовірність виникнення
кризових ситуацій, зменшити розмір можливого збитку, що є наслідком
розвитку кризової ситуації, підвищити стратегічний потенціал та активізувати
потенціал протидії кризовим явищам, підсилити адаптаційні можливості
підприємств і зміцнити їхні конкурентні позиції.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАФТОГАЗОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Побігун С.А.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ
В роботі розглянуто питання оцінки ефективності нафтогазових
підприємств з огляду на критерії моделі сталого розвитку. Підходи до
визначення ефективності діяльності підприємств, особливо у стратегічній
перспективі, запропоновані Д. Д. Ткаченко, Н. Ю. Кругловою, М. І. Кругловим,
на нашу думку не в повній мірі дозволяють оцінити впливи суб’єктів
господарювання в соціальній та екологічній сферах. В той же час оцінку
ефективності діяльності підприємства в критеріях сталого розвитку М. А.
Хвесик і Л. М. Горбач [1] пропонують здійснювати на основі розрахунку
функції сталого розвитку. Зауважимо, що ефективність діяльності підприємств
в стратегічній перспективі визначальною мірою залежить від правильного
аналізу та оцінки середовища функціонування організації. Лідери вітчизняного
нафтогазового ринку в сучасних умовах непередбачуваності змін у
зовнішньому середовищі надають перевагу щомісячним і квартальним звітам.
Такий підхід дозволяє підвищити ефективність прийняття короткотермінових
інвестиційних рішень. Крім того, орієнтація на короткотерміновий період
підштовхує менеджерів до певного маніпулювання фінансовими показниками
для створення іміджу «успішного» підприємства. Таким чином, поза увагою
залишаються соціальні, а особливо екологічні наслідки функціонування
нафтогазових підприємств. В такому випадку необхідним і доцільним є
визначення стратегічної ефективності підприємств в критеріях сталого
розвитку.
Відповідно до моделі, представленої в [2], оцінку стратегічної
ефективності в критеріях сталого розвитку можна оцінити на основі наступного
індексу:
Іст.еф. = Іекон.еф.*Ісоц.еф.*Іекол.еф.
де відповідно Іекон.еф.- індекс економічної ефективності, Ісоц.еф. індекс соціальної ефективності, Іекол.еф. - індекс екологічної ефективності,
обчислені на основі підходу врахування потенціалів творення і руйнування,
запропонованого в [3].
Література:
1. Хвесик М.А. Концептуальні засади сталого розвитку в контексті глобалізації і
регіоналізації / М.А.Хвесик, Л.М.Горбач // Науковий вісник Волинського національного
університету імені Лесі Українки. Розділ ІІ. Економіка України. – 2008. - №7. – с.107-113.
2. Петренко В.П. До розробки інформаціогенної моделі сталого розвитку регіональних
суспільних систем / В.П.Петренко, М.В.Палійчук, С.А.Побігун, Я.С.Витвицький //
Моделювання регіональної економіки. - 2009. - №1(13). - с.80-90.
3. Побігун С. А. Оцінка ефективності стратегічного управління нафтогазовими
підприємствами / С. А. Побігун // Електронне наукове фахове видання "Ефективна
економіка". – Дніпропетровськ, 2015, №3.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Подхалюзін А.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасні вимоги до проблеми енергозбереження значно зросли, що
вимагає проведення на промислових підприємствах істотного аналізу
використовуваних методів оцінки параметрів питомих норм витрат
електроенергії. Стан справ у цьому питанні ще далекий від досконалості і
пояснюється це, в першу чергу, розмаїттям факторів, які ускладнюють
оптимальне визначення показників нормування електроспоживання. Останнє
викликає випадки завищення або заниження планової питомої норми окремих
виробництв, що призводить до необгрунтованої перевитрати електроенергії, що
не підтверджене ні техніко-економічними розрахунками, ні фактичним
зниженням електроспоживання.
Доцільність реалізації енергозберігаючих заходів потрібно завжди
перевіряти на основі техніко-економічного аналізу. Слід враховувати
економічний ефект, який досягається безпосередньо на підприємстві і в
масштабах народного господарства. В першу чергу, повинні впроваджуватися
маловитратні заходи або такі, які взагалі не потребують витрат.
Поряд з технічними заходами належить вирішити велику кількість
організаційних питань. Потрібно виховувати у співробітників свідомість
дбайливого ставлення до енергоресурсів. Так само існує необхідність аналізу
існуючої системи управління енергозбереженням, і при необхідності її заміни
шляхом впровадження більш ефективної, вдосконаленої.
Ефективне витрачання електроенергетичних ресурсів значною мірою
залежить від економічного аналізу та фіксування витрат, наприклад, за
допомогою моніторингу, який сприяє виявленню і реалізації резервів.
Вихідною позицією в постановці і конкретизації даного завдання є
характеристика і класифікація факторів, що визначають рівень економного
використання електроенергії усередині підприємства з урахуванням специфіки
його роботи.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Попов М.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У сучасних ринкових умовах, глобалізаційні процеси набувають
динамічного розвитку та для економіки України мають як позитивний, так і
негативний вплив. Трансформаційні зміни в політичному та економічному
просторі нашої держави стали новим викликом для суб’єктів господарювання
різних галузей. Особливо це стосується олійно-жирової галузі, продукція якої є
переважно експортоорієнтованою.
За оперативними даними асоціації «Укроліяпром» у Верховній Раді
України зареєстровано декілька нових законопроектів, один із яких: «Про
внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на
насіння деяких видів олійних культур» (№ 1837 від 26.01.2015 року), який у
2015 році не був підтриманий Кабінетом Міністрів України та Національною
академією аграрних наук України. Коментуючи цей законопроект варто
зазначити, що скасування дії експортного мита на насіння соняшнику
негативно вплине, зокрема як на ефективне функціонування підприємств по
переробці даної олійної культури, так і на соціально-економічний розвиток
країни в цілому. Оскільки, переважна більшість підприємств-переробників
працюють на давальницьких умовах, масовий вивіз насіння соняшнику
призведе до суттєвого зниження їх виробничих потужностей, що, в свою чергу,
безпосередньо негативно вплине на поповнення державного бюджету та
сприятиме вивільненню робочих місць.
Разом з тим, слід зауважити, що відсутність експортного мита на інші
види олійних культур, насамперед насіння сої та ріпаку, сприяє їх масовому
вивозу за кордон. Тоді як, запровадження вивізного мита на насіння ріпаку та
сої дозволило б завантажити виробничі потужності вітчизняних підприємств та
збільшити експорт готової продукції – олій та шроту відповідного олійних
культур.
Отже, окреслені вище заходи сприятимуть диверсифікації виробництва
спеціалізованих підприємств і розвитку українського ринку олійно-жирової
продукції та зможуть поліпшити соціально-економічну ситуацію нашої країни.
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УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
П’ятак Т.В., Борзенко В.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для оптимізації структури капіталу підприємства пропонується стратегія
управління його позичковими коштами. Для цього проведено аналіз
рентабельності сукупного капіталу підприємства при оптимальному
співвідношенні власного і позичкового капіталу та рентабельності сукупного
капіталу при використанні тільки власного капіталу. Рішення про доцільність,
або недоцільність використання позичкового капіталу приймається на основі
наступної формули:
Р/ROA- РROA={>0, =0,<0},
(1)
/
де Р ROA – рентабельність сукупного капіталу при оптимальному
співвідношенні власного і позичкового капіталу; РROA - рентабельність
сукупного капіталу при використанні тільки власного капіталу.
Якщо різниця визначена по формулі (1) більше нуля, то доцільно
залучати позичкові кошти, в інших випадках залучені кошти не принесуть
очікуваного результату. Важливе значення для досягнення максимальної
рентабельності сукупного капіталу має співвідношення власного та
позичкового капіталу. Таке співвідношення пропонується визначати на основі
аналізу питомих витрат на виробництво одиниці продукції, для
чого
використовується коефіцієнт Кз, який відображає динаміку питомих витрат.
Коефіцієнт Кз розраховується по формулі:
Кз = (ПВNi - ПВNi+1)/ ПВNi
(2)
де ПВNi , ПВNi +1 – відповідно питомі витрати на виробництво одиниці
продукції при обсягах випуску Ni та Ni +1 .
Коефіцієнт питомих витрат розрахований по формулі (2) може бути як
позивним, так і негативним Кз = {>0,<0}. Знак коефіцієнта Кз змінюється в
точці розриву першого роду функції питомих витрат. Якщо функція питомих
витрат прагне наблизитися до числа β по мірі наближення Ni до точки розриву
N1 з боку менших величин, для максимально наближеної точки Ni до точки N1
визначається оптимальне співвідношення залучених та власних коштів.
Коефіцієнт Кзк визначається по формулі:
Кзк=ЗК/ВК,
(3)
де ЗК- позичкові кошти; ВК- власний капітал.
Аналіз функції питомих витрат показує, що при Ni=N1 функція має
розрив першого роду і при наближенні з боку менших величин до точки N1
питомі витрати зменшуються, а при Ni >N1 питомі витрати на одиницю
продукції знову збільшуються, що приводить до зменшення прибутку та
зниження рентабельності сукупного капіталу.
Таким чином, запропонований підхід дозволяє визначити оптимальне
співвідношення власного та позичкового капіталу, що забезпечить максимальну
рентабельність сукупного капіталу.
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЦІННОСТІ ТОВАРНОГО ЗНАКУ КОМПАНІЇ
П’ятак Т.В., Ігумнова В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Практика оцінки товарного знаку в Україні знаходиться на стадії
формування, але завдяки виходу на український ринок іноземних компаній, для
яких регулярна оцінка власного бренду – необхідність для виживання в
конкурентному середовищі, українські компанії все більше уваги починають
приділяти створенню і формуванню своїх конкурентоспроможних торгових
марок та проводити їх оцінку.
В роботі проведено економічну оцінку вартості товарного знаку ПАТ
«АВК» на основі методу Brand Value Added™. В ході оцінки для
дисконтування грошових доходів використовувалась ставка дисконту,
розрахована за формулою:
R = Rf + brendbeta ™ × (Rm – Rf),
де R – ставка дисконту;
Rf – безризикова ставка;
Rm – середньоринкова ставка доходності;
brendbeta ™ - коефіцієнт, що характеризує силу товарного знаку, який
визначається експертним шляхом за спеціальною таблицею рейтингу товарного
знаку компанії. Чим сильніше товарний знак, тим вище індекс значимості
товарного знаку brendbeta.
Коефіцієнт brendbeta визначено за наступною формулою:
brendbeta ™ = 2 - 0,02×Іц
де Іц - індекс цінності товарного знаку компанії.
В результаті аналізу ринкової діяльності компанії ПАТ «АВК»
експертним шляхом встановлено індекси цінності її товарного знаку за такими
показниками: час дії на ринку; рівень збуту частка ринку; позиції на ринку;
рівень зростання продажів; цінова надбавка;еластичність ціни; маркетингова
підтримка; ефективність реклами та потужність товарного знаку.
Кожен показник отримує рейтинг в інтервалі від нуля до ста балів.
Відповідно, середній товарний знак, що одержав рейтинг в 50 балів, отримає і
середню складову ставку дисконту для даного сектора ринку на даному
національному ринку. У той час як знак, що одержав 100 балів, теоретично є
безризиковим і повинен дисконтуватися за безризиковою ставкою. Оцінка 0
означає найвищу ставку дисконту з подвоєнням тієї надбавки, що була
зроблена до безризикової ставки.
З урахуванням індексу цінності товарного знаку компанії, визначено
ставку дисконту, за допомогою якої встановлено вартість торгового знаку ПАТ
«АВК». На цю суму можна збільшувати нематеріальні активи і власний капітал
компанії. Оцінка товарного знаку (бренду) компанії ПАТ «АВК» може бути
використана для збільшення вартості нематеріальних активів компанії та
вартості компанії в цілому.
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Рижа Я.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Податкові платежі як джерело наповнення дохідної частини бюджетної
системи регулюють формування централізованих грошових фондів і тим самим
впливають на соціально-економічні процеси в державі. А отже, функціонування
податкової сфери неможливо без єдиного механізму податкового контролю,
важливою умовою дієвості якого є його достатньо повна та чітка правова
регламентація.
Важливість податкового контролю полягає в тому, що вдосконалення та
ефективна організація податкового контролю за своєчасністю сплати та
правильністю нарахування податкових платежів здатна забезпечити
розв’язання основної проблеми – наповнення дохідної частини державного
бюджету України, що особливо актуально під час фінансової кризи та
зростання бюджетного дефіциту.
У чинному законодавстві податковий контроль визначається як система
заходів, що вживаються контролюючими органами з метою перевірки
правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків і зборів.
Важливою умовою ефективності діяльності податкових служб є саме
якість податкового контролю, який містить порядок виконання податковими
інспекторами, як суб’єктами контролю, роботи із забезпечення його цілей,
здійснення окремих процедур, достатність та необхідність проведення
податкового контролю, його повноту та рівень здійснюваних дій
контролюючими органами. Тому досить актуальним залишається питання
підвищення ефективності проведення податкових перевірок для зменшення
кількості виявлених помилок та прийняття оперативного вмотивованого
рішення за результатом проведення податкового контролю.
Передусім має бути налагоджена тісна співпраця та взаємодопомога всіх
структурних підрозділів Державної податкової служби України, координація їх
зусиль на виявлення та попередження порушення вимог податкового
законодавства, вироблення єдиної та прозорої податкової політики держави.
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К СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Савченко Н.Н., Новиков Д.Ф.
Харьковский национальный экономический университет
имени Семена Кузнеца,
Научный центр НТК «Эльбор», г. Харьков
В условиях экономической нестабильности предприятия (его финансовая
неустойчивость, нерегулярная выплата зарплат, отсутствие стимулов для
персонала, низкая конкурентоспособность продукции и потеря рынков и др.)
становится особенно актуальным вопросы повышения эффективности
производственной деятельности.
Быстрое всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие можно
обеспечить при условии, что обеспечиваются мероприятия, позволяющие
избегать тех ошибок, которые в прошлом совершили другие страны. В «Отчете
о промышленном развитии – 2016» как основной вывод отчета отмечается то,
что технологии могут служить достижению целей во всех трех измерениях
устойчивого развития [1]. С точки зрения экономики глобализация и
фрагментация производства на международном уровне способствовали
распространению новых технологий благодаря повышению интенсивности
торговли сложными промышленными товарами. Тем не менее, такое
распространение новых технологий не во всех случаях конвертировалось в
конкретные возможности для роста ввиду отсутствия технологических
возможностей и способности стран продвигать развитие инновационных
систем. Внедрение инноваций – системный процесс: от изобретения технологий
до внедрения их предприятиями, как это было сделано в странах, которые
могут служить примером успешного технологического развития – в Китае и
Республике Корея.
В связи с этим существенное значение приобретают вопросы более
эффективного использования кадрового потенциала при минимальных возможностях финансирования затрат, к сожалению, на повышение квалификации
персонала и ограниченностью (пассивностью) его структурных изменений.
В инновационных системах профессиональное обучение должно
осуществляться непосредственно на рабочем месте с привлечением
специалистов не только предприятия (внутренняя среда), но и специалистов со
стороны (внешняя среда). По форме организации обучение может
осуществляться как непосредственно на рабочем месте, так и вне его, в виде
непосредственных или виртуальных контактов. Как формы обучения и
повышения квалификации особо выделяются метод усложненных заданий,
решение практических задач, моделирование ситуаций, различных типов тренинга (сензитивности, игры), экспертной оценки производственного
потенциала.
Литература:
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развитии
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2016.
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fileadmin/user_media_upgrade/IDR/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_RUSSIAN.pdf
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сітак І.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Отримання інформації про майбутнє, особливий вид передбачення
можливих або бажаних змін фінансового-господарського стану сучасних
підприємств є необхідним елементом формування їх ринкової стратегії.
Для врахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на економічну
стійкість запропоновано визначати індекс ефективності управління
підприємством.

ІЕУ

Pr (1  t )
RSI

IC  ( ROIC  WACC ) Pask  Pbid  100
Pbid
=

,

(1)

де ІЕУ – індекс ефективності управління підприємством; Pr – чистий
прибуток у звітному році, грн; t – зростання прибутку підприємства у
прогнозному періоді, %; IC – величина інвестованого капіталу підприємства,
грн; ROIC – рентабельність інвестованого капіталу, %; WACC –
середньозважена вартість капіталу, %; Pask – середня ціна продажу акції
підприємства на фондовому ринку за рік, грн.; Pbid – середня ціна купівлі акції
підприємства на фондовому ринку за рік, грн.;
100
100 
(1  RC )

Pask  Pbid
 100
Pbid

– спред цінних

паперів; RSI =
– коефіцієнт відносної сили фондового ринку, це
індикатор технічного аналізу, що визначає силу тренда і ймовірність його зміни
RC с відносна сила зміни вартості акціонерного капіталу підприємства на
фондовому ринку, котра визначається на основі середніх цін акцій за
аналізований період. Для розрахунку показника фінансового стану попередніх
періодів формула корегується шляхом виключення темпу зростання прибутку
підприємства.
Інтерпретація результатів отриманих при розрахунках показала, що
індекс ефективності управління підприємством може мати як позитивне так і
від’ємне значення. Від’ємне значення індексу свідчить про наближення
кризових явищ та високу вірогідність настання банкрутства, позитивне
значення – про низьку вірогідність настання банкрутства та наближення
кризових явищ. Зменшення індексу у динаміці також свідчить про наближення
кризових явищ та високу вірогідність настання банкрутства, збільшення
показника – про низьку вірогідність настання банкрутства та наближення
кризових явищ.
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РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Скотнікова Л.П.
Національній технічний університет
„Харківський політехнічний інститут, м. Харків
Підприємництво – це господарська діяльність, яка здійснюється
суб'єктами господарювання заради досягнення економічних і соціальних
результатів та одержання прибутку. Існування підприємництва – обов'язкова
умова функціонування ринку.
Відомі загальні умови розвитку підприємства: стабільність державної,
економічної та соціальної політики; пільговий податковий режим; наявність
розвинутої інфраструктури підприємництва; система захисту інтелектуальної
власності.
Порівняння даних розвитку вітчизняного малого підприємництва з
показниками інших країн свідчить про те, що в Україні малий бізнес не відіграє
суттєвої роли в забезпеченні економічного зросту. Це відбувається тому, що
вітчизняне підприємництво стикається з різноманітними перешкодами:
неефективна податкова політика; адміністративні бар'єри; обмеженість
внутрішнього попиту внаслідок погіршення рівня забезпечення населення;
недостатня державна підтримка, низька інвестиційна активність; нерозвинута
інфраструктура; тіньова економіка.
Метою ефективної податкової політики України є зміна податкової
системи для забезпечення стабілізації економіки і насамперед матеріального
виробництва і на цій основі забезпечення доходів державного бюджету та
соціально-культурного розвитку держави. Податкова система повинна
забезпечити оптимізацію розподілу і перерозподілу національного доходу.
Функціонування оптимальних податкових систем слід розглядати у
відповідності таким принципам.
Принцип вигоди та адміністративної зручності полягає в максимальній
зручності податкової системи для платників податків і державних структур з
точки зору змісту податкового законодавства. Принцип платоспроможності
полягає в тому, що тягар оподаткування розподіляється згідно
платоспроможності платників податку.
Стратегія розвитку малого підприємства передбачає створення і
підтримку життєдіяльності малого бізнесу. Для досягнення цієї мети необхідно
сприяти підвищення ефективності і конкурентоздатності малих суб'єктів
господарювання, а також здійснювати подальший розвиток та удосконалення
законодавчої і нормативної бази, яка б створювала умови для реалізації
потенціалу підприємництва.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМ БРЕНДОМ
Сліпченко Н.Ю., Шевченко М.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У час глобалізації ринків та комунікацій, коли усі процеси у світі
уніфікуються та стандартизуються, потреби людей стають усе більш схожими.
Саме тому для компаній стає все більш актуальним питання глобалізації
бренду.
Підхід до управління глобальним брендом, що має на меті створення
єдиного іміджу бренду в усьому світі отримав розвиток в одній з
маркетингових стратегій «зачіпання глобального нерву». Діючи в рамках цієї
концепції транснаціональні корпорації, які просувають бренд, орієнтуються
приблизно на одні й ті ж соціодемографічні групи в різних країнах, зачіпаючи
"глобальний нерв", пронизуючи цільові ринки. У результаті, бренди можна
просувати уніфіковано по всьому світі, щоб люди в різних кінцях Землі
сприймали їх приблизно однаково.
Глобальний бренд несе в собі емоційну перевагу для споживача. Він
асоціюється з силою, перевіреною якістю продукції. Тому дуже важливим
моментом в управлінні глобальним брендом є цілісність і послідовність
проведеної політики просування, непослідовність підриває довіру і послаблює
бренд.
Отже, зупинившись детальніше на кожному етапі просування
міжнародної марки, можна відмітити, що на етапі впровадження міжнародного
бренду на локальний ринок основними завданнями є:
- інформування споживачів про нову марку;
- переконання споживачів спробувати продукт;
- забезпечення реалізації продукту через дистриб'юторську мережу.
Існує поширена думка, що глобальні бренди однаково сильні на всіх
місцевих ринках, проте в реальності глобальні бренди можуть бути лідерами на
одних ринках і мати мінімальну частку ринку на інших, тому важливо
правильно позиціонувати бренд на місцевому ринку.
На противагу глобальної стратегії просування бренду все більшої
популярності набуває багатонаціональна стратегія. Так, наприклад, компанії,
просуваючи свої бренди, починають розуміти, що система цінностей,
притаманна культурі однієї країни, не може бути застосована в інших країнах.
Таким чином на кожному з етапів свого існування бренд вимагає
відповідної системи управління. У процесі просування міжнародного бренду
лежать певні принципи: досліджується сприйняття споживачем зовнішніх
атрибутів марки, ведеться робота над «перекладом» характеру, культури та
менталітету марки для нових споживачів бренду, проте існують і глобальні
цінності, які можуть бути зрозумілі споживачеві більшості країн і без особливої
адаптації, головним чином, це цінності молодіжної культури.
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ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Угрімова І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто актуальне питання щодо практики використання
антикризового управління на українських підприємствах в поточний час. Мало
хто із керівників вітчизняних підприємств приділяє значну увагу
передкризовому менеджменту, бо більшість часу та інших ресурсів направлені
на розв’язання задач, пов’язаних із вирішенням питань усунення небезпечних
моментів, що виникли в межах кризових явищ на теперішній час.
В умовах розвинутих ринкових відносин стійкість роботи підприємства
залежить загалом від факторів макросередовища. На сьогоднішній день важко
перелічити всі проблеми, що обрушились на підприємства. Багато підприємств
вирішують єдину проблему – проблему виживання. Коливання економічної
активності і кризи в економіці значно впливають на стійкість роботи
підприємств.
Досвід функціонування підприємств в умовах нестабільності показав, що
першою умовою підготовки підприємства до функціонування в кризових
умовах є розробка стратегічного плану.
Більшість українських підприємств працюють без стратегічних
перспективних планів, особливо це стосується малих та середніх за обсягом
підприємств. На багатьох підприємствах, у фірмах і організаціях керуючі
зайняті тільки оперативними питаннями, у них бракує часу займатися
розробкою стратегій антикризового управління.
Найчастіше досвідчені менеджери вважають, що вони можуть обходитися
без стратегічних планів, а також що ці плани й стратегії не мають істотного
значення, тому нема рації витрачати час на розробку стратегії підприємства.
Однак світовий досвід показав, що в умовах нестабільності зовнішнього
середовища розробка й реалізація стратегії діяльності підприємства мають
багато переваг, будучи основними елементами антикризового управління.
Закордонні фахівці основними перевагами вважають наступне: 1)
розробка й вибір типу стратегії змушують керівників постійно мислити
перспективно; 2) вибір стратегії веде до чіткої координації зусиль, що
застосовує фірма; 3) стратегія дозволяє визначити показники діяльності для
наступного контролю; 4) обрана стратегія змушує підприємство чітко
визначати свої завдання і робить підприємство більше підготовленим до
раптових змін і криз; 5) стратегія підприємства наочно демонструє
взаємозв'язок обов'язків всіх посадових осіб.
Пропонується керівникам різних організацій та компаній більше часу
приділяти стратегічному управлінню, що позитивно буде відбиватись на
політиці антикризового управління, яку здійснюватимуть підприємства і, як
наслідок, на результаті діяльності різних підприємств.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Федоренко И.А., Мордовцев А.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Индикативное планирование (ИП) является действенным механизмом
реализации стратегий социально-экономического развития (СЭР) регионов
Украины. В работе предложено рассматривать ИП СЭР региона как открытую
социально-экономическую систему с обратной связью. Конечный продукт
системы - индикативный план СЭР, который детализирует основные цели и
задачи стратегии регионального развития в среднесрочном и краткосрочном
периодах времени, является основой при разработке регионального бюджета и
программ СЭР.
Входными параметрами системы ИП являются стратегические цели и
приоритетные задачи СЭР региона, ретроспективная и текущая информация о
ресурсообеспеченности и уровне развития региона, а также внешние вызовы,
которые могут оказывать существенное влияние на исходное состояние и
функционирование
системы,
создают
проблемы,
связанные
с
прогнозированием результата этого воздействия. В качестве основных
элементов системы планирования можно рассматривать:
– Совет по планированию и активные субъекты планового процесса
(институты власти, хозяйствующие и социальные субъекты);
– институционально-правовое обеспечение;
– информационные подсистемы поддержки процессов планирования:
региональная подсистема мониторинга СЭР, подсистемы индикативного
планирования хозяйствующих субъектов, подсистема планирования бюджета
региона;
– процессы, отражающие основные этапы формирования индикативного
плана и программ СЭР.
На выходе из системы ИП получаем конечный продукт – индикативный
план на краткосрочный и среднесрочный период, программу СЭР, целевые
программы, обеспечивающие достижение планируемых значений индикаторов
цели. Эффективная информационная подсистема мониторинга СЭР позволяет
контролировать динамику индикаторов цели практически в непрерывном
режиме, что дает возможность своевременно
реагировать на любые
существенные отклонения от плановых показателей. Мониторинг выполнения
индикативного плана и программ СЭР устанавливает обратную связь, повышая
ее адаптивность.
Функционирование системы во многом зависит от уровня
взаимодействия активных участников планового процесса (властные
структуры, хозяйствующие и социальные субъекты), институциональноправового обеспечения и работоспособности подсистем поддержки процессов
программирования.
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КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Фощій П.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується рядом
ознак, що свідчать про формування нової моделі економічного росту, а саме:
глобалізація бізнесу, динамічний розвиток конкуренції, поява нових прийомів
та методів організації виробництва, скорочення життєвих циклів товарів. В
наслідок даних умов успішною діяльність може бути лише у тих підприємств,
що можуть правильно обрати та розробити свою стратегію, яка дозволяє
сконцентруватися
на
пріоритетних
напрямках
господарювання,
використовувати гнучкі форми організації та управління виробничою
діяльністю, ефективно використовувати наявні ресурси та свої досягненнями.
Саме тому осмислення сутності та місця конкурентної стратегії у процесах
управління підприємством, є особливо актуальними.
Компанія для досягнення конкурентних цілей має визначити ринкові
позиції, наявні ресурси, джерело конкурентних переваг і характер ринкових дій,
тобто сформувати набір конкурентних стратегій.
Конкурентна стратегія - це одна з стратегій підприємства, яка в межах
підходів націлена як на конкурентів, так і споживачів, і визначає за рахунок
чого компанія може досягнути свої стратегічні цілі в умовах конкуренції на
ринку.
В різних джерелах наведені різноманітні класифікації конкурентних
стратегій, які зрештою можна об'єднати в наступні підходи: підхід залежно від
конкурентних переваг (М. Портер, І. Ансофф, Трейсі і Вірсема); підхід залежно
від ринкових позицій компанії (Ф. Котлер, А.Д. Літтл); підхід залежно від
характеру ринкових дій фірми (Е. Райс, Дж. Траут, Дж. О Шонессі, Р. Майлз, Ч.
Сноу, Балабанова Л.В, Холод В.В); "біологічний" підхід (А. Юданов). В рамках
кожного із підходів використовуються подібні ознаки для класифікації
конкурентних стратегій.
Конкурентна стратегія формує конкурентну перевагу, яка, в той же час,
надає можливість підприємству конкурувати та отримувати перемоги в
боротьбі за завоювання та збереження пріоритетних позицій на ринку.
Незалежно від позиції на ринку підприємство повинне: уважно стежити
за своїми конкурентами, обираючи найбільш ефективну конкурентну стратегію
і постійно коригуючи її відповідно до швидких змін конкурентного
середовища; спостерігати за споживачами і шукати новаторські методи
підвищення споживчої цінності своїх товарів або послуг, порівняно з
конкурентами.
Отже, необхідність розробки конкурентної стратегії для досягнення
успіху не викликає сумнівів, то можливими напрямами подальшої роботи є
деталізація існуючих різновидів конкурентних стратегій та їх адаптація до
вітчизняного ринку.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Чайкова О.І., Фощій М.Д.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Молочна галузь займає вагоме місце в структурі харчової промисловості
України, є провідною ланкою у вирішенні продовольчої проблеми країни. На
ринку молока та молочної продукції України працює досить велика кількість
підприємств, при цьому більше 50% загального обсягу виробництва
концентрується в руках десяти великих компаній.
Підвищення цін, скорочення виробництва особливо чітко простежується
в останні кілька років. У 2015 році виробництво молока скоротилося на 4% в
порівнянні з попереднім роком. Таке зниження пояснюється, перш за все,
тимчасовою окупацією Кримського півострова, куди регулярно здійснювалися
поставки молочної продукції, а також «заморожуванням» молочного ринку в
зоні проведення АТО. На тлі цих процесів триває скорочення виробництва
молока. В цілому ситуація залишається нестабільною.
Фактори, які впливають на формування ринку молочної продукції:
1 Внутрішні чинники: середній удій молока в день; кількість поголів'я
корів; використання сучасних технологій при виробництві молочної продукції.
2 Зовнішні фактори: стан економіки країни; політика держави
(зовнішньоекономічна, фіскальна, аграрна і т.д.); заходи, вжиті іншими
країнами (заборона на ввезення кисломолочної продукції і т.д.).
Закриття російського ринку, на який припадало близько 85% експорту
молочної продукції з України, примушує вітчизняних виробників шукати нові
ринки збуту. На сьогоднішній день основним імпортером вітчизняної молочної
продукції є Білорусь. Що стосується розширення зони вільної торгівлі з ЄС тут відзначаються позитивні зміни. З 10 січня 2016 року 10 українських
виробників можуть експортувати молочні продукти в Європу
Експерти дотримуються однієї думки: у 2016 році на ринку виробництва
молочної продукції істотних змін чекати не варто. Швидше за все, кількість
удою молока буде скорочуватися, що може привести до значного
подорожчання молочних продуктів. Є перспектива виходу української
молочної продукції на європейські ринки, про це заявили в Мінагрополітики.
Українських виробників давно привертає ринок Європи. Однак головною
проблемою молочного ринку України, як і раніше є модернізація виробництва.
Отже, до особливостей вітчизняного молочного ринку можна віднести:
недолік якісної молочної сировини; недостатня кількість ринків збуту
продукції; низька технологічність виробництва; падіння рівня внутрішнього
споживання; неструктуроване виробництво.
Основні завдання в сфері виробництва молочних продуктів: підвищення
якості продукції; пошук унікального експортного пропозиції; гармонізація з
нормами і вимогами ЄС.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РИЗИКУ
Чубаха В.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Перед інвестором завжди стоїть проблема вибору об’єкта інвестування,
для цього необхідно визначити надійність, інвестиційну привабливість та якість
різноманітних фінансових інструментів. Для швидкого прийняття раціональних
інвестиційних рішень, при виконанні операцій з купівлі-продажу акцій на
біржі, потрібен ефективний механізм вибору об’єкта інвестування.
Усі показники, що характеризують привабливість акцій з позиції
інвестора, можливо умовно поділити на наступні групи.
Загальні показники, що характеризують вартість компанії:
- капіталізована вартість акцій;
- сумарні боргові зобов’язання;
- балансова вартість однієї акції;
- коефіцієнт «ціна/балансова вартість».
Фінансові результати діяльності по відношенню до однієї акції:
- боргові зобов’язання на одну акцію, показує яка сума кредиторської
заборгованості припадає на одну акцію;
- обсяг виручки на одну акцію;
- прибуток на одну акцію.
Коефіцієнти ефективності та співвідношення ринкової ціни з
фінансовими результатами:
- віддача акціонерного капіталу;
- коефіцієнт «ціна/обсяг продажу»;
- коефіцієнт «ціна/дохід»;
- коефіцієнт «ціна/зобов’язання», характеризує зв'язок між ринковою
вартістю акції та кредиторською заборгованістю компанії.
Показники дохідності акцій:
- дивідендна віддача акції;
- коефіцієнт дивідендних платежів;
- коефіцієнт покриття привілейованих акцій (облігацій).
- коефіцієнт співвідношення ціни та прибутковості акції.
Ринкові показники ліквідності та обігу акцій на фондовій біржі:
- коефіцієнт ліквідності простих акцій на фондовій біржі;
- коефіцієнт «пропозиція/попит», характеризує здатність швидкого
продажу або купівлі інструменту за поточною ринковою ціною;
- коефіцієнт обігу акцій;
- коефіцієнт Free float показує яка частка акцій компанії знаходиться у
вільному обігу та може торгуватися на біржі.
Для подальшого розвитку аналізу та оцінки акцій підприємств
різноманітних галузей, є доцільним створення комплексного мультиплікатора,
що стане важливим інструментом для інвесторів у процесі ухвалення
інвестиційних рішень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
Ширяєва Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасний стан української економіки потребує коректних та дієвих рухів зі
сторони державного апарату та потенційних інвесторів. Оскільки Україна й досі
вважається країною з високим рівнем ризику, яка тільки починає підтверджувати
можливість високої віддачі від інвестицій. Але це повинно супроводжуватися із
сильною юридичною підтримкою та надійним управлінням коштів у ключових
позиціях.
Інвестиційні можливості та поточні бізнес-проекти України включають в
себе, але не обмежуються такими секторами як: сільськогосподарчий;
аерокосмічний; розробка програмного забезпечення; охорона здоров'я, спорту,
відпочинок та розваги; нерухомість; банківський сектор та сектор фінансових
послуг. На рисунку 1 наведені дані щодо інвестицій в українські проекти
іноземними інвесторами.

Рисунок 1 – Об’єм іноземних інвестицій на 1 жовтня2015 (в млн. USD)
На приток коштів у країну також позитивно впливають дешеві робочі
ресурси. Цінності додає статистика ринку праці, де рівень безробіття з 2010 по
2014 рр. збільшився на 1,2 %. Динаміку змін відображає рисунок 2.

Рисунок 2 – Рівень безробіття в Україні за 2010 – 2014 рр. (у %)
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Явтушенко Є.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У сучасних умовах ринкових перетворень, загострення конкуренції
товаровиробників, перетворення її у вирішальну причину виживання і успіху
підприємства, основою стійкого положення на ринку є своєчасна пропозиція
продукції, що відповідає високому конкурентоспроможному рівню якості.
Конкуренція як спосіб співіснування підприємств в умовах стрімких змін
ринкового середовища постійно змінюється. Існує тісний взаємозв’язок між
якістю виробленої продукції та її конкурентоспроможністю, від якої залежить
місце підприємства на ринку.
Метою роботи є визначення методичних основ удосконалення системи
управління якістю як невід’ємної складової конкурентоспроможності
підприємства.
Найпоширенішою в світі організаційно-методичною основою створення
системи якості є TQM (Total Quality Management). Особливістю цих стандартів
є добровільність у тому сенсі, що виробник сам приймає рішення про побудову
системи якості відповідно до ISO 9000 чи ні, але, прийнявши таке рішення, стає
обов’язковим виконання вимог цих стандартів. З короткого аналізу вимог
стандарту стає очевидним, що системи управління якістю – це складова
контролю за управлінською діяльністю, технологією виробництва та
продукцією, спрямованих на зростання якості продукції. Впровадження
системи управління якістю приводить не тільки до покращення продукції, а й
сприяє оптимізації бізнес-процесів підприємства в цілому, веде до збільшення
продуктивності праці, зменшення ресурсозалежності та, як наслідок, до
зниження собівартості продукції, що безпосередньо впливає на
конкурентоспроможність підприємства на ринку. При прийнятті рішення про
формування системи менеджменту якості та продукції керівництву
підприємства слід звернути увагу на такі ключові питання вибору моделі
систем: 1) чітко визначити мету формування системи на підприємстві;
2) оцінити підприємство з огляду можливих слабких місць та існуючих
проблем; 3) оцінити рівень компетентності персоналу; 4) оцінити можливості
підприємства з точки зору наявності необхідних ресурсів для впровадження тієї
чи іншої системи; 5) визначити результативність впровадження.
Таким чином, основним способом забезпечення високого рівня якості
готового продукту є впровадження ефективної системи управління якістю на
вітчизняних підприємствах, що гарантуватиме необхідний рівень якості та
безпечності на кожній стадії обробки продукції. Впроваджена на підприємстві
система управління якістю сприймається як його здатність стабільно
функціонувати на ринку та реалізовувати свою продукцію, якість якої є
передбачуваною.
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ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РОБОТИ В
МІЖНАРОДНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Яковлев В.І., Шевченко М.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В останні роки українські підприємства переживають складні часи, що
пов’язано з глибокою економічною кризою, яка сталася в Україні. Після
підписання угоди об асоціації України та ЄС, для вітчизняних підприємств
відкрилися нові ринки збуту, але для того, щоб компаніям зайняти міцні позиції
на ринку, необхідно визначити шляхи адаптації на міжнародних ринках.
Після підписання угод про асоціацію с ЄС передбачається, що це дасть
імпульс українським підприємствам до укріплення конкуренції в вітчизняній
економіки, тим самим зможе про стимулювати вихід нових підприємства на
світові ринки, держава повинна підтримувати в контексті їх прагнення виходу
на міжнародні ринки.
Для того, щоб успішно функціонувати вітчизняним компаніям на
світових ринках, необхідно стратегію, яка буде відповідати потребам
вітчизняних підприємств. Для максимального використання свого потенціалу
українським підприємствам необхідно буде розробити маркетингову стратегію,
яка в значній мірі дозволить компаніям закріпити свої позиції на світовому
ринку.
Необхідно залучати закордонних спеціалістів з досвідом роботи у
міжнародних корпораціях, для того, щоб вітчизняні спеціалісти змогли в
значній мірі перейняти цей досвід управління підприємствам в міжнародному
ринковому середовищі. Деяким підприємствам, необхідно об’єднуватися у
кластери, для максимальної мобілізації всіх наявних ресурсів і створення
конкурентоспроможного підприємства. Вітчизняні підприємства повинні бути
готові реагувати на політичні, економічні та соціо-культурні фактори на
міжнародному ринку, для цього підійде гнучка політика підприємств та
ефективна політика держави на світовій арені.
Для підтримки успіху в конкурентній боротьбі потрібно здійснювати
перманентний моніторинг, аналізувати цільові ринки, позицію фірми, позиції
конкурентів, уподобання споживачів, досліджувати сильні та слабкі сторони
господарської діяльності, оптимізувати здатність швидкого пристосування до
динамічного ринкового середовища. Необхідним є також аналіз
конкурентоспроможності продукції та компанії загалом на міжнародному
ринку, що дозволяє визначити її позиції в галузі та розробити або скоригувати
конкурентну стратегію. Для проведення визначених заходів українські
підприємства
повинні
впроваджувати
систему
управління
конкурентоспроможністю, яка буде відповідати небезпекам зовнішнього
середовища та можливостям самого підприємства.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ
Яцишин Х.Р., Побігун С.А.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ
В роботі розглянута проблема визначення причин невідповідності темпів
зростання туризму з темпами розвитку економіки, і регіону зокрема, а саме
встановлення причин диспропорційності такого співвідношення. Українські
вчені визначили позитивні і негативні аспекти впливу туристичної галузі.
Зокрема у праці М. Борущака [1] виділено окремі функції розвитку туризму в
розрізі національної економіки. Позитивні наслідки впливу туристичної галузі в
регіональному аспекті досліджено Свірідовою Н.Д. [2]. Узагальнення причин і
наслідків особливо негативного впливу на розвиток національної економіки
здійснено в праці Лебедєвої О.А. [3].
В сучасній Україні, з погіршенням економічної ситуації, відкривається
велика кількість туристичних віз, проте класифікувати такі поїздки, як
“туризм”, можна з великим припущенням, оскільки саме визначення цього
поняття не включає момент отримання прибутку. У зв’язку з цим доходи від
туризму не включені у доходи країни. Так, ВВП країни у 2014р. склало – 1587
тис. грн., а кількість заробітчанських віз становила – 520 тис., проте в 2015 р.
ВВП країни було 1979тис. грн., а кількість таких віз зменшилась на 1000 і
становила відповідно – 519тис. одиниць. Оскільки статистична звітність не
дозволяє повною мірою відобразити всі аспекти туристичної галузі, то в даному
випадку можна говорити про, так звану, умовну диспропорційність між
темпами зростання туризму та темпами розвитку економіки в цілому, і регіону
зокрема.
Таким чином, подолання диспропорційності співвідношення темпів
зростання туризму з темпами розвитку національної економіки можна за
допомогою активного розвитку індустрії туризму в країні. З урахуванням цього,
уряд має сприяти створенню організаційно-правових та економічних засад
становлення туризму як високорентабельної галузі економіки, сприяти
залученню міжнародного досвіду, як в Україні загалом, так і в регіонах.
Література:
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[Текст]: монографія / М.А. Борущак. – Львів : ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА
Яременко С.А.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,
м. Дніпропетровськ
В сьогоднішніх умовах, коли Україна знаходиться у стані переходу до
ринкової економіки європейських країн перед сучасними українськими
підприємствами гостро постає питання виживання і ефективної діяльності у
довгостроковій перспективі. Вітчизняний ринок недостатньо місткий та не
здатний поглинути всю запропоновану продукцію, що примушує підприємство
виходити на зовнішні ринки, конкуренція на яких значно вища. Тому для
забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємству
необхідна стратегія зовнішньоекономічної діяльності, згідно з якою воно зможе
досягти довгострокових конкурентних переваг. Тому саме на цьому етапі
актуальним є дослідження стратегії ЗЕД підприємства.
Зовнішньоекономічна діяльність є неодмінною складовою економіки
будь-якої держави, без якої її функціонування і розвиток може бути
ускладненим. Вона являє собою процес реалізації зовнішньоекономічних
зв'язків, що включають міжнародну торгівлю, здійснення спільного
підприємництва, надання послуг та інші види співробітництва.
Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється згідно з певним набором
підходів, які можна охарактеризувати в рамках реалізації стратегії ЗЕД.
Стратегiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi допомагає
отримати
вiдповiдь на такі питання: на який саме зовнiшнiй ринок виходити; коли саме i
яким чином органiзувати вихiд на обраний зовнiшнiй ринок i якої cтpaтегії
дотримуватися; яку товарну, цінову полiтику проводити, як будувати збутову,
товаро розподiльчу мережу i як формувати полiтику просування (рекламу, PR,
персональнi продажi, стимулювання збуту, участь у виставках, ярмарках i т.ін.);
як органiзувати вiдповiднi пiдроздiли і структури, що уповноваженi проводити
роботу з освоєння або розширення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Керувати зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю фiрми – означає планувати
її, формувати й оптимiзувати органiзацiйну структуру служб, що виконують yci
види робiт в областi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, координувати задачi по
освоєнню i розширенню зовнiшнiх ринкiв з iншими вiддiлами і функцiями
даної фiрми, враховувати i контролювати результати зовнiшньоекономiчної
дiяльностi, визначати її ефективнiсть.
Формування стратегії зовнiшньоекономiчної дiяльностi має на увазi
ретельний розгляд всix альтернативних варіантів у сферi зовнiшньоекономiчної
дiяльностi, що вiдносяться до довгострокових цiлей i їхнє обгрунтування для
прийняття тих або iнших рiшень та включає ряд цiлей, що є обов’язковою
умовою виживання фiрми.
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СЕКЦІЯ 24. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
АНТАГОНІСТИЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Вандишева-Ребро Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Людство за час свого існування накопичило дуже багато різних знань та
уявлень про світ, варто згадати, що у 19 столітті існував так званий «Розмовниклексикон для освічених прошарків», в якому було під 4300 поняттями викладено
усе людське знання того часу, для цього знадобилося 2000 сторінок. У сучасному
світі лексикологічні CD-ROM-и фіксують майже півмільйона слів-понять, а
освічений громадянин має можливість блукати в Інтернеті крізь знання усього
світу. Виходить, що й людського життя вже не достатньо для того, щоб охопити
усе те знання, яке людство зібрало лише протягом ХХ століття. Проблема не
тільки у кількості, але ще й у якості та наслідках пізнання. Кліматичні катастрофи,
біологічна зброя та багато іншого призвели до того, що дослідники все більше
сумнівів мають щодо наслідків пізнання та їх застосування.
До XX століття моделі світобачення людини завжди були упорядковані,
тобто мали центр та розумно влаштовану систему властивостей і предметів. В
античні часи таким центром вважали родову людину як міру всіх речей, за
середньовіччя – Бога, у гуманістів Відродження – це творча вольова особистість, у
просвітників – Розум, у XIX ст. – індивідуальність. Навколо центру групувались
цінності у вигляді бінарних опозицій: рай і пекло, розум і неосвіченість, добро і
зло й тощо, без яких картина світу, здавалось, не могла існувати. У цій картині
світу людина завжди прагнула знайти своє місце, відповісти на запитання: хто я є,
що я можу? За традиційними антропологічними уявленнями це місце задане
якоюсь людською першосутністю. Але у XX ст. стало зрозумілим, що ніхто і ніщо
цього місця не гарантує. Пізнаючи світ за допомогою розуму, людина розкладає
його цілісність на елементи, шукаючи схоже, повторюване або протилежне, а
потім конструює з них штучну єдність. Далеко не кожна людина знає будову тих
приладів та механізмів, якими користується. Нещодавні цінності та орієнтації
поставили людину на межу існування. Зважаючи на те, що в інформаційній сфері
були задіяні економічні інтереси, розуміло, що ніхто не буде займатися питанням
ментальних порушень до яких призводить обладнання. До того ж потрібен дуже
високий рівень вивчення розуму, який робить можливим з’ясування сутності та
розміру найвищих якостей людини, котрі сьогодні знищуються.
Сучасна людина край рідко існує в ситуації, коли від неї чекають на власне
мислення, бо всі свої знання та міркування вона отримує у готовому вигляді,
внаслідок чого цілий ряд інтелектуальних функцій людини виявився не
затребуваним. Дуже важко сказати, наскільки комп’ютер відповідає ідеї прогресу,
мабуть, коли допомагає людині виконувати механічну роботу, але в той же час
деформує її розум та збіднює її внутрішній потенціал. Дуже важко довести
сьогодні за допомогою сучасної науки, якої шкоди зазнала та зазнає сама
найголовніша якість розуму, а саме свідомість людини.
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СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ МІЖ СТОРОНАМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН ПРИ ЗАПОБІГАННІ ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ
ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)
Гаєвая О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В умовах сучасного розвитку державного управління соціальним
діалогом випливають наступні проблеми: відповідність норм законодавства
України Міжнародній організації праці; необхідність підвищення культури
поведінки сторін соціального діалогу в умовах розв’язання конфлікту;
необхідність вдосконалення діючого механізму державного управління
соціальним діалогом.
Стаття 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» визначає
соціальний діалог як «…процес визначення та зближення позицій, досягнення
спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами
соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань
формування та реалізації державної соціальної та економічної політики,
регулювання трудових, соціальних, економічних відносин» [1].
Засобами врегулювання найрізноманітніших робочих питань задля
недопущення появи конфлікту з роботодавцем є семінари, круглі столи,
конференції тощо, на яких розглядаються питання не лише правового
характеру, а й вирішуються конкретні виробничі проблеми. Саме на таких
заходах працівники мають змогу висловити свої побажання щодо умов праці,
внести пропозиції, нововведення. А роботодавець, в свою чергу, прийняти їх до
уваги, застосувати необхідні засоби для їх втілення. Така взаємна робота
працівника і роботодавця є ідеальною для обох сторін, адже і працівники
заінтересовані працювати у вигідних для них умовах, і роботодавець
отримують максимальну віддачу працівників, що відображається в отриманні
ефективних результатів праці. Але сучасним соціально-трудовим відносинам не
притаманна ознака тісного спілкування між роботодавцями та працівниками.
Більш того, й роботодавець не завжди зацікавлений у виконанні таких заходів.
Єдиним правовим методом усунення такого недоліку є внесення відповідних
змін до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», поклавши на
роботодавця обов’язок проводити такі семінари, конференції тощо на
підприємстві, установі, організації щонайменше двічі на рік.
Таким чином, соціальний діалог є засобом попередження виникнення
конфлікту між роботодавцем та працівником. І на сьогодні цей механізм є
достатньо результативним та успішно використовуються багатьма країнами
світу.
Література:
1. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VI
// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011.
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УКРАИНЫ
Гаряева А.М., Муренко Е.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время защита окружающей среды становится одной из
важнейших задач для каждого государства и для всего человечества в целом. И
речь идет уже не только об экологическом благополучии человека, но и о его
выживании вообще, так как последствие деградации окружающей природной
среды могут оказаться необратимыми.
Украина одна из наиболее неблагополучных в экологическом отношении
стран в Европе. К этому привел высокий уровень концентрации промышленности
и сеть сельскохозяйственных комплексов, экологически необоснованная,
хищническая потребительская деятельность правительственных структур бывшей
УССР, властных структур уже независимой Украины и, конечно, крупнейшая в
мире техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС.
Анализ динамики экологического состояния Украины показал, что за
последние годы экологический кризис продолжает развиваться и охватывает всё
больше территории Украины. Этому способствует почти полное отсутствие
ассигнований на важнейшие природоохранные меры во всех отраслях
промышленности, отсутствие контроля и практическая безнаказанность за
экологические правонарушения, рост количества техногенных аварий по причине
тотального износа оборудования, низкая эффективность очистных сооружений,
низкий уровень экологического образования населения.
Существует необходимость приведения норм экологического права
Украины в соответствие с нормами международного права. Основные положения
новой экологической концепции Украины должны стать основой для
конструктивного взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления, предпринимателей и общественных объединений по
обеспечению комплексного решения проблем сбалансированного развития
экономики и улучшения состояния окружающей среды. Эти положения должны
явиться базой для разработки долгосрочной государственной политики,
обеспечивающей устойчивое экономическое развитие страны и экологическую
безопасность общества.
Соблюдение нормативов и правил экологической безопасности
обеспечивается государством с помощью трех рычагов: созданием системы
современного законодательства, эффективного административного контроля,
внедрением экономического механизма природопользования, формированием и
развитием правовой культуры граждан.
Условия выживания человека диктуют переход его на ноосферный путь
развития. Впервые термин «ноосфера» ввел в обращение В. И. Вернадский,
понимая под этим разумно управляемое развитие человека, общества и природы.
Фундаментом ноосферного развития является понимание того, что человек
является частью природы и обязан подчиняться ее законам. Переход к
ноосферному развитию – путь спасения современной цивилизации от гибели.
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ДО ПИТАННЯ КОМУНІКАЦІЇ В НАУЦІ
Годзь Н.Б.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Продовжуючи аналіз питання екологічної футурології, а саме в контексті
загального питання розвитку науки, ми вкотре піднімаємо питання структури
та механізмів взаємодії у системі наукового дискурсу. Комунікація є важливим
компонентом розвитку наукового знання, його перевірки та практичного
втілення. На сьогодні у комунікації перетинаються практичні питання та
рішення, які дотичні як до життєдіяльності людини на всіх рівнях соціуму.
Комунікація, на жаль, може бути не тільки продуктивною. Під час комунікації
можливе виникнення багатьох форм конфліктів, які слід враховувати та
перешкоджати їх негативному впливу та дії. Ми розробляємо питання
комунікації у сфері екологічних дисциплін, а саме на перетині екології та
футурології з позицій філософії, таким чином ми виводимо положення, що у
майбутньому екологія людини, у першу чергу, буде не просто наукою, а
комплексом дисциплін (на разі, й проективних), за допомогою яких
продовжуватиметься
досліджуватися
та
систематизуватися
питання
закономірності взаємодії з оточуючим середовищем. Ми попередньо вже
акцентували увагу при проведенні досліджень над питаннями філософії
екології, у наступному питанні – футурологічна наука у першу чергу мусить
сприйматися науковою спільнотою як практичне втілення екологічних уявлень.
На превеликий жаль, сьогодення відтворює уявлення про футурологію як
реалізацію певних технопроектів людства – бо це завжди у першу чергу
результат виплеканої сторіччями наукової думки, у якій у сконцентрованій
формі зосередилася концепція техноментальності та техномислення. Але
будучи мегадисципліною, у певних питаннях екологія як наука потребує
механізмів конвенції. Розвиток науки та наукових поглядів та теорій – дуже
складний процес, бо може утримувати у собі й окрім особистісних,
психологічних рис самих творців, ще й питання наукових традицій у окремих
колективах, історичного оточення процесів розвитку науки та комунікації у ній.
Позитивна комунікація сприяє висвітленню екологічних проблем та
протистоянню їх замовчування, яке, нажаль до сьогодні є великою загрозою
розвитку та збереженню середовища та людства. Також наголосимо на
важливості такого механізму, як пошук та втілення (з попереднім аналізом)
концепцій, які у свій час, будучі продуктивними в силу певних обставин
вийшли на периферію наукового знання та залишилися недоопрацьованими, а
від того й забутими.
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СУСПІЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ТА ВЛАДА: ВІЙНА ЧИ МИР
Городиська О.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасне суспільство, з одного боку, відзначається посиленням
комунікативних механізмів, з іншого ж, – індивід все більш відокремлюється
від інших, проте це не посилює його автономність. Більш того, варто
підкреслити тотальну залежність суб’єкту соціальних відносин від будь-яких
суспільних форм. Особливо це помітно при аналізі системи соціальних зв’язків
як проявів влади.
Влада досить давно продукується не лише зверху, але й повсюди у
людських відносинах. Державна влада лише монополізувала процес
формування самого індивіду, що зробило її вплив на суб’єкти майже
непомітним. Й це дозволяє державі повною мірою виправдовувати свій
суверенітет: суб’єкт виявляється слабким, а для нібито ефективного
функціонування суспільства необхідні закони, система права, які й
продукуються державою фактично задля інтересів певних груп.
Проте суверенітет, власне як і система законів, – це лише крихкий шар
раціональності на поверхні бурхливих процесів серед людських спільнот. Це
лише ілюзія, що влада й право зумовлюють мир, спокій та стабільність.
Насправді в суспільстві панує зазвичай прихована, тиха, але іноді досить гучна
соціальна війна, яка випливає з людських бажань, пристрастей, з безлічі
випадковостей й багатьох інших сил, які підірвали б стабільність, а отже й
контроль над ситуацією для тих, хто реалізує владу державного типу. Свого
часу, наприкінці Середньовіччя, було встановлено порядок, за яким лише
державна влада мала змогу починати війну, використовувати її, маніпулювати її
механізмами й результатами. Ця ситуація не змінилася, підтверджуючи так
званий принцип Клаузевіца, за яким будь-яка війна є лише продовженням
політики. Етатизація війни призвела до знищення такої собі «приватної війни»,
того типу відносин між людьми, який відстоював особистісне право кожного,
що безумовно могло б викликати повсякденну війну «усіх проти усіх». Бо за
природою кожний є завжди противником іншого, є так би мовити свої та чужі,
й цей конфлікт є невичерпним.
Проте сила держави саме в тому і полягає, що вона намагається стримати
будь-який спротив всередині суспільства, але задля якої мети? Закон зазвичай є
замішаним на крові та бруді військових баталій, й цим він виступає своєрідним
закляттям проти війни, яка завжди є граничним виміром напруги у суспільстві.
Збереження суб’єкту, його життєвої істини, потребує вільного пошуку ним
свого права, свободи, не підпорядкованості жодним формам впливу, але
непевна рівновага потребує розумності, й вона вочевидь перемагає істину. Як
говорив М. Фуко, розум – це царина химери, ілюзорності та посередності; саме
він перемагає й нівелює суспільний суб’єкт.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СПОРТИВНИХ КЛУБІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
МІСТА ХАРКОВА
Зінченко Л.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В Україні стан фізичного виховання у вищих навчальних закладах (далі
ВНЗ) вважається недостатнім. Кафедрам фізичного виховання потрібно
продовжити роботу за допомогою створення спортивних клубів. Спортивний
клуб – громадська чи приватна організація, що об'єднує спортсменів та
любителів спорту; існують спортивні клуби загального типу і спеціалізовані (за
видами спорту). Створення спортивних клубів, як первинних структурних
підрозділів студентської спортивної спілки, дасть суттєву можливість щодо
систематизації, активізації та покращення спортивно-масової роботи
безпосередньо у ВНЗ. Спортивні клуби діють на підставі статуту (положення)
та реєструються у встановленому порядку.
Мета є підвищити ефективність організації спортивно-оздоровчої
діяльності спортивного клубу ВНЗ.
Були розглянуті наступні питання: виявити основи створення спортивних
клубів; виявити критерії ефективності спортивних клубів; визначити умови
розвитку спортивного клубу ВНЗ.
В місті Харкові 40 ВНЗ III – IV рівня акредитації з них 32 державних та 8
приватних ВНЗ.
В роботі приймали участь три ВНЗ міста Харкова такі, як: НТУ «ХПІ»;
ХНУ імені В.Н. Каразіна; НЮУ імені Ярослава Мудрого.
Для удосконалення роботи спортивного клубу ВНЗ, була створена
«стратегія розвитку», головними аспектами якої є:
1. Інформаційне забезпечення. Для клубу необхідний веб-сайт.
2. Проведення великої кількості заходів: днів спорту, днів здоров'я, лекцій
на теми здорового способу життя.
3. Поліпшення матеріально-технічної бази;
4. Розробка емблеми та символу клубу.
5. Збільшення кількості секцій;
6. Створення «Асоціація студентських спортивних клубів» (далі АССК).
Молодіжна громадська організація АССК – це група активних студентів та
аспірантів, які прагнуть зробити спорт доступним для кожного.
За допомогою представленої «стратегії розвитку» можна значно
покращити роботу спортивного клубу у ВНЗ.
Література:
1. Дутчак М. В. Особливості підготовки майбутніх менеджерів спорту для всіх /
М. В. Дутчак // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 2–3. – С. 95–98.
2. Мічуда Ю. Д. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: закономірності
функціонування та розвитку / Ю.П. Мічуда. – К. : Олімп. л-ра, 2007. – 216с.
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ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДАНИХ
МОНІТОРИНГУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
Козуля М.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Особливим для соціально-економічних, соціально-екологічних, екологоекономічних систем і природно-техногенних об’єктів (системних об’єктів) є
інформаційна компонента, яка враховує якісні характеристики як окремих
елементів, так і їх відношень. Нестійкий стан системи призводить до криз, які
умовно прирівнюють до якісних перетворень у системі. Отже, актуальним стає
у дослідженні сучасних складних систем обробка інформаційних даних
відповідно до стандартного системного підходу і новітніх методів теорії
інформації. Мета даної роботи спрямована на розробку інформаційнометодичного та програмного забезпечення комплексної методики визначення
стану складних систем для підвищення ефективності інформаційних технологій
інтелектуальної обробки даних і якості подання результатів для прийняття
рішень (ПР) на основі ідентифікації знань.
На основі всебічного аналізу існуючих концепцій, методів забезпечення
вирішення завдань ПР щодо урегулювання стану і функціональності системних
об’єктів в умовах невизначеності встановлено суттєві недоліки
інформаційного-методичного забезпечення, що пов’язано надалі з ігноруванням
неформалізованих факторів, збільшенням відсотка суб’єктивної складової при
встановленні остаточного рішення, зменшенням функції багатокритеріальної
оцінки стану, процесів і ситуації за умови досягнення цілі [1, 2].
Враховуючи зазначені вимоги щодо розробки нових положень з
системного аналізу складних об’єктів, у роботі було запропоновано
аналітичний комплекс методичного забезпечення для багаторівневого
дослідження і оцінки якості різних за природою систем за ентропійною
функцією. Реалізовано програму розрахунку визначень щодо стану складних
систем за умови мінімізації часових витрат [3].
Література:
1. Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных
структур к упорядоченности через флуктуации. / Г. Николис, И. Пригожин. – М. : Мир, 1979.
– 512 с.
2. Xinghao Wang. Editorial: environmental informatics for environmental planning and
management / Wang Xinghao // Journal of Environmental Informatics – 2007. – №9(1) – p. 1–3.
3. Козуля Т.В. Формування знань-орієнтованих баз даних для визначення комплексної
методики ідентифікації якості складних систем / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, М.М. Козуля,
Я.В. Святкін // Восточноевропейский журнал передовых технологий – Харьков, 2016. –
С. 13–21.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ В УКРАЇНІ
Кузьменко О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі розглянуто питання державного управління інформаційними
ресурсами в Україні. Актуальність проблематики, що досліджується, пов’язана
з метою формування в Україні інформаційного суспільства. Йдеться про таке
суспільство, у якому кожен може створювати та накопичувати інформацію,
мати до неї вільний доступ, користуватися та обмінюватися нею. Стрімке
зростання в Україні значення інформаційних ресурсів в усіх сферах людської
діяльності доводить значення вислову «Хто володіє інформацією, той управляє
світом». Згаданий вислів є критерієм перевірки рівня професіоналізму всіх
суб’єктів державного управління. Проблематика реформування системи
державного управління інформаційною сферою є об’єктом активного
дослідження з боку вітчизняних та зарубіжних науковців (Бачило І.Л., Богуш
В.М., Віноградова Г.В., Гуз А.М., Стоцький А.Б., Тимошенко О.І., Червякова
О.Б. та ін.). У роботах дослідників: визначається поняття та виокремлюються
складові інформаційних ресурсів у державному управлінні; визначаються
організаційно-правові засади управління інформаційною сферою; описується
система органів управління інформаційними ресурсами; характеризуються
особливості юридичної, зокрема, адміністративної відповідальності за
правопорушення у інформаційній сфері. Слід зазначити, що недостатньо
вивченими на сьогодні є такі аспекти досліджуваної проблематики як:
складники права на інформацію; режими доступу до інформації; захист таємної
та конфіденційної інформації; правовий статус суб’єктів інформаційних
правовідносин; специфіка об’єкту інформаційних правовідносин; складники
інформаційних ресурсів; джерела управлінської інформації; ознаки
інформаційних систем; специфіка правових і організаційних засад управління
інформаційними ресурсами; оптимізація системи органів управління
інформаційними ресурсами. Ці аспекти є вкрай важливими для реалізації
основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні, затверджених
Законом України від 9 січня 2007 р. Вони вимагають подальших
фундаментальних та прикладних досліджень.

298

THE USE OF ICT IN TEACHING AND LEARNING TOWARDS THE
INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT IN UKRAINE
Malikov V.V.
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
The last three decades saw the rapid growth of information and communication
technologies (ICTs) in all the possible areas of human life. ICT became a foundation
of the information society development. It is commonly thought that ICT is a
powerful tool to promote changes in education, improve teaching methods and
administrative efficiency in universities, and enhance the skills of students in order to
prepare them for the information society. This research aims to examine the usage of
ICT in classroom-based teaching and learning regarding the information society
development in Ukraine nowadays. The study is based on the experience of the
author and his students in learning the history of Ukrainian culture. Although the
impact of ICTs on education remains a controversial issue in vast research literature,
this paper seeks to illustrate some benefits of the use of ICTs in learning process.
The lack of computers, projectors and internet connection in university
classrooms is hardly an obstacle to the use of ICT by teacher and students. They are
eager to share personal laptops, smartphones and tablet computers while making
reports and presentations in class. Students often refer to online multimedia resources
they find to prepare for a report, an essay or a test. The variety of these sources due to
ICT helps to engage and motivate students, revitalize their interest in learning.
ICT serves well as an inexpensive and easy way to access training materials, e.g.
study aids on the department website, available any time and free. It also leads to
changes in classroom activities. As a large part of learning process is at a distance
from the teacher and classroom time may be scarce, the more productive way in
blended learning is to use classes mostly for training students’ skills and
competences, creative and critical thinking. And it also enables them to acquire
knowledge wherever and whenever they want to, thus ICTs help to improve time
management for the students and the teacher. E-mails and phone calls make both
teacher-student and student-student collaboration more dynamic and open. The ICTbased communication allows receiving instructions and feedbacks even out of class.
Therefore, it offers an agile and effective management of learning activities.
Sufficient ICT literacy level of students is essential for successful
implementation of these ways in the learning process. Even if this level is low, the
teacher may encourage the students to improve it by involving them in ICTsupplemented activities. Moreover, ICTs in blended learning provide its interactivity
and individualization for the students to keep them highly motivated and to create
learner-centered and friendly environment in the university. Students will surely
appreciate such involvement in their future because adult education they’ll encounter
as a part of lifelong education widely uses ICTs to deliver knowledge and develop
skills. The information society development requires competence in the use of ICT
for educational purposes.
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ДІАЛОГ ТА ПОРОЗУМІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Міщенко М.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Актуальність теми зумовлена потребою виявити засади можливості
діалогу в світі, що міняється, у зв’язку з глобалізаційними тенденціями та
інформаційним виміром суспільства. Зміна універсальних ціннісних орієнтирів,
кризові явища в культурі, загострення політичних та релігійних протистоянь в
ХХІ ст. знову піднімають філософські питання діалогічності, порозуміння,
інтерпретації.
По-перше, необхідно констатувати наявність нової соціальної дійсності,
для якої характерними є: 1) надшвидкий темп життя, подій, змін (це веде до
зросту невизначеності та незахищеності особистості перед змінами, до відмови
людини від досягнення перспективи заради тимчасових, миттєвих результатів,
зниження можливостей людини контролювати власне життя); 2) миттєвий
обмін інформацією та залучення до неї найвіддаленіших частин планети
(безконтрольний потік інформації може глибоко проникати в суть людини і
деформувати її свідомість, зумовлювати некритичне сприйняття реальності,
байдуже ставлення до подій, що відбуваються, або, навпаки, формування
залежності від отримання інформації); 3) тенденції до індивідуалізації,
порушення збалансованості між суспільним та особистісним (втрата
збалансованості, на якій базувалася стійкість соціального порядку, пов’язана з
труднощами адаптації індивідів до реальності, що швидко змінюється).
По-друге, зміни в соціумі потребують окреслення нової етики дискурсу, в
основі якої досягнення консенсусу між усіма людьми, усвідомлення змін,
робота над найбільш проблемними моментами в системі людина/соціум.
Зокрема, це визначення міри відповідальності кожної людини за ті процеси, що
відбуваються в суспільстві; співвідношення свободи й відповідальності;
розвиток громадянського суспільства та національної ідентичності в
глобалізованому просторі і перспектива взаєморозуміння.
По-третє, в умовах нових культурних і соціальних реалій,
актуалізується співвідношення ідей універсалізму герменевтики, що пов'язаний
з розумінням як умовою осмислення соціального буття та існування
універсальних методів тлумачення, та супротиву теоретичній універсалізації
герменевтичного досвіду, що породив в західноєвропейській філософії ідеї
агерменевтизму, що оправдує нерозуміння, і локалізує можливість контролю
людини. Герменевтичний універсалізм – розглядає все буття людини як вічний,
неперервний процес розуміння. «Розуміння» означає розуміння одне одного у
взаємному спілкуванні та створенні спільного світу. В агерменевтизмі йде
перехід від загальних універсальних структур до теоретичних систем
регіональних герменевтик. Регіональна герменевтика – певне культурне поле,
що зберігає свою культурну цілісність на основі спільних цінностей розуміння і
певних технік інтерпретації.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В УКРАИНЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА
Муренко Е.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Инвестиционный климат государства — это совокупность политических,
правовых, экономических и социальных условий, которые обеспечивают и
способствуют инвестиционной деятельности заграничных инвесторов.
Благоприятный инвестиционный климат должен обеспечить защиту инвестора
от инвестиционных рисков, либо же позволить оценить их величину.
Учитывая состояние экономического потенциала и ограниченные
внутренние инвестиционные возможности, Украина пытается создать
благоприятные рамочные условия для развития инвестиционной сферы.
Ударение делается на создании предпосылок роста инвестиций –
послабление инфляции, обеспечения оптимальных процентов, по депозитам и
вложениями, снижение процентных ставок по кредитам, сокращение
задолженности и рост потребительского спроса населения.
К факторам, которые обеспечивают преодоление или снижение рисков
для инвесторов в Украине, т.е. формируют инвестиционный климат
государства, принадлежат: уровень развития производительных сил и
состояние рынка инвестиций; правовое поле государства; политическая воля
всех ветвей власти; состояние финансово-кредитной системы; статус
иностранного инвестора; инвестиционная активность населения.
При условиях экономического кризиса большое значение имеет
государственная поддержка реализации инвестиционных проектов развития
приоритетных производств, а также внедрение экономических регуляторов
активизации внутренней инвестиционной активности. Поскольку основные
источники инвестиций формируются в производстве, то большое значение
имеет рост ВВП и национального дохода.
Сегодня в Украине наблюдается достаточно низкий уровень привлечения
в производство и эффективность использования инвестиционных ресурсов.
Неблагоприятный инвестиционный климат в Украине, и как следствие неблагоприятная инвестиционная привлекательность является главной
причиной дефицита как отечественных, так и иностранных инвестиций. В
Украине имеет место значительный отток национального капитала за границу.
Причины этого – в налоговой политике государства.
Таким образом, инвестиции затрагивают самые глубинные основы
хозяйственной деятельности, ускоряя процесс экономического роста в целом. В
современных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения
условий выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных
сдвигов в экономике, обеспечения технического прогресса, повышения
качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и
макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из
наиболее действенных механизмов преобразований экономической системы.
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Петрасова С.В., Хайрова Н.Ф.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
З кожним днем великими темпами ростуть обсяги джерел текстової
інформації, що вимагає як систематизації нової інформації, так і її обробки,
зокрема представлення у більш зручному для подальшого зберігання вигляді.
Для вирішення завдання систематизації текстової інформації та вилучення
знань з текстових джерел все більш актуальними стають наукові дослідження з
розробки інформаційних інтелектуальних систем, що використовують методи
інтелектуальної обробки знань та моделювання природної мови.
При цьому до сучасних інтелектуальних систем висуваються наступні
вимоги: вміння накопичувати, класифікувати та формувати нові знання, та в
перспективі, розуміти інформацію, виражену природною мовою.
Аналіз існуючих інформаційних інтелектуальних систем з автоматичної
обробки природномовних джерел та формування інформаційного простору
показав, що труднощі алгоритмів вирішення даного завдання пов'язані з такими
особливостями інформаційного простору, як динамічність, неоднорідність,
багатозначність (внаслідок неоднозначність).
В роботі пропонується інформаційна технологія формування елементів баз
знань при автоматичному смисловому аналізі інформації, що базується на
застосуванні методів штучного інтелекту та моделюванні когнітивної
діяльності людини за рахунок визначення множини граматичних і семантичних
характеристик для формалізації мовних одиниць, що, в свою чергу, дозволяє
ідентифікувати семантичні відношення в інформаційному просторі.
У якості кортежу об’єктивно вимірюваних показників, що характеризують
ефективність роботи розробленої інформаційної технології, а саме,
автоматичної ідентифікації та екстракції семантично зв’язних знань, були
використані показники ефективності, затверджені міждержавним стандартом з
інформації, бібліотечної та видавницької справи: коефіцієнти точності
(precision) та повноти (recall).
Порівняння отриманих у результаті досліджень показників з результатами
подібних інтелектуальних систем показали ефективність роботи розробленої
інформаційної системи, що здійснює автоматичний семантичний аналіз
природномовних джерел інформаційного простору.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Петутина Е.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Информационное
общество
существенным
образом
изменяет
технологические условия функционирования и взаимодействия различных
элементов художественной культуры. При этом искусство, благодаря
исключительной способности интегрироваться в современную систему
коммуникаций, вовсе не теряет своей значимости и традиционно играет важную
роль в жизни общества и личности. Для последней характерны активность на
работе и в сфере досуга, мобильность, высокая потребность в информации и в то
же время погружение в мир собственных переживаний, обостренный
индивидуализм, недоверие к средствам массовой информации и рекламе с их
стереотипами и шаблонами.
Искусство способствует преодолению состояния психологического
отчуждения, формированию потребности в максимальном расширении сферы
общения. В произведении содержится устойчивая программа художественного
сопереживания, ценностных ориентаций и смыслов, имеющая широкую
вариативность ее усвоения.
Традиционно художественное творчество включается в сферу общения и в
форме иллюзорного общения читателя-зрителя-слушателя с персонажами
произведения, и в форме общения автора с реципиентами своих творений. Если
научно-техническая информация транслируется исключительно в форме
сообщений – посланий отправителя получателям, то художественная
информация рождается и функционирует в процессе общения автора с
читателем-зрителем-слушателем, будучи результатом их активности как
субъектов. Реципиент получает от произведения столько, сколько сам способен
дать ему смысла. При этом, конечно же, важен его общекультурный опыт.
В истории культуры искусство является важнейшим способом
моделирования самого общения. В наиболее яркой форме это проявляется в
актерских, исполнительских видах художественного творчества, ведь фильм,
драматический спектакль, балет, мюзикл и др. есть воспроизведение процесса
общения реальных партнеров. Именно так называют актеров, не
обменивающихся информацией, а ведущих диалог. Художественный образ – это
всегда модель человека как субъекта, способного свободно выбирать линию
своего поведения и свободно действовать. При этом в искусстве человек познает
сущность не только вербального общения, но и язык жестов, мимики, взглядов.
В условиях дальнейшего развития информационного общества
потребность в искусстве как эмоционально окрашенной, незаменимой никакими
другими эстетическими впечатлениями форме общения будет только возрастать.
Ведь художественное общение – непосредственное, прямое, невоспроизводимое
и потому не поддающееся адекватной консервации – расширяет мир общения
человека путем, присущим только ему.
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КУЛЬТУРНА ПАМ’ЯТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
Фрадкіна Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Однією з гострих проблем сучасного інформаційного суспільства постає
проблема «кування» національної, культурної ідентичності, культурної пам’яті,
історії як основи національної і державної єдності.
У цьому контексті доречно розглянути поняття культурної пам’яті.
Найбільш розробленою на сьогоднішній день є концепція культурної пам'яті
німецького дослідника Яна Ассмана [1]. Грунтуючись на ідеях М. Хальбвакса і
Московсько-Тартуський семіотичної школи, гейдельберзький єгиптолог
розробив теорію культурної пам'яті, в рамках якої остання розуміється як
специфічна для кожної культури форма передачі та осучаснення культурних
смислів. Це - узагальнююче поняття для будь-якого знання, яке управляє
вчинками і переживаннями в специфічних рамках взаємодії всередині певного
суспільства і підлягає повторюваному заучуванню. Культурна пам’ять включає
в себе «обґрунтовуючі спогади», які стверджують законність і виправданість
існуючого порядку речей. Її існування передбачає стійкі об'єктивації, наявність
спеціальних носіїв. Культурна пам’ять спеціально засновується, штучно
формується. Для її створення, зберігання, трансляції в суспільстві створюються
особливі інститути. Культурна пам'ять вимагає існування професійних носіїв.
Залучення до культурної пам’яті спеціально організовується і контролюється
цими фахівцями. Засвоєння культурної пам'яті вимагає бажання і зусиль з боку
того, хто навчається, тому оволодіння нею завжди соціально диференційовано.
Одні члени соціальної спільноти або ж соціальні групи причетні до неї більшою
мірою, ніж інші. Культурна пам'ять має сакральне забарвлення, їй притаманна
піднесеність над рівнем повсякденності. Воскресіння культурних спогадів
здійснюється в ритуалізованій формі. Тому культурна пам’ять визначається
Я. Ассманом як «орган ритуально оформленого неповсякденного спогаду».
Таким чином можна констатувати, що культурна пам’ять – це культурний
текст, змістом якого є культурний досвід минулого як результат адаптації
етносу до умов існування; досвід має тенденцію до відтворення і реактивації.
Традиція – це певна форма структурування культурного досвіду, спосіб
існування культурного тексту, його збереження і відтворення. Культурна
спадкоємність – це механізм руху традиції в просторово-часовому континуумі.
У сучасних соціально-гуманітарних дискусіях ставляться проблеми пошуку
нових культурних моделей, котрі б гармонійно поєднували традиційний та
інноваційний початки у своїй структурі. Але цей пошук ускладнюється
неможливістю визначити універсальні моделі цього співвідношення, швидше за
все, ці ідеальні уявлення корегуються соціально-культурною практикою, і
закономірності цього процесу потребують спеціальних фахових досліджень.
Література:
1. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая
идентичность в высоких культурах древности». – М. : Языки славянской культуры, 2004.
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АНГЛІЙСЬКІ КАЗКИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ
Червонецька С.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сьогодні англійська мова визнається мовою міжнародного спілкування на
глобальному рівні. Піднесення її соціального статусу в різних сферах
життєдіяльності людини обумовлюється багатьма чинниками, що впливають на
її якість, стан та подальший розвиток, забезпечують нагальні потреби
інтелектуального, емпіричного, духовного і культурологічного характеру.
Інтегральна роль англійської мови в сучасному світі звичайно не оминає і такий
важливий її аспект, як фольклор, в якому казкова творчість посідає пріоритетне
місце. Казка як літературний жанр була і залишається те тільки тривким
засобом культурної і духовної ідентифікації в національних, а й в
інтернаціональних мережах.
Опанування англійською мовою передбачає одночасно й ознайомлення з
культурною спадщиною англійського народу, його казковою творчістю. В казці
як у ніякому іншому літературному жанрі відбивається характер народу, його
уподобання, очікування, сподівання, ставлення до одвічно конфронтуючих
цінностей – «добра і зла». Будучи найбільш доступною формою міжкультурної
комунікації між народами, казка допомагає кращому взаєморозумінню,
оскільки в ній відбиваються перевірені життям загальнолюдські позитивні
цінності. В той же час вона надає можливість відчути колорит духовного життя
людей, що мешкають безпосередньо в Англії, їхнє ставлення один до одного,
природи в усіх формах і виявленнях.
Переважна більшість англійських казок містять багатий фольклорний
матеріал, в якому зосереджена народна мудрість. Їм притаманне вираження
таких глибинних людських якостей, як благородство, шляхетність, достоїнство,
працелюбність, щиросердечність, кмітливість, уміння орієнтуватися в складних
ситуаціях і приймати доречні рішення. Добрий гумор у поєднанні з
переліченими чеснотами свідчить про доброзичливість і одночасно
неприйняття насильства, несправедливості, блюзнірства, лицемірства,
боягузтва та інших негативних рис характеру. Такими яскравими казковими
творами є «Джерело на краю світа», «Як Джек щастя шукав», «Три розумні
голови», «Малий Том і велетень» а ін. Особливою популярністю користується
казкове оповідання Керола Льюіса «Аліса в країні чудес», в якій
сконцентровані найтиповіші риси англійського характеру і яке є
найвиразнішим взірцем крос-культурної комунікації, оскільки представлені в
ній персонажі стали улюбленими героями української молоді.
Література:
1. Кристал Д. Английский язык как глобальный / пер. с англ. / Д.Кристал. – М.: Весь
мир, 2001. – 238 с.
2. Английские народные сказки. / Сост. и пер. Н.Шершевской. Предисл. В.Важдаева. –
М. Гослитиздат, 1960. – 215 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ
ТРАНСКРИБУВАННЮ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ
Червонецький В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Транскрибування становить важливу складову іншомовного навчання за
допомогою системи графічного зображення звуків. Воно спрямоване на опанування
студентами навичок правильної вимови та читання у даному разі англомовної
лексики. Володіння загальноприйнятним фонетичним алфавітом допомагає краще
запам’ятовувати вимовляння нових слів, доречно ставити наголос на багатоскладових
лексемах. Отримані вміння і навички транскрибування, а також уміння
послуговуватися ними, а саме: читати, графічно відображати будь-яку англомовну
лексику за допомогою транскрипційних знаків сприяють кращому їх
запам’ятовуванню.
В сучасних умовах, коли ведуться активні пошуки оптимізації навчального
процесу, підвищення його результативності та якості, важливу роль відіграють
інноваційні технології навчання іноземної мови, в тому числі й такому її аспекті, як
транскрибування. За допомогою технічних засобів значно підвищується ефективність
цього виду навчальної роботи, її продуктивність. Насамперед, відбувається економія
часу, в межах якого засвоюється потрібна інформація, зростає продуктивна діяльність
студентів, підвищується їхня цікавість до опанування навчальним матеріалом, а
також відповідальність за якість виконаних завдань.
Підтвердженням може слугувати фрагмент заняття з основної (англійської)
іноземної мови зі студентами IV року навчання – бакалаврами. Його мета полягає в
подальшому поглибленні опанування лексики активного вокабул яру за темою
«Подорож» (Travelling). Екранним засобом можуть слугувати сучасні покоління
діапроекторів, ноутбуки, телевізори. Навчальний матеріал попередньо записується на
флешку. Він складається з трьох тісно пов’язаних між собою завдань: а) записати в
транскрипції лексичні одиниці, що становлять труднощі при вимові; б) прочитати і
графічно подати за транскрибовані слова, зберігаючи правильність спелінгу; в)
перевірити коректність виконаних завдань, порівнюючи екранний варіант із
самостійно виконаним. Під час виконання навчальної роботи відмічається
підвищення активності студентів, їхньої щірої зацікавленості в позитивному її
завершенні.
Отже емоційне піднесення в поєднанні з відповідальністю за кінцевий результат
сприяє більш тривкому засвоєнню умінь і навичок транскрибування та правильної
вимови активного вокабул яру, читання і запам’ятовування їхнього спелінгу.
Література:
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СЕКЦІЯ 25. СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ІНФОРМАТИВНОГО
ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ФОРМИ ЗОБРАЖЕННЯ В
МЕТОДАХ МОРФОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ В
РІЗНИХ СПЕКТРАЛЬНИХ ДІАПАЗОНАХ
Бабенко В.В., Єгоров П.М.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
Під час розробляння методу створення комплексного електронного образу
документації, наданої на мікрофільмування, з використанням спеціальних схем
освітлення виникло питання, що потребує подальших досліджень. Воно полягає
в необхідності розробляння підходів до визначення найбільш інформативного
зображення для обчислення форми зображення в методах морфологічного
комплексування зображень у різних спектральних діапазонах.
Методи морфологічного комплексування зображень у різних спектральних
діапазонах дозволяють вирішувати ряд актуальних задач, пов’язаних в тому
числі з покращенням читаності документації, наданої на мікрофільмування.
Однак ефективність таких методів суттєво залежить від правильності
визначення базового зображення. Базовим зображенням вважається таке, яке
має найбільшу інформативність у контексті задачі, вирішення якої забезпечує
вибраний метод морфологічного комплексування.
На відміну від відомих підходів до визначення найбільш інформативного
зображення, пропонується використовувати методи побудови класифікації
об’єктів, які відображують складні змістовні поняття, зокрема інформативність.
Перевага такого підходу полягає в тому, що стає можливим оцінювання за
умови, що для інформативності зображення на сьогодні ще не визначені
властивості, придатні до безпосереднього вимірювання.
Таким чином, виникає можливість обґрунтованого та спроможного
визначення найбільш інформативного зображення серед множини зображень у
різних спектральних діапазонах.

307

АДАПТАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ МІКРОФІЛЬМУ ДЛЯ
МІКРОФІЛЬМУВАННЯ КОМ-СИСТЕМОЮ «SMA 51» ДО ГІБРИДНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОФІЛЬМУВАННЯ
Баранцев А.Ю.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
Державна система страхового фонду документації України розвивається у
напрямку використання сучасних технологій. Зокрема впроваджено гібридну
технологію мікрофільмування, яка використовує переваги як галогенідосрібних
носіїв (мікроплівок, мікроформ), так і електронних (електронних сховищ).
Побудова мікрофільму для мікрофільмування документації, наданої
постачальником в електронному вигляді, на галогенідосрібний носій
виконується за допомогою програмного забезпечення з автоматизації процесу
побудови мікрофільму для мікрофільмування КОМ-системою «SMA 51». У
процесі побудови мікрофільму відбувається накопичення даних, зокрема:
1) – зазначається низка властивостей мікрофільму;
2) – створюються шаблони і маркери згідно з ДСТУ 33.113:2014;
3) – визначаються схеми та параметри розрізання великих кадрів на
маленькі.
Частина цих даних, при мікрофільмуванні на галогенідосрібний носій,
втрачається. Для запобігання цьому було прийняте рішення зберігати дані, які
було накопичено у процесі побудови мікрофільму, разом з кадрами
мікрофільму на електронному носії. Для цього було розроблено XML формат
зберігання даних мікрофільму та формат зберігання всіх файлів мікрофільму на
електронному носії. Використання відкритого формату XML дозволило
використовувати дані, накопичені за допомогою програмного забезпечення з
автоматизації процесу побудови мікрофільму для мікрофільмування
КОМ-системою «SMA 51», у комплекс і спеціалізованого програмного
забезпечення «Електронне сховище», який розроблено та впроваджено у
державній системі страхового фонду документації.
Унаслідок того, що програмне забезпечення з автоматизації процесу
побудови мікрофільму для мікрофільмування КОМ-системою «SMA 51»
використовує відкриті формати, такі, як XML для даних та TIFF для графічних
файлів, його доцільно використовувати в інших архівних установах Державної
архівної служби України для створення мікрофільмів як за традиційною, так і
за гібридною технологіями.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО
ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
ІНТЕРЕСІВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Беззубець Т.Я., Болбас О.М.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
Багато країн світу, зокрема й Україна, які володіють інформацією
стратегічного, оборонного значення, мають промислову індустрію, унікальні
наукові й промислові конструкторські організації, розвинуту інфраструктуру,
культурну спадщину світового значення, одним з найважливіших аспектів своєї
багатогранної діяльності вважають надійне збереження інформації та
можливість її еквівалентного відтворення у випадках втрати або пошкодження
оригіналів документів завдяки створеному заздалегідь страховому фонду
документації (далі – СФД). СФД є національним ресурсом, який забезпечує
інформаційну складову національної безпеки України.
Але на сьогодні існує необхідність впровадження концептуальних засад
розвитку державної системи СФД, яка пов’язана з прагненням України
вступити до Європейського Союзу, змінами, що відбулись унаслідок
адміністративної реформи в органах виконавчої влади України, сучасним
станом справ у державній системі СФД, різними поглядами на шляхи
подальшого її розвитку, розширенням сфери та напрямів створення СФД.
В умовах загострення громадсько-політичної ситуації в Україні, окрім
СФД, який є державним ресурсом України, стає доцільним створення
недержавного ресурсу – приватного СФД фізичних та юридичних осіб. Досвід
інших країн світу говорить про активний розвиток процесу формування
«недержавного архівного сектора» економіки, який вже сьогодні забезпечує
збереження документів тимчасового терміну зберігання приватних юридичних
осіб, але це потребує нормативно-правового підґрунтя.
Подальший розвиток різних форм кооперації великого, середнього і
малого бізнесу визначає новий напрям – створення корпоративних СФД. Це
також забезпечуватиме державні інтереси щодо збереження цінної інформації й
надаватиме можливість розвивати сферу надання платних послуг виробничими
підрозділами державної системи СФД та НДІ мікрографії.
Створення СФД на документацію, що підтверджує авторське право,
патенти, корисні моделі тощо, представляє як державні інтереси, так і інтереси
виробничих підрозділів державної системи СФД та НДІ мікрографії.
Розвиток державної системи СФД має відбуватись у безпосередній
взаємодії структурних підрозділів Укрдержархіву у сфері мікрофільмування,
оцифровування та зберігання документів НАФ України, музеїв і бібліотек.
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АНАЛІЗ СКЛАДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ,
ЗАКЛАДЕНОЇ ДО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ,
ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
Власовська Т.Г., Болбас О.М.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
В умовах сьогодення у зв’язку з розвитком процесів глобалізації,
стрімкими змінами соціальної сфери, руйнівним впливом техногенних чинників
на стан довкілля, нагальною стає проблема збереження культурних цінностей,
які забезпечують самоідентифікацію як особистості, так і нації, а також
спадковість у розвитку суспільства. Збереження й оптимальне використання
історико-культурної спадщини для стабілізації розвитку суспільства і
духовного розвитку людини є об’єктом пильної уваги всієї світової спільноти.
Окремих зусиль потребує збереження інформації про культурні цінності.
У більшості країн світу створюють свої Національні програми
збереження культурної спадщини, вибирають серед застосовних засобів
репрографії найкращі, найнадійніші й найефективніші, що дозволяють не
тільки зберегти фонди, але й, розумно сполучаючи можливості сучасних
електронних і мікрографічних систем, зробити ці фонди більш доступними.
Відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації
України» однією з основних засад, на яких ґрунтується функціонування
державної системи страхового фонду документації, є обов’язковість включення
документації, необхідної для збереження інформації про культурні цінності, до
страхового фонду документації України (далі – СФД).
Проте питання щодо складу документації, яка містить інформацію про
культурні цінності і підлягає закладанню до СФД, залишилось невирішеним.
Як наслідок, огляд закладеної до СФД документації показав, що повної
інформації про культурні цінності немає, тому що закладено, наприклад,
інвентарні книги (містять вторинну інформацію про культурні цінності), і не
закладено первинної інформації – зокрема, зафіксованого візуального образу
культурної цінності.
У результаті досліджень науково обґрунтовані вимоги щодо достатності
складу документації, яка містить інформацію про культурні цінності та підлягає
закладанню до СФД, і віднесення культурних цінностей до таких, документація
на які підлягає закладанню до СФД.
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ВЕБ-СВІДОЦТВО». ПИТАННЯ
ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Діков Є.М.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
Усі ідентифіковані потенційно небезпечні об’єкти (далі – ПНО)
підлягають паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі ПНО. Фактом
реєстрації ПНО у реєстрі є Свідоцтво про реєстрацію об’єктів у Державному
реєстрі ПНО (далі – Свідоцтво), видача якого є заключним етапом проведення
паспортизації та реєстрації ПНО.
У 2014 році з метою автоматизації задачі надання Департаментом СФД
Укрдержархіву адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва фахівцями
НДІ мікрографії було розроблено та упроваджено в постійну експлуатацію на
технічних засобах інформаційно-телекомунікаційної системи «АІС СФДУ»
програмне забезпечення (далі – ПЗ) «Веб-Свідоцтво».
Актуальним на теперішній час є питання спрощеної процедури подання
запиту та отримання інформації про стан реєстрації небезпечних об’єктів у
Реєстрі ПНО, що безпосередньо витікає з вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації». Для вирішення цього питання досить обґрунтованим є
використання можливостей сучасних Інтернет-технологій. Саме такий підхід
був обраний під час розробки веб-додатка «Веб-Свідоцтво: Перегляд», одного з
функціонально закінчених компонентів ПЗ «Веб-Свідоцтво».
Веб-додаток «Веб-Свідоцтво: Перегляд» призначений для забезпечення
суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих у Державному реєстрі ПНО,
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, державних аварійно-рятувальних служб, органів державного
нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки доступом до
БД Свідоцтв засобами Інтернет-технологій.
У доповіді розглядаються структура, взаємодія з базою даних Свідоцтв,
інтерфейс користувача та поточний стан веб-додатка «Веб-Свідоцтво:
Перегляд».

311

МІКРОФІЛЬМУВАННЯ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Єгоров П.М.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
На сьогодні в державній системі СФД України для виготовлення
мікрофільмів використовується чорно-біла галогенідосрібна фотоплівка, тому
експонування кольорових зображень на фотоплівку проводиться традиційним
способом за допомогою трьох кадрів, які несуть інформацію про червону,
зелену та синю складові кольорового зображення. Головна проблема такого
способу полягає в тому, що внаслідок специфічних властивостей фотоплівки
відновлення кольорового зображення із кадрів мікрофільму відбувається із
значним відхиленням кольорів.
Результатом проведених для вирішення цієї проблеми досліджень є
наступне.
Запропоновано таку постановку задачі – завдання, що вирішує
мікрофільмування – це реєстрація на фотоплівці інформації про оригінал, за
використання якої надається можливість з тою чи іншою заданою якістю
відтворити його копію.
Введено такі комплексні категорії якості відтворення: найвища якість,
яка відповідає метричній і колориметрично точній копії; висока якість, яка
відповідає або метричній, або колориметрично точній копії із високими
значеннями показників складності; базова якість, яка відповідає
колориметричній перцепційній якості кольоровідтворення.
Розроблено спосіб відображення растрових кольорових зображень
електронних копій документів у кадрах мікрофільму із використанням
поділення кольорового зображення на колірні компоненти моделі CIELAB.
Колірні компоненти представлено у кадрах мікрофільму набором кадрів,
виконаних за спеціально розробленим варіантом технології HDRI.
Доповідь містить огляд основних понять колориметрії, обґрунтування
обраних рішень щодо вирішення поставленої задачі, приклади практичної
апробації розроблених підходів.
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МЕТОДИКА ВІДНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ДО ТАКИХ,
ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯКИХ ПІДЛЯГАЄ ЗАКЛАДАННЮ ДО СТРАХОВОГО
ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Іваннікова О.С.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
Згідно із Законом України «Про страховий фонд документації України»
функціювання державної системи страхового фонду документації (далі – СФД)
ґрунтується на засадах обов’язковості включення до СФД документації,
необхідної для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та
аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та
в особливий період, на випадок втрати або псування оригіналу документа.
НДІ мікрографії виконано низку наукових досліджень щодо визначення
переліків будов, споруд з метою визначення необхідності закладання
документації до СФД. Ці переліки є основою для складання галузевих та
регіональних програм створення СФД. Але в цих науково-дослідних роботах
(далі – НДР) не визначено критеріїв віднесення об’єктів будівництва до таких,
документація яких підлягає закладанню до СФД.
У 2015 році проведено НДР щодо розроблення критеріїв віднесення об’єктів
будівництва до таких, документація яких підлягає закладанню до СФД, а також
Методики віднесення об’єктів будівництва до таких, документація яких
підлягає закладанню до СФД (далі – Методика).
Методику розроблено з урахуванням вимог чинних нормативно-правових та
нормативних документів.
Методика визначає критерії, за якими оцінюють:
– об’єкти з високим ступенем ризику (потенційно небезпечні об’єкти;
будинки виробничого та складського призначення за вибухопожежною і
пожежною небезпекою; об’єкти, які мають стратегічне значення тощо);
– об’єкти із середнім ступенем ризику (будівлі підвищеної поверховості,
об’єкти життєзабезпечення і транспортних зв’язків загальнодержавного рівня
тощо);
– об’єкти із незначним ступенем ризику (об’єкти, що не належать до
об’єктів з високим і середнім ступенем ризику).
Методика також містить переліки показників господарської діяльності
різних сфер, які впливають на оцінку об’єктів будівництва, видів діяльності та
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, і особливо
небезпечних підприємств.
Ефект від упровадження Методики полягає в удосконаленні порядку
створення СФД на об’єкти будівництва.
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ГІБРИДНА ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОФІЛЬМУВАННЯ У ДЕРЖАВНІЙ
СИСТЕМІ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ: ФОРМУВАННЯ
СХОВИЩА ЕЛЕКТРОННИХ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ СФД З ІСНУЮЧИХ
МІКРОФІЛЬМІВ СФД
Ільїн С.В.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
З кожним роком все більше документації виготовляється із застосуванням
засобів автоматизації, у зв'язу з чим питання автоматизації задачі закладання до
страхового фонду документації, наданої постачальником на мікрофільмування
в електронному вигляді, набуло актуальності.
Для вирішення питання у свій час НДІ мікрографії було розроблено та
впроваджено спеціалізоване програмне забезпечення з автоматизації процесу
побудови мікрофільму при підготовці до мікрофільмування КОМ-системою
«SMA 51». Це створило передумови для запровадження у державній системі
страхового фонду документації (далі – СФД) гібридної технології
мікрофільмування, яка забезпечує:
– довгострокове зберігання документів за рахунок використання
галогенідосрібних мікроносіїв (мікроформ);
– виконання вимог Закону України про СФД щодо оперативного
забезпечення користувачів копіями документів СФД за рахунок використання
переваг, що надаються електронними сховищами даних.
У частині запровадження гібридної технології у державній системі СФД
НДІ мікрографії було розроблено та впроваджено комплекс спеціалізованого
програмного забезпечення «Електронне сховище» та виконуються роботи із
внесення відповідних змін у нормативно-технологічну базу.
Крім застосування гібридної технології мікрофільмування під час
закладання на зберігання документації, наданої постачальником в
електронному вигляді, важливим є й питання виготовлення електронних копій
документів СФД із мікрофільмів, які було закладено на зберігання за часів
використання традиційної технології.
Доповідь містить алгоритм дій із виготовлення таких мікрофільмів та
перспективи від їх використання.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ПРО КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В СФЕРЕ
СТРАХОВОГО ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ
Подорожный В.И.
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический
институт микрографии, г. Харьков
В настоящее время повышаются риски потери как самих культурных
ценностей, так и информации про них, в связи с увеличением количества
катастроф природного и техногенного характера.
В государственной системе страхового фонда документации ведутся
работы по технологическому и нормативному обеспечению работ, связанных с
сохранением информации про культурные ценности.
Существующая технология съемки объектов в местах их хранения
рассчитана на документы выполненные на бумажных носителях и не позволяет
проводить съемку объектов культурных ценностей.
Современные технологии цифровой съемки по своим возможностям
приближаются к возможностям традиционной аналоговой съемки, например по
таким показателям, как цветовой охват, разрешающая способность, размер
кадра и т.п.
В последнее время для создания страхового фонда на фотопленке
широкое развитие получили так называемые СОМ-системы. СОМ-система это
гибридное
электронно-микрографическое
оборудование
позволяющее
проводить микрофильмирование исходных документов в цифровом виде.
Специфика работ по созданию страхового фонда на культурные ценности
требует разработки новых технологий позволяющих сохранить информацию
про культурные ценности.
Даны рекомендации по дальнейшим направлениям научных
исследований для решения вопроса о долгосрочном хранении информации про
культурные ценности в сфере страхового фонда документации Украины.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДНЕСЕННЯ
ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ДО ТАКИХ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯКИХ
ПІДЛЯГАЄ ЗАКЛАДАННЮ ДО СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
Ситник Н.Л.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
Згідно із ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків
(відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва», який
установлює вимоги та рекомендації щодо визначення класу наслідків
(відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва, усі об’єкти
будівництва відносять до І – V категорій складності.
Потреба в дослідженні об’єктів будівництва І – V категорій складності
виникла під час визначення можливості закладання документації на ці об’єкти
до СФД. Тому постало питання дослідження щодо визначення критеріїв, за
якими можна віднести об’єкт будівництва І – V категорій складності до такого,
документація якого підлягає закладанню до СФД.
Зазначена проблема була вирішена фахівцями НДІ мікрографії шляхом
поглибленого опрацювання всіх питань, пов’язаних із визначенням переліку
критеріїв віднесення об’єктів будівництва до таких, документація яких підлягає
закладанню до СФД.
Критерії віднесення об’єктів будівництва різного функціонального
призначення до таких, документація яких підлягає закладанню до СФД за
ознаками, що характеризують державну, господарську, екологічну та соціальну
важливість цих об’єктів, визначено в результаті проведеного наукового
дослідження.
Критеріями визначено такі:
– об’єкти державної власності, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави;
– об’єкти технічного прикриття;
– об’єкти систем життєзабезпечення та транспортних зв’язків;
– об’єкти будівництва різного функціонального призначення, що належать
до ПНО;
– об’єкти будівництва різного функціонального призначення ІІІ –
V категорій складності;
– об’єкти культурної спадщини;
– інші об’єкти.
Результати проведених досліджень було застосовано під час розроблення
Методики віднесення об’єктів будівництва до таких, документація яких
підлягає закладанню до СФД.
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВАЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ
ЗАКЛАДАННЯ ДО ЕЛЕКТРОННОГО СХОВИЩА ДОКУМЕНТІВ
(КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ) СФД
Холод Є.Л.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут мікрографії, м. Харків
Для організації робіт із наповнення документами електронного сховища
СФД необхідно визначити першочерговість переведення документації з
мікрофільмів у цифровий формат. Для цього необхідно визначити ознаки
документів, закладених до баз зберігання СФД, та провести їх ранжування.
Ознаки документів повинні задовольняти критеріям важливості, повноти
та актуальності. Важливість закладеної документації необхідно оцінювати з
точки зору необхідності та стратегічної цінності. Повноту документації
необхідно оцінювати не тільки за кількістю закладених на зберігання аркушів
формату А4, але й з урахуванням відповідності програмам створення СФД,
точності, значущості документів та можливості організації за їх допомогою
відновлювальних робіт. Актуальність документів потрібно визначати згідно з
часовими межами їх необхідності та відповідності поточному стану об’єкта.
Підґрунтям для такого аналізу повинна стати текстова інформація,
закладена до баз даних Державного реєстру документів СФД та Державного
реєстру потенційно небезпечних об’єктів. Необхідно проаналізувати
характеристики:
– постачальників документації;
– об’єктів (комплектів документації) та їх зв’язки із програмами
створення СФД;
– потенційно небезпечних об’єктів та наявність у СФД закладеної на них
документації;
– закладеної документації, зазначеної у комплектувальному документі,
тощо.
Таким чином, під час визначення критеріїв важливості документації для
закладання до електронного сховища документів СФД необхідно отримати
перелік ознак (словник) для аналізу текстової інформації в Державних реєстрах,
для можливості використання в експертних системах з автоматизації задач
координації і контролю за формуванням, веденням і використанням страхового
фонду документації України.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Яковченко А.И.
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический
институт микрографии, г. Харьков
В настоящее время единственным носителем долгосрочного хранения
информации является микрофильм. В государственной системе СФД при
изготовлении микрофильмов используется чёрно-белая фотоплёнка. Для
хранения цветных изображений исходное изображение разбивается на три
отдельных изображения, соответствующих различным цветовым каналам,
которые записываются на отдельные кадры микрофильма. При восстановлении
изображения отдельные кадры объединяются в одно цветное изображение.
Однако при таком способе хранения цвета восстановленного изображения
могут существенно отличаться от оригинала.
Актуальной задачей является обеспечение хранения цветных
изображений без искажения информации о цвете.
В НИИ микрографии разработан метод хранения цветных изображений и
на его основе технология изготовления микрофильмов, содержащих цветные
изображения.
Сформулированы
требования
к
исходным
цветным
изображениям и методам кодирования, позволяющие получить максимальное
соответствие восстановленных цветных изображений оригиналу при
минимальных затратах на изготовление и хранение микрофильмов.
Разработанный метод и технология позволяют обеспечить надёжное хранение и
восстановление цветных изображений с заданным качеством.
Разработано программное обеспечение, предназначенное для анализа и
кодирования цветных изображений, оптимального разрезания больших
изображений на кадры, сборки и восстановления изображений. Программное
обеспечение написано на языке Object Pascal с помощью свободной среды
разработки программного обеспечения Lazarus. Для работы с изображениями
использована бесплатная графическая библиотека Graphics32.

318

СЕКЦІЯ 26. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ЕКОНОМІЦІ
ЕТАПИ МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ
Бондар І.О., Ларькіна А.В.
Xapківcький національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
м. Xapків
Створення електронного журналу є складним, трудомістким процесом, що
базується на застосуванні певних комп’ютерних технологій та повинен
враховувати багато чинників впливу на даний процес, що мають формалізований
та неформалізований характер. Це й інтерес певної цільової аудиторії до
конкретних розділів, на основі дослідження та аналізу якого повинно
прийматися рішення про доцільність включення розділів до архітектури
електронного журналу. Також, важливим є дослідження сучасних тенденцій у
дизайні періодичних видань конкретної цільової спрямованості. Так, дизайн
електронного видання ігрової спрямованості повинен бути якісно відмінним від
дизайну видання, наприклад, наукового або довідкового спрямування.
Існуючи методики підтримки процесу створення електронних видань [1 –
3] не враховують впливу специфіки тематичної спрямованості видань на
побудову їх структури та розробки дизайну. Вищенаведене свідчить про
необхідність розробки якісно нової методики, що повинна надавати рекомендації
стосовно вибору структурних і змістовних елементів та його дизайну.
Пропонована методика містить такі етапи: 1) формування множини
критеріїв оцінки якості електронного журналу (техніко-технологічних,
змістовних, психолого-педагогічних, ергономічних); 2) формування множини
структурних елементів; 3) аналіз доцільності включення структурних елементів
за критеріями; 4) побудова графу взаємодії та взаємовпливу структурних
елементів; 5) оцінка ефективності реалізації електронного журналу у певному
дизайнерському стилі; 6) формування методу вибору середовища розробки;
7) налаштування робочого середовища, програмна реалізація, тестування.
Реалізація запропонованих етапів надає можливість для прийняття
аргументованого рішення стосовно вибору найбільш важливих структурних
елементів електронного журналу, його дизайнерського рішення та доцільного
середовища розробки для даного електронного видання.
Література:
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інформації». – Х. : Харк. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба. – Вип. № 1 (117) – 2014. –
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Галь С.В., Антонець О.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Становлення ринку страхування життя в нашій державі відзначається
невеликою, порівняно із зарубіжними країнами, кількістю договорів,
відсутністю у компаній сформованих страхових портфелів, неоднорідністю
взятих на себе ризиків, незначною часткою премій зі страхування життя та
пенсій від усіх премій на страховому ринку, недовірою населення до
довгострокового страхування та значною залежністю кількості клієнтів від
стану та стабільності функціонування економіки країни. За таких умов
важливим та актуальним є дослідження питань активізації діяльності
вітчизняних компаній зі страхування життя та гарантування їх
платоспроможності.
В управлінні страховою компанією важливу роль відіграють математичні
моделі, які мають на меті опис різних видів діяльності страхової компанії.
Побудова таких моделей і проведення на їх основі розрахунків таких важливих
характеристик роботи страхової компанії, як тарифна ставка, величина
страхового резерву, ймовірність розорення і інші, дозволяють визначити
варіанти рішень для керівників компанією.
Основою побудови діяльності страхової компанії є індивідуальний ризик,
рівний загальній сумі коштів, виплачених страховиком. Модель
індивідуального ризику будується на основі наступних припущень:
 аналізується фіксований відносно короткий проміжок часу (для того
щоб можна було знехтувати інфляцією і не враховувати дохід від
інвестування активів), зазвичай це один рік;
 число договорів страхування фіксоване і не випадкове;
 премія повністю вноситься на початку аналізованого періоду; ніяких
надходжень протягом цього періоду немає;
 розглядається кожен окремий договір страхування, при цьому відомі
статистичні властивості пов'язаних з ним індивідуальних втрат.
Доцільним є побудова саме динамічних моделей, які дозволяють врахувати
залежність від часу (динаміка ризику) за зборами і виплат страхової компанії.
Література:
1. Олійник, В. М. Економіко-математичне моделювання в розвитку страхування та
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
Дробаха Н.О., Райко Д.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В сучасних умовах ведення бізнесу необхідною умовою досягнення стійкого та
довгострокового позитивного ділового успіху підприємства є створення його сильного та
вдало сформованого іміджу. Аналіз існуючих визначень поняття «імідж підприємства»
показав, що багато науковців дотримується тієї думки, що імідж підприємства – це образ
підприємства, який складається у свідомості людей та може розподілятися на дві точки зору.
Перша – пов'язана з розглядом іміджу з суб'єктивних позицій індивідуума, що робить
узагальнення та осмислення одержуваної інформації, друга – образ, створений засобами
масової інформації.
Після проведеного порівняльного аналізу джерел було запропоновано власне
визначення сутності поняття «імідж підприємства» – це певне сформоване уявлення цільової
аудиторії про підприємство, що ґрунтується на послідовному збільшенні знань і посиленні
емоційного сприйняття предмету, взаємодіє з компонентами його діяльності та залежить від
певного комплексу заходів, які втілюються з метою його підтримки та підвищення (рис. 1.).
ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА
Комплекс заходів з підвищення іміджу підприємства

Кадрові заходи

Маркетингові заходи

Клієнтурні заходи

Заходи з підвищення
корпоративної культури

Заходи з планування
конкурентної боротьби

Надання достовірної та
правдивої інформації

Вироблення та
вдосконалення кадрової
політики

Заходи з просування
товарів

Виконання договірних
зобов’язань перед
клієнтами

Формування лояльності
персоналу до організації,
забезпечення соціальних
гарантій
Стимулювання
виробничого процесу,
мотивація персоналу

Вироблення оптимальної
цінової політики

Надання сервісного
обслуговування

Виробничо-економічні
заходи
Підвищення якості
продукції
Впровадження
інноваційних технологій
Залучення фінансових
інвестицій
Підвищення еконо-мічної
ефективності
виробництва

Розробка заходів, що
здійснюють
інформаційно-емоційний
вплив на цільові групи

Зовнішній імідж

Внутрішній імідж
Компоненти діяльності підприємства (та їх взаємозв’язок)

Управління персоналом

Взаємодія з контрагентами

Організація виробництва

Продаж, збут продукції

Зовнішнє
середовище

Внутрішнє
середовище

Соціальні комунікації

Виробничо-економічні задачі

Товарна політика

Цінова політика

Збутова політика

Комунікаційна політика

Інструменти маркетингу

Рис. 1 – Концептуальний підхід до розробки заходів з підвищення іміджу
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РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Зацаринний В.М., Райко Д.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м Харків
Розробка рекламної кампанії підприємства – це складний багаторівневий
процес на стику творчої інноваційної думки, що завжди було перевагою в
конкурентній боротьбі, та планування розробки й реалізації маркетингового
комплексу діяльності всього підприємства (рисунок 1). Рекламна кампанія
проводиться в деякий заздалегідь розрахований період часу і для певної
цільової аудиторії споживачів. Її успіх залежить від знання аудиторії, а також
креативних і фінансових можливостей для її охоплення. У процесі здійснення
сегментування для підприємства найважливіше завдання — знайти сегмент
ринку, на який воно спрямовуватиме основні маркетингові заходи. Після
визначення цільового сегменту, на який буде спрямоване рекламне
повідомлення, безпосередньо й розробляється рекламне повідомлення. Саме від
того наскільки вдалим буде творчий хід, яку властивість чи особливість товару
або послуги буде змальовано й представлено як конкурентну перевагу, в який
спосіб буде реалізовано ідею, які засоби поширення інформації буде обрано –
буде залежати успіх рекламної кампанії, а як наслідок й успіх товару чи
послуги на ринку. Вибір типу рекламної кампанії – це важливий етап, що
потребує постійного контролю, а отже комунікація між рекламодавцем й
рекламним агентством повинна бути максимальною, щоб контролювати процес
й уникати небажаних помилок, ще на етапі розробки звернення. Вибір каналу
розповсюдження залежить від цільового сегменту та бюджету рекламної
кампанії. Для розрахунку рекламного бюджету найчастіше на практиці
застосовують такі методи: суб'єктивний, метод фіксованих орієнтирів,
нормативний підхід. Вибір методу залежить від здатності підприємства
виміряти результативність реклами і від ступеня зворотності коштів,
витрачених на рекламу.

Рисунок 1 – Етапи розробки рекламної кампанії
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Кириленко В.І., Райко Д.В.
Національний технічний університет
«Національний політехнічний інститут», м. Харків
Проблема класифікації інструментів маркетингових комунікацій (МК)
широко представлена у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених щодо
ATL, BTL та TTL (з англ. «above the line» - над лінією, «below the line» - під
лінією, «through the line» - крізь лінію) досі залишається дискусійною, адже не
існує сталого поділу інструментів просування між означеними елементами та
не відокремлено критерії, за якими можна було б чітко диференціювати МК за
видами. Найбільш спірним є питання віднесення окремих інструментів
просування до TTL та природа появи цих інструментів на межі між
традиційними та нетрадиційними.
Щоб диференціювати інструменти маркетингових комунікацій на ATL,
BTL та TTL виділимо наступні критерії розподілу: напрям впливу
(односторонній або двосторонній за умови наявності діалогу споживача з
продавцем); характер впливу (масовий або персоналізований вплив на
кінцевого споживача); рівень розповсюдження (використання традиційно
реклами або нетрадиційних інструментів маркетингових комунікацій); термін
впливу (коротко-, середньо- чи довгостроковий).
Результатом диференціації інструментів МК на ATL, BTL та TTL є
запропонована класифікація МК за видами (рис. 1), де ATL-комунікації –
традиційний односторонній вплив на свідомість споживача без включення його
в діалог з продавцем товару за допомогою реклами; BTL-комунікації – частина
довготермінової стратегії виведення марки на ринок за допомогою
стимулювання збуту, прямого маркетингу, ПР, виставок та реклами в Інтернет;
TTL-комунікації – сучасне трактування концепції інтегрованих маркетингових
комунікацій, сформоване за допомогою ATL та BTL.

Рисунок 1 - Класифікація інструментів за ATL, BTL, TTL критеріями
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
КООПЕРАЦІЇ
Кучерява К.Я.
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
м. Харків
В епоху інтелектуалізації й інформатизації всіх сфер суспільного життя,
ефективність функціонування суб’єктів сільськогосподарської кооперації
безпосередньо пов’язана з адекватною якістю інформаційно-оперативного
управління. В умовах становлення і розвитку системи сільськогосподарської
кооперації суттєвою проблемою її функціонування є дезінтеграція учасників на
ринку АПК, відсутність єдиного інформаційного простору.
Господарська діяльність сільськогосподарських кооперативів базується
на використанні різнопланової інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень. Принципово можливі наступні підходи до обробки
інформації: централізоване зберігання й обробка інформації при
централізованому управлінні; централізоване зберігання й обробка інформації
при незалежних системах управління; розподілене зберігання й обробка
інформації при централізованому управлінні; розподілене зберігання й обробка
інформації при децентралізованому управлінні 1.
Технічною передумовою формування єдиного інформаційного простору
сільськогосподарської кооперації є створення інформаційної інфраструктури,
що, зокрема, включає комп’ютерний парк й комунікації в кооперативах.
Організаційною передумовою має стати створення єдиного координаційного
центру у вигляді електронної системи інформаційного супроводження
кооперативної діяльності та наукових досліджень у сфері кооперативних
відносин 2.
Запровадження певної концепції обробки інформації вимагає створення
відповідної інформаційної системи управління в кооперативах. Серед основних
виділяють ієрархічні, мережеві та реляційні інформаційні системи. Мережеві та
ієрархічні інформаційні системи орієнтовані на централізовану обробку даних.
Реляційна модель є застосовною, як для систем управління з централізованою,
так і децентралізованою обробкою даних 1. Саме тому науковці виділяють
останню модель, як найбільш привабливу інформаційну модель для управління
кооперативами.
Література:
1. Івченко Є.І. Моделі інформаційних систем для управління підприємствами
споживчої кооперації / Є. І. Івченко // Вісник Східноукраїнського Національного
університету ім. В. Даля №8 (150). – 2010.
2. Кооперативні читання: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практ. Конференції,
4–6 квітня 2013 р. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний
університет», 2013.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОРТЕРА
Лук’янець С.П.
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Для ефективного функціонування механізму експортної діяльності
підприємства в частині планування оптимального асортименту та обсягу
продажу необхідно врахувати багато критеріїв, як то максимум прибутку,
мінімум капіталовкладень, обсяг продажу, собівартість продукції, ціна товару
та ін. З’єднати ці критерії wj можна з врахуванням їх вагових критеріївпріоритетів λj
W   λ jWj  max
j

Задача полягає у розрахунку фізичних обсягів xj випуску та реалізації
певного j-го виду продукції, а її цільова функція має бути у вигляді:
n

max  q j ( x j )G j ( x j ) ,
xj

j1

де qj – показник, що характеризує ризик недоотриманого запланованого
прибутку; Gj – прибуток від продажу j-го виду продукції.
Прибуток Gj(xj) визначається як різниця між доходом Rj(xj) та витратами
Сj(xj) на виробництво j-го виду продукції, які нелінійно залежать від обсягу
виробництва і реалізації на експорт.

R j (x j )  c j x j. (1   j )  a jc j x j /(c j x j  1) ,
де cj – прямі витрати на виробництво одиниці продукції; j – коефіцієнт,
що характеризує «незмінний» плановий обсяг прибутку від реалізації; а j –
коефіцієнт, що характеризує ступінь і темп зниження ціни залежно від обсягів
продажу.

С j (x j )  c j x j.  (m jc j x j d j ) /(c j x j  1) ,
де mj – коефіцієнт темпу зміни питомої собівартості продукції залежно
від обсягу випуску та реалізації; dj – умовно-постійні витрати підприємства на
виробництво та реалізацію j-го виду продукції.
Введення у формули Rj(xj) та Cj(xj) додатків є необхідністю для аналізу
нелінійної залежності собівартості й ціни одиниці товару від обсягу його
випуску і реалізації.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ЗУПИНЕННЯ ТОРГІВ
В ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНАХ
Мельников О.С.
Національний техничний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Протягом останніх років спостерігається бурхливе зростання популярності
електронних аукціонів як засобу продажу та/або закупівлі товарів, робіт і
послуг. Так, з 2015 р. в Україні почались пілотні випробовування здійснення
державних закупівель з використанням електронної торгівельної системи
ProZorro. Закон України «Про публічні закупівлі» передбачає повне
переведення державних закупівель в Україні на електронний формат протягом
2016 р. [1] Але використання електронних аукціонів не обмежується публічним
сектором. Широко відомі такі Інтернетаукціони, як eBay, eBid, OLX та ін.
Принципово, системи електронних аукціонів програмно реалізують одну з
чотирьох «класичних» схем: англійську, голландську, аукціон із закритими
пропозиціями, аукціон Вікрі [2]. Але особливості електронного формату
прийому пропозицій від учасників в реальному масштабі часу вимагають
більшої уваги до критерію зупинення торгів, ніж в традиційних оральних та
паперових аукціонах. Найбільш поширеними є такі критерії [3].
1. В аукціонах із фіксованим часом прийом нових пропозицій
припиняється у заздалегідь визначений час.
2. В аукціонах із плинним часом торги зупиняються, коли протягом
певного часового інтервалу система не отримала жодної нової пропозиції.
3. В системах з фіксованою кількістю раундів кожен з учасників має певну
заздалегідь визначену кількість можливостей для зміни своєї початкової ціни.
Саме за такою схемою проводяться торги в системі ProZorro, що навіть
закріплено в Україні на законодавчому рівні [1].
Кожен з цих критеріїв впливає як на стратегічну поведінку учасників
торгів, так і на технічні вимоги до електронних торгівельних майданчиків,
засобів зв’язку, тощо. Також важливими факторами є зручність для учасників,
інформаційна захищеність, вразливість до зловживань.
В докладі порівнюються наведені вище критерії зупинення торгів з точки
зору їх економічної ефективності для замовника торгів і аналізуються
практичні аспекти їх реалізації на електронних торгівельних майданчиках.
Література:
1. Закон України «Про публічні закупівлі» № 922-VIІІ від 25 грудня 2015р.- Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
2. Мельников О.С. Порівняльний аналіз існуючих організаційних механізмів
проведення торгів / О.С.Мельников // Публічне управління: теорія та практика.. – Х. Вид-во
«ДокНаукДержУпр», 2012.  №1(9).  С.130-134.
3. Leung, T.L.Y. Internet Auction Processes and Mechanisms. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: https://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/leung-2012.pdf. - 209p.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ
НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ
Мельникова К.І., Покотило Т.В.
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
м. Харків
Основним завданням територіальної реформи, що зараз здійснюється в
Україні, є надання своєчасних та якісних послуг населенню з боку місцевих
органів влади. Статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги»
запроваджується організація центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)
[1]. В деяких містах такі центри вже створені. За результатами соціологічних
опитувань, більшість респондентів позитивно оцінюють створення ЦНАП, але
53% звертають увагу на недостатність та складнощі з доступом до інформації,
необхідної для надання адміністративної послуги. Також респонденти
відзначають в якості суттєвих проблем недотримання строків надання адміністративних послуг, наявність черг в ЦНАП, неактуальність інформації [2].
Пріоритетним напрямом вирішення цього питання є запровадження
сучасних інформаційних систем в практику діяльності ЦНАП. Особливо слід
звернути увагу на CRMсистеми (Customer Relationship Management), які вже
довели
свою
ефективність
для
вирішення
питань
управління
взаємовідносинами з клієнтами у комерційних структурах. Для створення
CRMсистем існують спеціалізовані програмні продукти, такі як Microsoft
Dynamics CRM, Terrasoft CRM, Мегаплан, 1С, тощо. Набувають популярність
також хмарні CRMсистеми з віддаленим доступом (SaaS).
Позитивними факторами впровадження CRMсистем є:
 можливість швидкого доступу до інформації про організації та їх
підрозділи, які надають ті чи інші адміністративні послуги;
 автоматизація процесів обробки запитів з боку громадян;
 ведення бази даних звернень громадян;
 відстеження поточного стану звернень громадян в реальному часі;
 збір актуальної статистики щодо структури та опрацювання звернень,
що дозволяє швидко виявити «вузькі місця» в діяльності ЦНАП;
 можливість зворотного зв’язку із громадянами, тощо.
В широкому сенсі впровадження CRMсистем дозволить державним
організаціям реалізувати основні принципи електронного уряду 
демократизацію управління, його прозорість та ефективність.
Література:
1. Про адміністративні послуги : Закон України від 09.09.2012 № 5203-VI // Відомості
Верховної Ради України. – 2013. – № 32. – С. 1705.
2. Стан та проблеми реформування системи адміністративних послуг в Україні:
аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові
Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1373.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ЙОГО
ОЦІНКА
Назаренко М.І., Харченко А.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Невід'ємною складовою динамічного розвитку сучасного суспільства є
стійкі процеси регіоналізації, які проявляються у формуванні на
внутрідержавному рівні сталих територіально-господарських систем. Причому,
все більш прискорений розвиток продуктивних сил, з одного боку, стимулює
інтенсивні інтеграційні процеси у всіх сферах людського буття, і в той же час, з
іншого, посилює роль регіональних територіально-виробничих комплексів у
формуванні економічного потенціалу держави. Особливої уваги при цьому
потребують регіони, в яких економічні проблеми нашаровуються на інші
нагальні проблеми соціально-економічного розвитку.
Слід зазначити, що Україна є дуже неоднорідною з точки зору
економічного розвитку. Тому в роботі було проаналізовано складові соціальноекономічного розвитку та визначено загальні показники, що його
характеризують. Сформована система показників була агрегована у єдиний
інтегральний (підсумковий) індекс соціально-економічного розвитку регіонів.
Для реалізації цього підходу було вирішено наступні підзадачи:
ранжовано показники по ступені привабливості тієї чи іншої альтернативи і
розраховано вагові коефіцієнти, що враховують важливість кожного показника.
Отримані результати показали, що в Україні зберігається високий рівень
регіональної диференціації економічного розвитку, соціально-економічний
потенціал регіонів має тенденцію до зниження, особливо для групи менш
розвинених регіонів. Це свідчить про те, що сама економіка України
переходить в кризову ситуацію та рівень життя населення стабільно
погіршується.
Крім того, спостерігається високий приріст значень показників
дестимуляторів, таких як рівень безробіття, індекс споживчих цін (індекс
інфляції), які мають досить високу вагу на загальну оцінку регіону. Дані
кризові тенденції можуть бути пояснені складною економічною та політичною
ситуацією, яка складається в Україні на протязі останніх років.
Слід зазначити, що збереження і посилення міжрегіональної
диференціації тягне за собою серйозні негативні наслідки, тому вирівнювання
соціально-економічного розвитку регіонів є одним з найважливіших суспільнополітичних завдань. Для запобігання подальшої економічної кризи у регіонах
та у країні в цілому слід змінювати саму політику регулювання регіонами,
збільшувати інвестиційні можливості, просувати методи децентралізації
економіки, кредитні кошти у розвиток регіону, тощо.
У таких умовах необхідні розробка та впровадження стратегій сталого
розвитку кожного окремо взятого регіону, що передбачали б комплекс
продуманих заходів загальнодержавного характеру з урахуванням
територіальних особливостей.
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
Норкін М.І., Грінберг Г.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сучасному етапі розвитку інтернет–технологій все більш значущою є
тенденція переходу бізнесу в онлайн режим. Все більша кількість підприємств
прагнуть бути представленими в мережі Інтернет. Серед переваг, які надає
інтернет–торгівля є, наприклад, збільшення обсягів продажів за рахунок
величезної кількості користувачів Інтернету. Це можливість вести торгівлю
безперервно – 24 години 7 днів на тиждень, а також зменшити витрати на
утримання бізнесу за рахунок скорочення його адміністративної частини.
Аналіз ринку інтернет–торгівлі дозволив виявити, що ринок інтернет–
торгівлі в Україні перебуває на етапі бурхливого розвитку. За останні 10 років
кількість інтернет-магазинів зросла приблизно в 60 разів – наразі їх близько 10
тисяч, а обіг онлайн–торгівлі досяг 2 млрд. дол. США. Можна відзначити, що
значне місце у розвитку електронної економіки займає інтеграція в інтернет–
середовище фінансової системи. Відбувається розширення надання послуг
через інтернет фінансовими установами.
У процесі розробки системи було вирішено ряд технічних питань. Поперше було обрано мову програмування Java, на якій буде описана основна
бізнес-логіка додатку. Вона надає змогу не залежати від обраної платформи, на
якій буде встановлюватись веб-додаток, і наявність великої кількості
відкритого програмного забезпечення (з англ. open source), що значно спрощує
написання, скорочує час на розробку та підтримку у майбутньому такого роду
додатків. По друге, було прийнято рішення про використання SQL бази даних,
замість NoSQL, оскільки, незважаючи на те, що на етапі проектування бази
даних було виявлено, що такі документо-орієнтовані NoSQL СУБД, як,
наприклад, MongoDB більше відповідають тій моделі даних, що була
спроектована, проте відсутність підтримки транзакцій, що є критичним для
такого роду систем, стала вирішальним фактором при виборі СУБД MySQL.
Адміністрування в системі було вирішено вести безпосередньо через той
самий веб-додаток шляхом введення в інформаційну систему інформації щодо
її адміністраторів. Цей крок дозволив скорити час на розробку системи.
Результатом роботи виступив веб–додаток, який надає змогу його
користувачам виконувати наступні функції : купівля товарів онлайн клієнтами
магазину, ведення обліку користувачів системи, замовлень, товарів, складський
облік, видачу супровідної документації.
Література:
1. Электронная коммерция в Украине 2009-2011 [Електронний ресурс] : Офіційний сайт
компанії Gemius. – Режим доступу: http://gemius.com.ua/ua/raporty/2011-05/03.
2. Галочкін О. В. Стан електронної торгівлі в Україні: реалії та перспективи
[Електронний ресурс] / О. В. Галочкін, О. О. Галочкіна – Режим доступу :
http://bsfa.edu.ua/files/konf/22032013/s5/Halochkin.pdf.
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Пискун О.А., Статівка Н.В.
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, м. Харків
Зростання значущості інформації та електронних послуг і, отже,
застосування ІКТ в економіці, державному управлінні і в повсякденному житті
громадян викликало новий напрям трансформації – перехід до інформаційної
економіки. Переваги для суспільства від цифрової та ІКТ-революції полягають
в забезпеченні кращого та порівняно дешевшого доступу до знань та
інформації, що прискорює здійснення операцій і бізнес-процесів, знижує їх
вартість, яка, в свою чергу, збільшує вигоду громадян і споживачів [1].
Становлення інформаційної економіки в Україні супроводжувалось
такими особливостями: поява нових виробничих сил, що кардинально змінили
матеріально-технічну базу виробництва за рахунок привнесення в неї
автоматизації, інформаційних ресурсів та комп’ютерної техніки з глобальною
мережею Інтернет; впровадження інформаційних технологій у виробництво,
торгівлю та послуги, а також розвиток комп’ютерної мережі Інтернет;
змінюється характер праці, що зумовило виникнення нового виду діяльності –
інформаційного та нових форм праці, які характеризуються дистанційністю [2].
У процесі розбудови інформаційної економіки в Україні відбулось
закріплення засад її розвитку на законодавчому рівні. Зокрема, Верховною
Радою України було прийнято Закон «Про затвердження Національної стратегії
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки» та Закон
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки». Відповідно до даної стратегії, одним з головних пріоритетів
України є розвиток інформаційного суспільства, в якому суспільні відносини у
різних сферах людської діяльності здійснюються на засадах широкого
використання сучасних ІКТ, що дає змогу кожному створювати інформацію та
накопичувати знання, мати вільний доступ до них, поширювати і
використовувати з метою суспільного прогресу та особистого інтелектуального
зростання.
Побудова інформаційної економіки в Україні в стратегічній перспективі
дозволить посилити міжнародні позиції України та її конкурентоспроможність
на світових ринках, зміцнити внутрішні аспекти соціально-економічного
розвитку, підвищити рівень добробуту населення.
Література:
1. Геєць В. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті
глобалізаційних викликів : монографія. У 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. – К.
: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с.
2 .Інформаційне Суспільство. Шлях України. Бібліотека інформаційного суспільства. –
К. : Фонд «Інформаційне Суспільство України». – 2004. – 309 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ
Решетняк Ю.Б., Стрижаченко А.В.
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Известно, что включение в эконометрическую модель дополнительных
факторов (объясняющих переменных) всегда приводит к росту коэффициента
детерминации R2 и уменьшению суммы квадратов остатков модели RSS. Таким
образом, происходит «улучшение» модели. Однако, лишние факторы снижают
эффективность оценок параметров модели, и приводят к расширению
доверительных интервалов их оценок.
Обычно целесообразность добавления группы новых регрессоров
определяется с помощью одного из вариантов теста Вальда. Сравниваются
длинная и короткая регрессии (длинная содержит дополнительные
объясняющие переменные). Нулевая гипотеза предполагает одновременное
равенство нулю коэффициентов при дополнительных переменных.
F-статистика выглядит следующим образом:
RSS k  RSS m
mk
F
,
RSS m
nm
где k - количество регрессоров в короткой регрессии, m – количество
регрессоров в длинной регрессии, n – количество наблюдений. Если расчётное
значение F-статистики больше, чем Fкр = F1 (m  k , n  m) , где α – уровень
значимости, то нулевая гипотеза отвергается.
Другой способ решения задачи оптимизации количества регрессоров
состоит в использовании штрафных критериев Акаике AIC и Шварца BIC. AIC
= n ln(RSS/n) + 2p; BIC = n ln(RSS/n) + ln(n)p, где n – количество наблюдений, p
– число параметров модели, RSS – сумма квадратов остатков модели,
полученная при оценке коэффициентов методом наименьших квадратов. Среди
нескольких альтернативных моделей предпочтение отдается той, у которой
значение AIC и BIC меньше.
В рамках алгоритма, связанного с рассмотрением статистических гипотез,
возможно только попарное сравнение моделей с разным числом факторов.
Таким образом, необходим анализ ~ m2 пар гипотез (m – максимальное
количество факторов). При использовании штрафных критериев каждому
набору объясняющих переменных отвечает одно значение критерия.
Следовательно, при анализе приходится иметь дело с относительно небольшим
числом (m) значений применяемого критерия. В тоже время такой подход
является слишком упрощенным и недостаточно обоснованным.
Представляется, что штрафные критерии можно применять на начальном
этапе построения регрессионной модели при первичном определении ее
структуры.
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МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ И КЛАСТЕРНЫЙ
АНАЛИЗ В МАРКЕТИНГЕ
Решетняк Ю.Б.
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
В маркетинговых исследованиях довольно часто приходится
сталкивается с задачами, содержащими значительные объемы исходных
данных. Большим может быть, как количество объектов исследования
(наблюдений), так и число признаков, характеризующих эти объекты. Такими
задачами, в частности, являются сегментирование рынка и многие другие. Для
подобных задач важное прикладное значение имеют методы кластерного
анализа — набора алгоритмов, позволяющих упорядочивать объекты в
сравнительно однородные группы.
Целью настоящей работы является исследование возможности
применения метода главных компонент (МГК) для решения задач
кластеризации в маркетинговых исследованиях.
Кластерный анализ не накладывает ограничений на вид рассматриваемых
объектов, и позволяет рассматривать множество исходных данных практически
произвольной природы. Если объекты кластеризации представить как точки в
n-мерном
пространстве
признаков
(n
–
количество
признаков,
характеризующих объекты), то сходство между объектами определяется через
понятие расстояния между точками. Способ вычисления расстояния между
объектами или группами объектов отражает специфику решаемой прикладной
задачи. Например, в случае непрерывных переменных может быть задано
эвклидово расстояние: r 

n

( X

ij

 X ik )2 , где Xij – значение i-го фактора в j-м

i 1

наблюдении.
В опросных листах при проведении маркетинговых исследований, как
правило, содержатся родственные вопросы, и полученные данные обычно
мультиколлинеарны. МГК позволяет перейти от исходного множества
коррелированных факторов X1, X2, … Xn к новому набору объясняющих
переменных Z1, Z2, … Zn с нулевыми коэффициентами ковариации между ними:
cov (Zi, Zj) = 0, (i ≠ j). Он позволяет уменьшить количество объясняющих
переменных до нескольких первых главных компонент и, таким образом,
облегчить задачу кластеризации.
МГК легко реализуем в программной среде R. Для этой среды с
открытым исходным кодом существуют многочисленные дополнительные
библиотеки-модули, которые значительно расширяют ее функциональность. R
обладает большим набором опций для визуализации данных.
Метод главных компонент хорошо приспособлен для маркетинговых
исследований, позволяет формировать новое пространство объясняющих
переменных с нулевой мультиколлинеарностью, снижать размерность этого
пространства, облегчает визуализацию данных.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО
АНАЛИЗА В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Романенков Ю.А., Вартанян В.М., Зейниев Т.Г.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт», г. Харьков
Формализация деятельности организации в виде системы бизнеспроцессов – одно из популярных и эффективных направлений в современной
науке стратегического управления организацией [1].
При этом бизнес-процесс понимается как система последовательных,
целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой
посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы процесса
преобразуются в выходы, т.е. результаты процесса, представляющие ценность
для потребителей [2].
Одной из задач управления организацией в рамках этого направления
является оценка эффективности системы бизнес-процессов. Для ее решения
разработано множество методов, в частности, авторами предложен матричный
метод оценки уровня относительной эффективности иерархической системы
бизнес-процессов в организации [3].
Однако далеко не все практические задачи управления можно напрямую
формализовать указанными выше методами. Это связано, в частности,
объективной неопределенностью, возникающей на всех этапах управления
бизнес-процессами вследствие недостоверности и неполноты информации, а
также большой доли результатов экспертного оценивания.
Таким образом, адаптация существующего инструментария к различным
типам данных, которые позволяют учитывать неопределенность в подобных
системах, – есть актуальная научно-прикладная задача.
Одной из форм представления неопределенности данных, характерных для
результатов как экспертного оценивания, так и мониторинга организационнотехнических систем, является интервальная.
В процессе стратегического управления организацией практическое
значение имеют не только методы, позволяющие эффективно работать с
данными такого типа, но и графоаналитические средства поддержки принятия
управленческих решений, созданные на базе этих методов.
Литература:
1. Зуева А.Г., Носков Б.В., Сидоренко Е.В., Всяких Е.И., Киселев С.П. Практика и
проблематика моделирования бизнес процессов. Под общ. ред. Треско И.А. – М.: ДМК
Пресс; М.: Компания АйТи, 2008. – 246 с.: ил. (Серия «ИТ-Экономика»).
2. Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделий
машиностроения: проблемы и решения / Л. В. Губич [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
Беларус. навука, 2010. – 286 с.
3. Романенков, Ю. А. Матричный метод оценки уровня относительной эффективности
иерархической системы бизнес-процессов в организации [Текст] / Ю. А. Романенков,
Т. Г. Зейниев // Автоматизация технологических и бизнес-процессов. – Одесса: ОНАПТ,
2014. – № 4(20). – С. 121 – 129.
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИПАДОК ПЛАНУВАННЯ БАГАТОВАРІАНТНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Федоров А.О., Гонгало В.Г., Назаренко С.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Різноманітне виробництво характеризується наступним чином:
X i  X j  ; i  j

 

X i  gip ; gip 0,1 ; i, j  1, n; p  1, m;

(1)

де Хi, Хj — множина деталей і технологічних операцій, необхідних для
виготовлення i –го і j –го виробів(Хi≥Хj.); p – кількість детальних і
технологічних властивостей виробу.
Для максимальної спеціалізації такого виробництва (підвищення його
ефективності) в k-му періоді використовувався критерій оптимізації, де
мінімізується кількість детальних і технологічних характеристик
(2)
де dij – міра близькості між порівнюваними виробами.
В якості міри близькості запропоновано використовувати вирази на основі
наступних коефіцієнтів подібності:
1. Коефіцієнт подібності Рао:
(3)
2. Коефіцієнт подібності Дейка:
(4)
3. Коефіцієнт подібності Хамана:
(5)
Аналіз отриманих результатів буде наведено в окремій статті.
Література:
1. Первин Ю. А., Португал В. М., Семенов А. И. Планирование мелкосерийного
производства в АСУП. М.: Наука, 1973. – 455 с.
2. Салыга В. И. Федоров А. А. Модель текущей специализации в задаче распределения
квартальной программы. «Электротехническая промышленность», вып. 8 (454), 1977. с. 2325.
3. Задание метрики в задачах классификации объектов различной природы / А. А.
Федоров, Ю. В. Лопухин, А. Ю. Скобликов // АСУ и приборы автоматики : всеукр. межвед.
науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2010. – Вып. 151. – С. 96–100.
4. Використання різних метрик в задачах розподілу виробничої програми / Гонгало В.Г.,
Федоров А.О. // Труди ХІ-ої Міжнародної наукової конференції “Дослідження та оптимізація
економічних процесів “Оптимум-2015” – Х.: НТУ “ХПІ”, 2015 р. – 53-56.
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СЕКЦІЯ 27 КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНІТОРИНГ І ЛОГІСТИКА
О НАПРАВЛЕНИЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Азаренков Н.А., Пигнастый О.М., Ходусов В.Д.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Данные экспериментальных исследований Intel Corporation [1,2] показали,
что недавно введенный для проектирования систем управления производством
новый класс моделей, получивший название PDE-моделей, достаточно хорошо
описывают поведение параметров поточной линии для установившихся режимов,
и неудовлетворительно для переходных. В связи с этим дальнейшее развитие PDEмоделей потребовало замены квазистатической теории более совершенной,
позволяющей построить модели управляемых производственных процессов для
переходных режимов функционирования поточной линии с учетом механизма
взаимодействия предметов труда с оборудованием и между собой и разработать
для этих режимов алгоритмы управления производственными процессами. На
рисунке представлены обсуждаемые в докладе задачи, решение которых
необходимо для решения указанной проблемы

Рис. – Модель управления производственной поточной линией
Литература:
1. Armbruster D. Continuous models for production flows. In Proceedings of the 2004
American Control Conference. / Armbruster D., Ringhofer C., Jo T- J. – Boston, MA, USA, 2004. –
P. 4589 – 4594.
2. Kempf К. A Continuum Model for a Re-entrant Factory. Operations research. / D.
Marthaler, Ch.Ringhofer, K.Kempf, D.Armbruster, Jo Tae-Chang. – 2006. – VOL 54 – №5. – Р.
933 - 950.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ
ЕКОЛОГІЧНОСТІ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ
Білова М.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Актуальність роботи визначається необхідністю урахування при здійсненні
оцінки екологічності складного системного об’єкту великої кількості його
характеристик, які знаходяться у стані взаємовпливу та призводять до трансформацій
у системі. Для підвищення об’єктивності отримуваних результатів визначено за
необхідне усунення «інформаційного шуму» за рахунок визначення головних
компонент [1], що, однак, не є достатнім для формування комплексного методичного
забезпечення вирішення завдань сталого розвитку при ідентифікації якості об’єкту. У
даній роботі пропонується удосконалення методики оцінки екологічної якості за
рахунок обґрунтування достатності вихідних даних для компараторної ідентифікації
при застосуванні додаткового методу когнітивного моделювання.
Знакові когнітивні графи пропонується використати для моделювання взаємозв’язків
між параметрами, що характеризують стан регіону [2]. Даний метод успішно
використовуються для визначення збалансованості у системах різної природи, для
вирішення завдань моделювання взаємовпливів факторів і дослідження стійкості. У
якості вузлових точок графу розглядаються якісні характеристики системи, визначені
за групами параметрів її стану (рис. 1).

Рис. 1 Приклад виділення взаємозв’язків характеристик безпечності регіону на
когнітивній карті
Імпульсний аналіз дозволяє підтвердити вихідні дані факторного аналізу і остаточно
сформувати інформаційну основу для компараторної ідентифікації рівня
екологічності складних об’єктів.
Література:
1. Козуля Т.В. Розробка методології компараторної ідентифікації екологічного стану
системних об’єктів [Текст] / Козуля Т.В., Білова М.О. // Международная научная
конференция MicroCAD : Секція №28 – Комп’ютерний моніторинг і логістика – Вестник
НТУ «ХПИ», 2014.
2. Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным,
биологическим и экологическим задачам: Пер. с англ. – М.: Наука, 1986. – 496 с.
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОГРАНИЧЕННОГО РЕСУРСА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Бородкина О.В., Ким Н.А., Козодой Т.С., Новосел А.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Задача рационального распределения ограниченного ресурса – одна из
наиболее часто решаемых задач практики. Математическая модель такой
задачи формируется следующим образом. Имеется некоторый векторный
ресурс, объем каждой компоненты которого ограничен. Этот ресурс должен
быть рациональным образом распределен между его потребителями. Качество
распределения определяется критерием, вычисляемым количественно,
аналитическое описание которого либо известно заранее, либо его необходимо
получить. Приведем примеры таких задач.
Формирование портфеля ценных бумаг. При этом относительно каждого
вида ценных бумаг указаны среднее значение и дисперсия ее стоимости, а
также уровень ликвидности. Критерий – дисперсия портфеля.
Рациональное использование сельскохозяйственных угодий. Аграрное
хозяйство располагает участками земли для возделывания различных культур
(пшеница, ячмень, подсолнечник и т.д.). Качество почвы на этих участках
различно и поэтому они в разной степени пригодны для выращивания этих
культур. Ставится задача рационального распределения участков,
обеспечивающего максимальную прибыль от реализации урожая.
Формирование плана производства с учетом типа и количества
номенклатур выпускаемой продукции, наличия требуемых видов сырья и
других расходуемых ресурсов. Критерий – прибыль от реализации готовой
продукции.
Во всех этих задачах математическая модель однотипна: для заданной
совокупности переменных необходимо найти их набор, доставляющий
экстремальное значение критерию (целевой функции) и удовлетворяющий
системе ограничений. Получаемая при этом задача математического
программирования решается известными методами. Сложность задачи
существенно возрастает, если исходные данные содержат неопределенность.
Эта неопределенность далеко не всегда может быть описана теоретиковероятностными методами, поскольку в условиях малой выборки исходных
данных
корректное
восстановление
плотностей
распределения
предположительно «случайных» величин практически невозможно. В этих
случаях для решения задачи естественно использовать математический аппарат
теории нечетких множеств. В докладе показано, каким образом с учетом правил
выполнения операций над нечеткими множествами получить аналитическое
описание функции принадлежности нечетких значений критерия. Предложен
метод решения оптимизационной задачи, параметры которой заданы нечетко.
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МОДЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРАТИВЛЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
КЛАССОВ ПОРИСТЫХ СРЕД
Ведь Е.В.
Национальный технический университет
«Харковский политехнический институт», г. Харьков
В работе представлена трехуровневая модель каталитической реакции на
твердом катализаторе. Первый уровень описывает химическую кинетику
поверхностной каталитической реакции. Второй уровень описания связан с
моделированием погранслойного течения для смеси в условиях
многокомпонентной диффузии, влияющей на транспортные коэффициенты
смеси. На третьем уровне разработана модель внутреннего пространства
каталитической среды, которая позволяет на мезоскопическом масштабе
решить гидравлическую и тепловую задачу. Решение последних двух задач
позволяет определить мезомасштабные скорость и температуру смеси.
В работе построены модели гидравлического сопротивления и
коэффициента теплопроводности для внутренних пространств различных
каталитических сред. Предложена, модель гидравлики среды, представляющей
собой неконсолидированное гранулированное тело. Получена формула для
гидравлического сопротивления среды, включающая, зависимость от микро- и
мезомасштабного числа Рейнольдса, координационного числа упаковки частиц.
Рассмотрена
модель
каталитического
пространства,
образованного
неупорядоченной
системой
цилиндров,
получены
выражения
для
гидравлического сопротивления и коэффициента теплопроводности как
функции числа Рейнольдса и геометрических параметров упаковки цилиндров.
Рассмотрена также капиллярная модель внутреннего пространства
каталитической среды, организованная по коллекторному типу.
Анализ перечисленных моделей показал, что если внутреннее
пространство каталитической среды состоит из элементов (пор и каналов)
близких масштабов, то коэффициент теплопроводности каталитической среды
правомерно можно описывать как зависящий от коэффициента
теплопроводности частиц и теплопроводности за счет конверсии во внутреннем
пространстве с масштабом конверсии равным размеру каталитической среды.
Если же внутреннее пространство состоит из элементов разного масштаба, то
коэффициент теплопроводности становится функцией градиента температуры
среды, то есть приобретает зависимость от координат.

338

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ
ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ОБ'ЄКТІВ
Ємельянова Д.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для
формування
методичного
забезпечення
оцінки
екологічності
природно-техногенних системних об’єктів (ПТСО) комплексно пов’язуються методики
MIPS і ризик-аналізу з їх послідовним застосуванням для надання загальних за змістом
оцінок відповідності і детальних для встановлення дестабілізаційних станів і
деструктивних факторів і процесів [1].
Послідовність використання методик у комплексному забезпеченні оцінки якості
складних об’єктів враховує специфічність підходу до об’єкту дослідження і мети
оцінювання. Об’єкт запропоновано розглядати як складну природно-техногенну
багатокритеріальну систему з різними рівнями оцінювання. Отримані результати аналізу
відповідності екологічності і безпеки розглядаються як незалежні з точки зору
управління якістю і прийняття рішень і як основа для визначення загальної
характеристики стосовно кінцевого стану об’єкта відповідно до запропонованої
аналітичної системи (рис. 1).
Об’єкт дослідження: складові за
походженням:
Техногенна:
Природна: екологічні;
економічні; екологосоціально-екологічні; соціальні
економічні; соціальноРівень:
Показники: екологічність – стан
економічні глобальний; макро-;
компонентів НПС і людини; безпечність –
мікрорівень
існування самої системи
Екологічна оцінка складного системного об’єкта (ССО) (методи
аналізу факторів стабілізації, самоорганізації тощо):
«Об’єкт - НС»,
«система- система»: загально«система-НС»: загальна оцінка
детальна, детальна оцінка порушення
стану ССО
цілісності ССО
Результати комплексної оцінки екологічності складного системного
об’єкта: рівень екологічної безпеки при збереженні цілісності і
функціональності системи дослідження
Прийняття управлінського рішення за визначеною оцінкою стану
ПТСО
Рис. 1. - Схема комплексної оцінки екологічності системних об’єктів
Таким чином, запропонований комплексний підхід до методики оцінки
екологічності природно-техногенних об'єктів на основі аналітичної системи «стан 1
об’єкта – процес – стан2 об’єкта» з урахуванням взаємозв’язку між станом і процесами
внутрішньої самоорганізації і зовнішнього зв’язку з навколишнім середовищем дозволяє
визначити кінцеву мету стабілізації об’єкта дослідження відповідно до правил
системного гомеостазу.
Література:
1. Козуля Т. В. Екологічний ризик на різних рівнях дослідження природнотехногенних систем, інформаційне забезпечення його оцінки/ Т. В. Козуля, Д. І. Ємельянова
// Проблеми інформаційних технологій. 2015. – № 17. – С. 138–144.
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МОДЕЛИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ТЕРМИНАХ ОБЩЕЙ
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
Раскин Л.Г., Карпенко В.В., Ямен Хазим
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Рассмотрены типовые постановки задач управления запасами. При этом
вводится пространство состояний комплекса «спрос-система складированиязапасы». В зависимости от характера спроса и дисциплины пополнения запаса
это пространство непрерывно или дискретно. Динамика состояния
определяется системой дифференциальных или разностных уравнений,
функциональная часть которых зависит от векторов состояния, управления и
возмущения. Сформирован интегральный критерий качества управления
запасами, зависящий от затрат на хранение нереализованной части запаса и
потерь от возможного дефицита. Таким образом, показано, что типовые модели
задач управления запасами формулируются в терминах общей теории
управления и поэтому соответствующие задачи могут решаться методами этой
теории. Уровень сложности применяемых при этом технологий существенно
зависит от характера и особенностей процессов спроса, хранения запаса и его
восполнения. Предложена двумерная пространственно-временная модель
дискретного процесса спроса. При этом случайная последовательность
моментов спроса описывается временной составляющей модели, а случайный
процесс значений спроса – пространственной составляющей. С использованием
имитационной модели показано, что такое представление процесса спроса
обеспечивает получение заметно более адекватную аппроксимацию процесса и
улучшает точность его прогноза. Рассмотрены принципы построения
полумарковской модели функционирования комплекса «спрос – система
складирования – запасы» для разных вариантов моделей пространственной и
временной составляющих спроса. Приведены примеры.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИЗАВОДСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ В УСЛОВИЯХ
НЕЧЕТКИХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.
Серая О.В., Ахмадов Р.Х.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Традиционные методы решения задач управления внутризаводскими
перевозками основаны на использовании гипотезы о том, что исходные данные
задачи (тип заявки, момент начала её выполнения, объем перевозимого груза,
продолжительность выполнения заявки, стоимость транспортировки и т.п.)
определены точно. В реальных ситуациях управление транспортировками на
предприятиях в результате воздействия большого числа разнообразных
случайных факторов многие из перечисленных характеристик процесса
управления задаются с неопределенностью. Отмечается, что возникающая при
этом неопределенность не может быть корректно описана в терминах теории
вероятностей,
поскольку механизм
формирования соответствующих
неопределенных величин непрогнозируемым образом меняется. В связи с этим
результаты обработки реальных данных ограничиваются получением оценок
только их основных статистических характеристик – математического
ожидания и дисперсии. В этих условиях для описания исходных данных задачи
естественно использовать математический аппарат нечеткой математики [1]. С
этой целью введены и обоснованы функции принадлежности нечетких
параметров задачи. Далее с учетом правил выполнения операций над
нечеткими числами [2] получено аналитическое выражение для критерия
эффективности назначений автотранспортных средств при выполнении заявок.
Предложен метод и алгоритм решения оптимизационной булевой задачи
назначения, обеспечивающие получение решения. Приведен пример.
Литература:
1. Zadek L. Fuzzy Sets // Information and Control. – 1965/ - vol.8. – p. 338 – 353.
2. Раскин Л.Г. Нечеткая математика / Л.Г. Раскин, О.В. Серая. – Х.: Парус, 2008. – 352с.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Серая О.В., Брюх И.М., Лебеденко К.В., Ольшанская И.В., Удка Р.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Практические задачи на производствах решаются с учетом того, что
реальные процессы движения потоков являются недетерминированными и
нестационарными. Это относится и к процессам динамики спроса на товар,
изменения цен на сырье, комплектующие, готовую продукцию, за услуги при ее
реализации (хранение, транспортировку и т.п.), изменение цен на недвижимость,
изменения технического состояния и работоспособности оборудования,
используемого при изготовлении продукции, оптимизации параметров утилизации
отходов производств и т.д. Традиционный подход к описанию таких процессов
основан на так называемой теореме разложения П.Леви [1], из которой следует,
что любой случайный процесс с независимыми приращениями представляет собой
суперпозицию трёх независимых процессов: детерминированного, случайного с
независимыми скачками и случайного непрерывного процесса. С учетом этого
аналитическое описание наблюдаемого случайного процесса отыскивается в
следующей естественной последовательности:

обнаружение и выделение детерминированной непериодической
составляющей процесса;

обнаружение и выделение детерминированной периодической
составляющей процесса;

выделение случайной составляющей.
Каждый шаг этой последовательности – нетривиальная задача. В докладе
рассматриваются современные соответствующие методики. Обсуждаются их
достоинства и недостатки. Для описания случайной составляющей процесса
рассмотрены квазидетерминированное представление, а также ортогональное
разложение Карунена-Лоэва [2] - как преодоление очевидного недостатка
традиционных методов описания случайного процесса на основе его разложения
на составляющие состоит в том, что используемые при этом наборы координатных
функций никак не привязаны к самому процессу. В докладе обращается внимание
на практическое препятствие использования разложения Карунена-Лоэва –
проблемность отыскания точного аналитического решения соответствующего
интегрального уравнения и связи с этим предлагается использование
альтернативного подхода.
В докладе также рассмотрены методы прогнозирования нестационарных
случайных процессов.
Литература:
1. Levy P. Sur le integrals les elements sont des variables aleatoires independents / P. Levy. Ann. Sc. Norm. Sup., Pusa, 1934. № 2. – Р. 337-366.
2. Левин Б.Р. Вероятностные модели и методы в системах связи и управления /Б.Р.
Левин, В. Шварц. – М.: Радио и связь, 1985. – 302с.
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ФОРМИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВА ОБЪЕКТОВ ПО ЗАДАННОМУ
НАБОРУ ПРИЗНАКОВ
Фищукова Н.В., Быкова А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В области исследования рынка и рекламы часто возникает задача, когда
нужно найти все сайты заданной тематики. В настоящее время в сети Интернет
количество сайтов превысило миллиард. Эти сайты отличаются друг от друга
по очень большому числу параметров. Они отличаются друг от друга
тематикой, назначением и многими другими характеристиками. Сайты со
схожими параметрами можно классифицировать в группы.
Для решения подобной задачи успешно используется кластерный анализ
и алгоритмы классификации. Кластерный анализ предполагает выделение
компактных, удаленных друг от друга групп объектов, отыскивает
«естественное» разбиение совокупности на области скопления объектов. Он
используется, когда исходные данные представлены в виде матриц близости
или расстояний между объектами либо в виде точек в многомерном
пространстве. Также для решения задачи формирования множества объектов
применяются такие алгоритмы как например, метод к средних, генетические
алгоритмы и графовые алгоритмы кластеризации. Эти алгоритмы имеют
разную вычислительную сложность и некоторые недостатки. В работе решается
задача классификации сайтов на основе классификации отдельных страниц
сайтов и на основе данных о посещаемости веб ресурса. Данные о
посещаемости получены с помощью поисковой системы google.com и
Alexa.com, где собирается статистика о посещаемости сайтов и списки
взаимосвязанных ссылок. Для определения релевантности сайта учитывалось
количество релевантных страниц сайта, вес рубрики страницы. В работе
разработан алгоритм классификации сайтов на основе более 2000 сайтов
интернет.
Для
выбора
наиболее
подходящего
проанализированы
существующие алгоритмы и проведено сравнение их на основе предложенной
выборки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИСТЕМАХ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ
Чернилевская Я.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков
В области доставки товаров широко распространено применение
картографических сервисов
и
технологий.
Они
применяются
для
предоставления информации о доставке товара всем участникам данного
процесса: клиент может наблюдать за процессом доставки его товара;
менеджер отслеживать местонахождение всех курьеров, находящихся в дороге;
курьер может быстро и удобно прокладывать маршрут на карте.
Описанная выше задача может быть решена путем применения
современной компьютерной технологии – геоинформационной системы (ГИС).
ГИС – это технология для картографирования и анализа объектов реального
мира, происходящих и прогнозируемых событий и явлений. Для системы
доставки товаров необходимы такие возможности картографических сервисов
как: прокладка маршрутов, просмотр улиц, отображение передвигающихся
объектов на карте [1].
На сегодняшний день существует много разнообразных картографических
сервисов, наиболее распространенные из которых: сервис «Google карты» –
позволяет прокладывать маршруты, добавлять пользовательские маркеры
географических точек, использовать спутниковые снимки. Существует
возможность программного доступа к функциям сервиса[2]; сервис «Яндекс
карты» - имеет набор возможностей по работе с картами достаточно обширен,
но в наиболее полном объёме доступен лишь для ограниченного числа городов.
Доступен поиск как по географическим объектам (адресам, улицам, городам,
регионам и странам), так и по организациям[2]; сервис «Yahoo! Maps» - имеется
аналогичный функционал, но в основном ориентирован на рынок США и
Канады[2].
Для разрабатываемой системы управления доставкой наиболее
подходящим картографическим сервисом является – Google Maps, т.к. он
удовлетворяет всем нашим требованиям.
Литература:
1. Геоинформатика. Книга 2 / [Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В. И др.]; под ред.
В.С. Тикунова. – [3-е изд.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 432с.
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ФОРМИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВА ОБЪЕКТОВ ПО ЗАДАННОМУ
ANALYSIS OF THE MODELS OF TRANSITION PROCESSES
CONTROLLED MANUFACTURING
Pihnastyi О.М., Bondarenko K.M.
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
The effectiveness of the control system of production flow lines is determined
by many factors, among which the choice of the model of controlled manufacturing
processes and supervised algorithm take an important place. This selection is
extensively determined by the structure of the life cycle of producible products, the
dynamics of change of in time main parameters that characterize the state of the life
cycle phase and the duration of its separate stages.
On the one hand the production line operates in a significant space of time at a
transient rate; b) on the other hand time devoted to the search of the mode of
production line’s technological areas management is reduced, estimated minutes or
even seconds [1, с. 139].
In connection with that the design of control systems of production lines for
transition regimes in the past decade focuses on the use of brand new types of models
of controlled production processes, as well as programs and management algorithms.
Application of quasi-static model becomes widespread unacceptable.
Modern production requires reliable, not requiring a lot of processing power
models that enable to describe the behavior of the parameters of the production lines
for both quasi-static and transient for transients in order to solve appropriate
management problems. Review [1] of recent publications showed that for describing
the operation of production lines three basic types of models are involved: 1) a model
of queuing theory (TQ-model) 2) a discrete-event model (DES-model) 3) models of
fluid (Fluid-model). Each type of model has its advantages, but none of them fully
fits for a full description of the production lines operating in transient transition
mode.
One of approaches to building control systems of production lines in unsteady
modes is the use of dispatching control theory (The supervisory control theory, SCT,
Ramadge P., Wonham W., 1987) [2]. Currently, this theory based on the discrete
event specification production lines, is used by many authors. At the same time,
PDE-class models [3] based on partial differential equations, allow to obtain a
sufficient degree of accuracy balance equations describing the rate of movement of
objects of labor, for transition and steady-state, which makes it possible to build
effective model control systems with modern production lines.
Literature:
1. Пигнастый, О. М. Обзор моделей управляемых производственных процессов
поточной линии производственных систем / О. М. Пигнастый // Научные ведомости БелГУ.
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CONSTRUCTION OF KINETIC EQUANTIONS FOR QUASISYNCHRONIZED MODELS OF PRODUCTION LINES
Pihnastyi O.M., Korsun R.O.
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
The model of the interaction of objects of labor with technological equipment is
the basis for the derivation of the kinetic equation[1], which describe the state of the
production line introduced numerical characteristics. Modeling complex dynamic
production processes is an effective method of research [2]. On the basis of the
principles of the functioning of modern mass production it can be represented as a
stochastic process, during which the manufacturing system changes from one state to
another[3]. The production process state is determined by the state of the overall
number N of items of work. However, if the number of objects of labor N is much
greater than unity, then decide System of N equations second order is practically
impossible. This clarification requires a transition from the object-process description
to aggregated streaming description with the elements of probabilistic nature. The
main difficulty in this specification is to highlight the characteristics of the
parameters of states objects of labor, which could be measured in the study of the
actual production processes. State of the j-th object of labor in the phase space will be
described

by

state

parameters[3]:

,

,where
($) value of the transferred α - of the
technological resource or part thereof for the j-th subject of work,
- the intensity
of the transfer value of α - of the resource to the j-th subject of work.
Integro-differential equation, is a kinetic equation that describes the processing
of objects of labor during their movement on the technological route.
In the case where the intensity μ is slowly varying with time,
(quasi-static process), the kinetic equation takes the form [1]:
which is used in the quasi-static description of the technological process. The kinetic
equation of the form can be used to construct models of synchronized production
lines.
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ABOUT THE CHOICE OF PHASE-SPACE COORDINATES FOR
DESCRIPTION OF THE PRODUCTION SYSTEMS WITH IN-LINE TYPE
OF PRODUCTION
Pihnastyi О.М., Tubychko K.V.
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
A key issue in the construction of the PDE-model production lines is the choice of
the coordinate system. A common approach is to use as a variable that defines the
place of processing of work subject to the process flow, value S ($) transferred
technology resources on the subject of work [1], S 0, Sd  ( S d ($)- the production cost
of manufacturing), the effective time of processing the object of labor  m (hour),
 m  0,  M  (  M 

M

  m (hour) - general effective the time of object of labor [1],

m 1

 m - average time labor object processing on m manufacturing operation) or the
degree of work in progress product x [1], x  0,1 . For the object of labor, past
 m  m
treatment for m operation, you can record x 
   k
 M  k 1
processing time  m 




 k  . For each
k 1

M

m

  k

one correspondence with the value of resources

k 1

S m  S( m ) , migrated for object of labor, and the total time Sd  S M  . Thus, the

degree of incompleteness of making an article x It can be determined through the time
of processing  or the value of costs incurred S  S() for object of labor. It is
advisable to be the generalized technological resources for modeling industrial of
production line use dimensionless variable x  S m
, determining the position of the
SM
object of labor in the process flow [2], x  0,1 . If you enter the density function of
objects of labor ( t , x ) able x in the moment of time t, the total number of work
items that are in various stages of readiness is the value [3:
1

W ( t )   ( t , x )dx ,

x  0,1

0
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СЕКЦІЯ 28. МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ОСВІТА:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА РОЗВИТОК
PHOTONIC CRYSTAL FIBERS
IN TELECOMMUNICATIONS TECHNIQUES
Haider Ali Muse (Irak)
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv
Photonic crystal fibers provide better than any other transmission bandwidth
and are now the transmission medium of choice for long distance in
telecommunication systems. The development of all optical communications could
benefit from the index guiding photonic crystal fibers, conventional optical fibers
have within the last decades revolutionized the communications industry and it is
today a mature technology being pushed to its limit with respect to properties such as
losses, single mode operation and dispersion. In this paper we will discuss the benefit
of using photonic crystal fibers in telecommunications techniques. Their use for
communication purposes was considered impractical because of high losses (1000
dB/km).The loss of optical fibers was reduced to below 20 dB/km. For photonic
crystal fibers to realize their potential and advantages over conventional fibers in
fiber optic communication. In communication the fibers could provide many new
solutions.
The photonic crystal fibers offer the possibility of low losses and dispersion, a
possible competitor to conventional fibers. Photonic crystal fibers offer new solutions
for laser physics, nonlinear optics, and optical technologies, as they combine
dispersion tuneability and a high degree of light-field confinement in the fibre core.
The maximum laser fluence in an optical system is limited by the laser damage
of material of optical components. The availability of low-loss fibers led to a
revolution in the field of light wave technology and started the era of fiber-optic
communications. Photonic crystal was created and led to many subsequent
developments in their fabrication, theory, and application. photonic crystal fibers
compressors in fibre-laser systems allow the generation of output light pulses with a
pulse width on the order of 100 fs in the megawatt range of peak powers.
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ИМПУЛЬСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ KCl
Волосюк М.А.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
г. Харьков
Прохождение интенсивного лазерного излучения через прозрачные
материалы, в том числе и через щелочногалоидные монокристаллы,
сопровождаются локальным поглощением излучения в местах структурных
неоднородностей и образованием разрушений в виде пор и трещин, что ухудшает
эксплуатационные свойства функциональных материалов. Для решения этой
проблемы необходимо вскрыть механизмы локального поглощения излучения и
механизмы переноса вещества и разрушений в разогретой области.
В связи с этим представляется актуальным детальный анализ процесса
переноса массы в локальной разогретой области кристалла с учетом динамики
разогрева и динамики движения вещества в условиях высокой импульсности
процесса. В экспериментах, проводившихся при комнатной температуре,
использовались монокристаллы KCl, выращенные методом Киропулоса из сырья
марки ХЧ (химически чистое). Для облучения использовался импульсный лазер с
модулированной добротностью на неодимовом стекле с длительностью импульса
τ ≈ 5·10-8 с, λ = 1054 нм и энергией в импульсе порядка 1 Дж. Условия облучения
подбирались такими, чтобы получать поры порядка микронного размера. Чаще
всего образовывалась одна пора, реже – две, и еще реже – более двух. Оптический
пробой каждый раз происходит вблизи центра фокальной области линзы, на ее
оси. Это обстоятельство позволяет предположить, как и в [1, 2], что роль
собственного поглощения (в том числе нелинейного, связанного с высокой
плотностью потока излучения и многофотонным поглощением) является
доминирующей.
Проведенные эксперименты [3], в которых созданы условия для реализации
оптического пробоя в монокристалле KCl за счет локального собственного
поглощения, и выполненные оценки энергетических составляющих тепловых
вспышек, характерных времен локального разогрева и времени механической
релаксации с образованием очага разрушения позволяют сделать заключение, что
процесс пластической релаксации протекает в две стадии – быстрой, с участием
ударной волны и краудионного массопереноса, и заключительной, значительно
более медленной, сопровождаемой дислокационным массопереносом. Эти
заключения подтверждаются экспериментами.
Литература:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В ИОРДАНИИ
1
2
Гайдей Е.И., Хуссам Дахамин (Иордания)
1
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
г. Харьков
Иордания становится лидером по использованию альтернативных
источников энергии на Ближнем Востоке. «Арабская весна» обошла Иорданию
стороной, но политические потрясения у соседей коснулись ее самым
непосредственным образом. Еще несколько лет назад Иордания получала
больше 90% природного газа из Египта. Но после свержения Мубарака
газопровод, по которому египетский газ доставлялся в Иорданию, стал
мишенью для экстремистов – с 2011 по 2013 год его взрывали 16 раз. Общая
сумма убытков Иордании от недопоставок египетского газа составила 5,2
миллиардов долларов. Моей стране пришлось срочно искать альтернативные
источники энергии, прежде всего, это производство электроэнергии на
ветровых установках и фотоэлектрические солнечные системы. В 2010 году
Иордания приняла закон о возобновляемых источниках энергии. Согласно
данному законопроекту 7% производимой в стране электроэнергии обязано
генерироваться из природных источников, а к 2020 году эта цифра должна
составить 10%. Правительство Иордании одобрило строительство пяти
ветропарков общей мощностью 315МВт. В декабре 2015 года был запущен в
эксплуатацию ветропарк Tafila Wind Farm: 38 ветротурбин мощностью 3 МВт
вырабатывают примерно 400гВт/час электроэнергии в год.
В Иордании примерно 330 солнечных дней в году, этот факт был
использован для развития солнечных электростанций. В окрестностях города
Маан, что в 330 километрах к югу от Аммана начато строительство комплекса
The Shams Maan Solar Photovoltaic Project, который после
запуска в
эксплуатацию станет самой крупной солнечной электростанцией не только в
королевстве, но и во всем Ближневосточном регионе. Кроме того, иорданское
правительство объявило о планах по установке солнечных фотоэлектрических
систем на 6 000 мечетей страны. К февралю 2016 года более 400 мечетей в
стране перешли на генерацию электричества из солнечной энергии. После
такого перехода стоимость электроэнергии для каждой мечети уменьшилась в
10-50 раз. Например, в мечети «Аль-Кауасими» ежемесячная оплата услуг
электроэнергии ранее обходилась в 1,2 тыс. динаров (более 1,7 тыс. дол.) в
месяц, после внедрения солнечной установки расход составил менее 100
динаров (140 дол.). Это значительная экономия средств для подобной крупной
мечети, площадь которой составляет 2,5 тыс. кв метров и вмещает 4 тыс.
прихожан. Приобретение солнечной мини-электростанции мощностью 40
киловатт обошлась мечети в 45 тыс. динаров (около 64,3 тыс дол.).
Иордания в последние годы проявляет значительно активизировалась в
секторе возобновляемых источников энергии. Правительство реализует
множество исследований и программ в этом направлении, а также создает
привлекательный инвестиционный климат в сфере «зеленой» энергии.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Горелый А.В., Перевалов Л.И., Пивень Е.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Высшее
техническое
образование
формировалось
в
русле
общеобразовательного процесса и усвоило основные его традиции. К их числу
относятся: индивидуалистичность, принудительность, типология занятий,
расплывчатость ориентации и развития учащихся , консерватизм в отношении
применения базовых принципов организации и проведения образовательного
процесса и много других.
Современные технические разработки требуют усилий, превышающих
возможности каждого отдельно взятого инженера. Этим, как известно,
объясняется существование трудовых коллективов инженерных работников,
коллективов, как высшего уровня развития групп на основе чувства
коллективизма всех членов этих групп. Отсутствие этого чувства вредит как
самому работнику, так и коллективу в целом.
Отсутствие коллективистской составляющей в современной системе
высшего технического образования является основой противоречий между
индивидуалистическим характером образования и коллективистическим
характером труда. Для устранения этого противоречия в НТУ «ХПИ» в течение
последних тридцати с лишним лет практикуется применение коллективных
форм обучения на базе свыше тридцати специальностей.
Эти формы сводятся в основном к коллективному проектированию в
рамках учебного процесса. Ранее эти занятия носили неудачное название
игрового проектирования, но дело в том, что источником активности учащихся
в таких занятиях является не потребность в игре, а потребность в
познавательной деятельности.
Коллективное проектирование базируется на следующих принципах: в
области организации: добровольная селекция подгрупп – «зародышей»
коллективов;
в
области
педагогики:
внешнее
мотивирование
коллективистического самоопределения; в области дидактики: внутреннее
мотивирование
коллективистического
самоопределения;
в
области
креатологии: активизация генетических задатков и создание гуманных условий
их развития.
Коллективное
проектирование
не
исключает
использования
традиционных форм образования и его принципов, а только ограничивает их
применение рамками эффективного протекания учебной деятельности.
По назначению коллективное образование бывает: монодисциплинарным
и междисциплинарным в рамках факультета, вуза или межвузовским.
Попытка организации международного коллективного проектирования
показала, что зарубежные партнеры готовы сотрудничать с украинскими в
области коллективного междисциплинарного проектирования, результаты
которого могут представлять коммерческий интерес.
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СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНОСТРАННОМУ
СПЕЦИАЛИСТУ-ИНЖЕНЕРУ
Джумамырадов Мухат (Туркменистан)
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
г. Харьков
Сегодня европейские страны начали фундаментальную дискуссию о том,
как вооружить человека необходимыми умениями и знаниями для обеспечения
ему гармоничного взаимодействия с технологичным быстроразвивающимся
обществом. Международное признание компетенций и квалификаций
профессиональных инженеров осуществляется в рамках деятельности таких
организаций, как Engineers Mobility Forum (EMF) – глобально, APEC Engineer
Register – в Азиатско-Тихоокеанском регионе и European Federation of National
Engineering Associations (FEANI) – в Европе. Согласно этим программам
критериями сертификации профессиональных инженеров являются: наличие
инженерного образования; способность к самостоятельной инженерной
деятельности; опыт успешной профессиональной деятельности в течение ряда
лет (4–7), включая не менее двух лет работы на руководящей должности при
выполнении важного инженерного проекта; непрерывное повышение
квалификации и профессиональное совершенствование; ответственность и
соблюдение кодекса профессиональной этики инженера.
Все перечисленные требования к современному специалисту-инженеру
несомненно являются очень важными, но важно и то, что в условиях
глобализации в системе требований к специалисту сегодня отчетливо
проявляется личностная составляющая. Личность человека труда признается
как главная ценность общества. Это отражается в требованиях к творческому
потенциалу личности специалиста, способности генерировать новые идеи,
имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не наносящие вреда
природе и т.п. Социально значимые качества личности существенным образом
влияют на сферу профессионального труда. Они помогают специалисту не
только в определении своего социального и профессионального места в
обществе, но и активно направляют будущее развитие всей социальной среды в
позитивном направлении, выступают гарантом признания и соблюдения
обществом общечеловеческих приоритетов.
Таким образом, в современных глобальных социально-экономических
условиях развития общества к личности специалиста-инженера предъявляются
новые требования. Акценты в них переносятся с узкопрофессионального
подхода к специалисту на его многостороннее профессионально-личностное
развитие в соответствии с возросшей ролью личности в решении общественных
проблем. Человек труда в современном обществе определяется как активный
субъект профессиональной деятельности, обладающий целым комплексом
качеств для достижения продуктивных результатов своего труда: личной
созидательной активностью и профессиональной мобильностью, высокой
профессиональной культурой и творческой индивидуальностью.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АВИАСТРОЕНИИ
Заболотная И.А., Фири Лонджезо (Замбия)
Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт», г. Харьков
Технический прогресс движется разными путями. Сто с лишним лет
назад братья Уилбур и Орвилл Райт подняли в небо конструкцию, ставшую не
просто первым управляемым летательным аппаратом тяжелее воздуха, но и
первым самолетом, в котором была реализована концепция перекашивания
крыла.
Летчик в полете при помощи проволочных тросов изменял форму
деревянной конструкции крыла, обтянутой материей, за счет чего
обеспечивалась управляемость самолетом.
Но вскоре после этого другие пионеры авиации, в том числе известный
американский авиаконструктор Гленн Кертис, предпочли другой путь.
Они стали использовать отклоняющиеся панели крыла в качестве
элеронов (подвижных плоскостей на задней кромке крыла, помогающих
самолету разворачиваться) – отчасти в попытке избежать проблем с братьями
Райт, к тому времени запатентовавшими свое решение. Но также и потому, что
постоянное отклонение деревянной рамы крыла в конечном счете могло
привести к ее поломке.
С тех пор отклоняемые поверхности крыла используются по всему миру этот принцип реализован в конструкции рулей направления и высоты,
закрылков, элеронов и интерцепторов.
Отклоняемые поверхности изменяют профиль крыла или хвостового
оперения, заставляя самолет двигаться в заданном пилотом направлении.
Но вскоре на смену многолетней конструкторской традиции может
прийти новая концепция – специалисты во всем мире исследуют возможность
применения современных прочных, эластичных материалов и сервомоторов для
создания меняющего профиль крыла по мотивам идеи Уилбура и Орвилла.
Актуальность исследований вызвана ужесточением требований к
топливной эффективности самолетов перед лицом глобального потепления.
Авиастроители изыскивают возможности создания более экологически
чистых летательных аппаратов с целью сократить объемы выбрасываемых в
атмосферу парниковых газов.
Открытие братьями Райт принципа изменения поверхности крыла
опередило свое время. Их работа по изучению свойств конструкций из дерева и
ткани помогло нам в развитии методов эффективного использования
естественной гибкости современных материалов".
И если самолетам с крыльями изменяемого профиля действительно
суждено увидеть небо, это станет еще одним вкладом братьев Райт в развитие
авиации.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В РОБОТОТЕХНИКЕ
Исса Хусейн (Ливан)
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
г. Харьков
Навигация мобильного робота охватывает большой диапазон различных
технологий и применений. Она опирается как на очень старые технологии, так и на
самые продвинутые достижения науки и техники. В робототехнике выделяются 3
вида навигационных систем: глобальная – определение абсолютных координат
устройства; локальная – определение координат устройства относительно базовой
точки; персональная – позиционирование роботом частей своего тела и
взаимодействие с близлежащими предметами, что актуально для устройств,
снабженных манипуляторами. Системы навигации классифицируются еще по
одному признаку – они могут быть пассивными и активными. Пассивная система
навигации подразумевает прием информации о собственных координатах и других
характеристиках своего движения от внешних источников, а активная рассчитана на
определение местоположения только своими силами. Как правило, все глобальные
схемы навигации пассивные, локальные бывают и теми, и другими, а персональные
схемы – всегда активные. Простейшим вариантом навигационного устройства
является одометр. Принцип работы одометра состоит в периодическом измерении
скорости вращения колеса, и при известном его радиусе вычисляется пройденный
путь. Но в связи с рядом факторов, таких как неидеальная окружность колеса,
прокручивание при движении, реальный пройденный путь отличается от
рассчитанного, и данная ошибка постоянно накапливается. В 50-е годы получила
широкое распространение пассивная схема навигации по радиомаякам, а когда в
1957-м был запущен в космос советский "Спутник-1", сразу же был придуман
простой способ измерения параметров его орбиты по изменению спектра
передаваемого спутником сигнала. Эта идея легла в основу современных систем
спутниковой навигации. Однако данную систему пока сложно использовать для
навигации робота, т.к. она дает точность не более 10-15 м. Аналогичная концепция
для локальной системы навигации (при помощи ультразвуковых излучателей)
заключается в размещении в зоне действий робота источников ультразвуковых
сигналов, которые обрабатываются бортовым микропроцессором. Для построения
образа пространства чаще всего применяется лазерный дальномер (ЛД) или
ультразвуковой датчик (УД). При этом у каждой системы есть свои преимущества и
недостатки. К примеру, при использовании ЛД можно получить информацию о среде
только в зоне прямой видимости луча, а при использовании УД имеет место большая
задержка по времени, что не позволяет двигаться работу достаточно быстро. Также
стоит отметить влияние температуры окружающей среды на получение данных от
УД. При этом обе системы требуют существенных вычислительных мощностей
микропроцессора. Таким образом, системы навигации являются ключевыми
понятиями в робототехнике. Следует произвести анализ ультразвуковых систем
определения 2D положения мобильного робота для того, чтобы спроектировать
эффективное, дешевое и надежное решения для задачи навигации.
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ВСЕМИРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Карими Падиша
Харьковская городская организация иностранных студентов и граждан,
г. Харьков
Увеличение доли городского населения – закономерный исторический
процесс, который происходит во всех странах Запада, Востока и некоторых
развивающихся странах Африки. Начало процессу урбанизации положила
промышленная революция.
Проблемы урбанизации можно классифицировать, как:
– социальные: прекращение демографического роста столичных
агломераций, концентрирующих население. В агломерациях Великобритании,
Франции, Германии, Японии, США и Австралии происходит деконцентрация
производства и населения. Жители мегаполисов переезжают во внешние зоны
агломераций и за их пределы. Как следствие, там же происходит размещение
новых рабочих мест. Бегство от «социальных болезней» большого города
состоятельных слоев населения привело к бурному росту пригородных зон;
– межнациональные: высокая рождаемость в семьях мигрантов
значительно влияет на уменьшение доли «титульного» населения городов.
Следствием постоянных миграционных потоков из развивающихся стран стало
изменение этнического состава столичных агломераций;
– техногенные: развитие энергетики, промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, обусловило значительный рост антропогенного и
техногенного воздействий. Ядерные технологии сделали человека способным
оказывать разрушительное воздействие на экосистему (трагедия в Чернобыле);
– экологические: в результате активной техногенной деятельности
человека во многих регионах нашей планеты разрушена биосфера и создан
новый тип среды обитания. В городах большие концентрации токсических
примесей по сравнению с сельской местностью. Неблагоприятные
экологические условия ухудшают состояние здоровья городского населения. В
сельском хозяйстве для повышения урожайности почв стали использовать
искусственные удобрения, что привело к перенасыщению их соединениями
тяжелых металлов.
Преимуществами
урбанизации
являются:
востребованность
в
квалифицированных работниках на фабриках и заводах привела к развитию
высшего и среднего профессионального образования. Урбанизированный
регион, который образуется сеткой мегалополисов, считается более сложной,
крупномасштабной и территориально обширной системой расселения. Внутри
стран происходит поляризация градостроения, сокращение функций деревни
как социально-экономической подсистемы. Трудоустройство сельского
населения в городах приводит к закреплению его проживания по месту работы.
Городская жизнь и городская культура становится органичной средой
проживания большей части населения мира.
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МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІІ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Кравцова Т.А.
Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
Новітні комп’ютерні технології займають все більше місця в нашому
житті. Однією зі складових інформаційних технологій є Multimedia технологія
(multi – багато, media – середовище), яка дозволяє одночасно використовувати
різні засоби подання інформації: числа, текст, графіка, анімація, відео та звук.
Найважливішою особливістю мультимедіа технологій є інтерактивність.
Мультимедійна презентація – це якісно новий підхід у вивченні
російської мови як іноземної. Для підготовки такої презентації студент повинен
провести науково-дослідну роботу, використовувати велику кількість джерел
інформації, що дозволяє створити проект індивідуальної творчості. У процесі
підготовки презентації створюються умови для розвитку мотивації до вивчення
мови, розширюються знання студента, його кругозір та інформованість, також
розвиваються інтелектуальні функції: аналіз, синтез, абстрагування,
порівняння, узагальнення, формується логіка мислення.
Мультимедійна презентація спонукає студентів-іноземців до спілкування
російською мовою. Вона є основою монологічного мовлення, тобто дає гарну
можливість реалізувати комунікативну функцію.
Таким чином, мультимедійні презентації – це ефективний прийом при
розвитку та вдосконаленні монологічного висловлювання, так як в процесі
свого виступу студент має можливість використовувати ключові слова, схеми,
картинки, таблиці, які він самостійно розробив. Це дозволяє висловлюватися
послідовно, розгорнуто, виразно, з достатньою швидкістю, без необґрунтованих
пауз між фразами.
Використання мультимедійних проектів вважається цілком виправданим
під час вивчення тем «Україна», «Київ», «Пам'ятки Харкова», «Видатні вчені
України», «Моя країна» або «Свята моєї країни». Дані теми включають в себе
об'ємний матеріал. Тому студентам пропонується спочатку самостійно вивчити
ці теми, а потім набуті знання втілити у своєму мультимедійному проекті.
Таким чином, інформація добре засвоюється учнями в максимально стислі
терміни.
Мультимедійні проекти на заняттях з російської мови як іноземної
модернізують освітній процес; розвивають індивідуальне навчання; виховують
самостійність та саморегуляцію; оптимізують часові витрати; розвивають
комунікативну компетенцію. Впровадження презентацій в навчальний процес
та застосування в локальному масштабі для вивчення деяких тем є ефективним
засобом освоєння інформації російською мовою та формує навички та вміння
роботи з комп’ютерними та інформаційними технологіями, які будуть
необхідні студентам у майбутній професійній діяльності.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING
PROGRAMS IN CONDITIONS OF UKRAINIAN EDUCATIONAL MARKET
Lavrynenko S.M.1,2, Lavrynenko M.M.3
1
National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkiv,
2
Swiss Montreux Business School, Montreux, Switzerland,
3
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv
Currently, under the conditions of globalization and the constant question of
professional education corresponding to the specificity and high level manpower
requirements of the modern market, it acquires greater urgency among applicants,
students and graduates of educational institutions of Ukraine. At the same time the
possibility to go to another country in order to start or continue their education on the
chosen specialty in most cases limited to financial problems, as even in the presence
of a grant or scholarship support, which covers the cost of tuition, is the need for
financial costs of the future student to student transportation to the place of study,
accommodation, meals and other living and cultural needs. In these circumstances,
and in view of the wide availability of grafting and Internet communication tools,
education obtained remotely (distance learning on-line or off-line) is a good and more
affordable alternative to full-time education in prestigious foreign educational
institutions.
The advantages of distance learning can be attributed, primarily, it is available
both in terms of much lower financial costs as well as from the standpoint of
availability of educational space, which is not limited to the territory of a certain
educational institution, or rather the classrooms and tight coupling to the schedule of
classes. The student can engage in convenient time and in any place where there is
the possibility of access to the Internet (now mobile Internet development is almost
no limit for the selection of place). It is also possible to return to the studied material
- video lectures and practical sessions - recorded on data carriers with the frequency
and in such sequences, which are necessary for a complete and high-quality
mastering of a teaching material.
The disadvantages of distance learning courses are limited communication
with teachers and colleagues in the educational process. If as a teacher acts as a highlevel professional who is actively engaged in scientific activities and using the results
of this activity to update lectures, practical and laboratory studies, his credibility,
experience and knowledge, as well as the personal charisma can contribute to the
process of education is not nothing irreplaceable advantages and provide a student
organizes and directs the impact that can not be done "remotely". But in the case
when a professor performs an ordinary person with a limited range of interests, even
classroom training with a teacher will give way to a remote video lectures and
multimedia presentations to other high-level professional. This is the case when a
particular disadvantage turns into an advantage.
This report discussed in detail and other advantages and disadvantages of
distance learning in the conditions of modern Ukrainian realities.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Левицкий А.Н.
Горецкий педагогический колледж
УО «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»,
г. Горки
В организации современной образовательной практики необходимо
осмысление современных тенденций сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, поведенческих характеристик, социально-гигиенических
факторов и факторов учебного процесса, влияющих на здоровье. Особое
значение в данном контексте приобретает проблема использования в условиях
образовательной деятельности здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии являются одним из эффективных
средств по преодолению внешних (вне образовательного учреждения) и
внутренних (в образовательном учреждении) факторов риска нарушения
здоровья в современном образовательном процессе.
Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимается
система, создающая максимально возможные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального,
личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся,
педагогов, родителей учащихся и др.) [1] .
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить
субъектам педагогического процесса возможность сохранения и укрепления
здоровья в период нахождения в учреждении образования, сформировать у них
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни.
В систему здоровьесберегающих технологий включаются следующие
компоненты: использование данных мониторинга состояния здоровья
обучающихся; учет особенностей возрастного развития обучающихся и
разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям
памяти, мышления, работоспособности обучающихся данной возрастной
группы; создание благоприятного эмоционально-психологического климата в
процессе реализации технологии; использование разнообразных видов
здоровьесберегающей деятельности, направленных на сохранение и
повышение резервов здоровья, работоспособности обучающихся [2].
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать
как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одной из
самых перспективных образовательных систем XXI века.
Литература:
1. Петров О. В. Здоровьесберегающая деятельность в школе / О. В. Петров //
Воспитание школьников. – 2005. – № 2. – С. 19 – 22.
2. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология
здоровья в школе / Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2006. –167 с.
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РОЛЬ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Мирошниченко Л.И.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков
Русскоязычная образовательная среда характеризуется наличием
преподавателя – носителя изучаемого (русского) языка, а также
русскоговорящих студентов, с которыми иностранные студенты проживают в
общежитии и учатся в вузах Украины. С точки зрения некоторых
исследователей организацию учебного процесса при обучении русскому языку
как иностранному в полной мере способен осуществить только носитель языка,
которым является русскоязычный преподаватель.
Одной из важных методических проблем при обучении иностранных
студентов русскому языку, а также дисциплинам по профилю их будущей
специальности является проблема переноса сформированных навыков и умений
в различных видах речевой деятельности из учебной ситуации общения в
реальные ситуации, то есть переходу от учебной деятельности к
самостоятельной коммуникативно-когнитивной деятельности.
Конечной целью языковой подготовки иностранных студентов в вузе
является формирование у них компетентного владения русским языком как
средством овладения будущей специальностью. Понятие коммуникативной
компетентности определяется как развивающийся и в значительной мере
осознаваемый опыт общения между людьми, который актуализируется и
формируется в условиях непосредственного человеческого взаимодействия.
Профессиональная коммуникативная компетентность специалиста
составляет сложный комплекс знаний, навыков и умений: знание норм и правил
общения в различных сферах деятельности, высокий уровень речевого
развития, т. е. владение различными средствами и способами речевого
взаимодействия. Роль русского языка в профессионально ориентированном
обучении иностранных студентов заключается в методическом моделировании
реальных условий протекания коммуникативного процесса в их будущей
профессиональной деятельности, чему способствует русскоязычная среда и
совместное обучение украинских и иностранных студентов. Обучение языку
специальности проходит несколько стадий, лингвистически соотносимых с
уровнем высказывания-предложения, сложного синтаксического целого,
развёрнутого сообщения, реализующего определённую коммуникативную
программу и раскрывающего определённую понятийно предметную или
проблемную тему.
Процесс формирования умений иностранных студентов конкретному
виду речевой деятельности и в определённой сфере создаёт вариативность
обучения и способствует выработке основной составляющей коммуникативной
компетентности современного специалиста – умению общаться.
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FOREIGN STUDENTS MOTIVATION: INTERNAL AND EXTERNAL
Muravjova E.N.
Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv
Research of motivational sphere of learning is the most relevant nowadays. In
process of increasing of necessity of acquisition of new knowledge, educational
activities intensify significantly, the reserves of language acquisition mobilize.
In the organization of modern educational process the motivation of students
plays very important role. It is one of the most difficult pedagogical problems of the
present.
Motivation can be internal and external, but, according to scientists, the
internal motivation is determining. The internal motivation can’t be identified
immediately, that is why a lot of teachers are unable to find an approach to the
students.
The situation is different with the external motivation. It can be affected: to
force, to threaten with a bad mark – but it won’t last long if the foreign student
doesn’t set a goal – to learn the language.
But the internal motivation of foreign students has connection not with the
external circumstances; it is directly connected with the subject itself – Russian
language.
In addition, the educational motivation can be divided into positive and
negative. For example, the construction «If I learn Russian, I will get excellent at the
exam» – a positive motivation. The construction «If I learn Russian, I will pass the
exam, and I won’t be dropped» – negative one. Students mainly are driven by
external reasons, at the same time there is a significant proportion of negative
motivation.
The most important mechanism of motivation is an emotional reinforcement
that performs the task of maintaining or discontinuing motivation. Modern
psychologists consider emotions as the major psychological mechanisms of
motivation, with their own motivational significance.
The teacher also has to create an atmosphere of Russian-speaking speech
communication during the process of language teaching foreign students as close as
possible to the natural conditions. The most important factor, that stimulates the
process of communication, should be considered the motivation of Russian language
mastering.
Modern methods of teaching Russian language as a foreign one are to focus on
the subjective component, personal meaning, sense attitudes, the semantic
motivation. Students should decide for themselves what is important in the learning
process.
Thus, there are many ways to cultivate student motivation, and the teacher
should to reveal it, maybe even in the areas where the students do not expect to find
it. Motivation is one of the key factors in students’ success and fortunately they all
bring motivation with them in one form or another.
360

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РАБОТЕ ПИЛОТА (ЛЕТЧИКА)
1
Нармурадов Э. (Туркменистан), 2Переяслов В.О.
2
Национальный аэрокосмический университет им. М. Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт», г. Харьков
Многие дети с детства мечтают быть пилотами авиалиний и не
удивительно, ведь кроме прекрасных видов или комфортного рабочего места,
эта профессия одна из самых престижных, высокооплачиваемых и
застрахованных в мире. Но, не смотря на все плюсы, профессия пилота требует
определённого уровня знаний, умений и таланта. Мы не будем подробно
останавливаться на таких из них, как внимательность, организованность,
умение действовать в критических ситуациях, знание устройства и
функционирования летательного аппарата, и т.п., а остановимся на
необходимости знания иностранного языка, особенно, для пилота
международных авиалиний.
Не требует объяснений тот факт, что пилот – одна из самых
коммуникабельных профессий, при чём, часто, среди полилингвистического
социума. В связи с этим, знание интернациональных языков (английского,
русского, испанского и т.п.), является необходимым. В этом плане
существенным подспорьем стало принятие английского языка как единственно
возможного для коммуникации в воздушном пространстве между диспетчером
и пилотом.
В связи с вышесказанным, возникает необходимость разработки
методики изучения иностранного языка конкретно для лётчиков.
Ниже мы сформулировали наиболее эффективную, по нашему мнению,
технологию овладения иностранным языком пилотом международных
авиалиний. Итак, особое внимание при этом стоит уделить:
1) изучению устойчивых выражений связанных с авиационными командами
и сигналами;
2) освоению коротких, общепонятных выражений и фраз, адресованных как
пилоту, так и команде или пассажирам;
3) умению ориентироваться в названиях приборов, устройств, частей
самолета и т.п.;
4) способности изъясняться по поводу самых распространённых ситуаций
(погодных, технических, технологических и т.п.);
5) наработке достаточного для изъяснения словарного запаса;
6) умению общаться на определенные и наиболее распространенные темы.
По нашему мнению, сформулированная нами технология станет
существенным подспорьем для студентов, желающих связать своё будущее с
профессией пилота.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОММУНИКАТИВНО-ИНТЕНЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ И ЕЕ
ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Полянская И.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Думай иначе!
Стив Джобс.
В течение нескольких лет на кафедре украинского, русского языков и
прикладной лингвистики под руководством доктора филологических наук
Дубичинского В.В. проходит разработка концептуальной идеи, апробация и
внедрение коммуникативно-интенциональной модели (КИМ) преподавания
языка. Данная идея возникла как результат экстраполирования основных
принципов компетентностной парадигмы высшего образования на методику
преподавания РКИ, также она была апробирована на занятиях по дисциплинам
«Українська мова професійного спрямування» та «Ділова комунікація». При
исследованиях выявилась в некотором смысле универсальность КИМ как один
из её параметров. В одиннадцати публикациях сформулированы и
проанализированы моделеобразующие принципы: нетривиальность подходов
(кластерный
принцип
и
аутентичность),
интенциональность,
коммуникативность как экзистенциальная категория, междисциплинарная и
внутрипредметная интеграция, осознанность как базисная категория,
скрепляющая в неразрывное целое все принципы.
Рассмотрены условия реализации данных принципов и условия
достижения главной цели и суперидеи КИМ – развитие творческого
реагирования студентов и преподавателей путём раскрытия их
индивидуальности для выживания в «обществе возрастающих рисков»
техногенной цивилизации. Разработана нетривиальная интерпретация
творчества как трансформация, «сотворение» нового себя. Создана
прагматическая схема КИМ, включающая две подсхемы: 1) Принципы, цели и
условия реализации КИМ; 2) Основные параметры КИМ. Составлено три вида
анкет: для украинских студентов, для иностранных и общая для исследования
современного образовательного пространства. Проведено анкетирование по
двум анкетам, обработаны данные, и в результате выявлен уровень
осознанности (16%) и приоритетные формы работы и виды текстов, стилей,
подстилей, жанров и т.д. В настоящее время обосновываются параметры:
относительная
универсальность,
открытость,
динамичность,
трансформируемость (модель-трансформер), комплексность.
Перспективы исследования КИМ: дальнейшее углублённое теоретическое
обоснование; разработка конкретных форм, направлений и системы
реализации; 3) внедрение результатов в преподавание лингвистических
дисциплин и наработка навыков использования КИМ в учебном процессе;
интегрирование Трансерфинга в КИМ.
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ОТ АВТОРИТАРИЗМА К ДЕМОКРАТИИ: ПУТЬ ТУНИСА
1
Рекик Амин, 2Артемова О.И.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
г. Харьков
Тунис – страна, которая первой в регионе свергла авторитарный режим и
последовательно идет по пути демократических преобразований. До
революционных волнений, которые начались в стране в декабре 2010 года, вся
власть была сосредоточена в руках президента Зин аль-Абидина Бен Али,
который правил страной без перерыва с 1987 года. В результате массовых
волнений, которые охватили всю страну в январе 2011 года, президент Туниса
позорно бежал в Саудовскую Аравию. По сути, эти волнения были направлены
против недемократического политического режима. Недовольство это было
связано с коррупцией, репрессиями, которые активно практиковали власти, а
также общим неудовлетворительным социально-экономическим положением.
Тунис – это особая страна в арабском мире. Вся интеллигенция знает
французский язык, часто ездит в Европу. Это страна образованных людей.
Именно образованная безработная молодежь стала движущей силой
революции, т.к. молодые люди с высшим образованием не могли найти работу,
они пополняли ряды безработных. Революция не была организована никакой
конкретной политической силой или партией, а стала результатом массовой
безработицы, коррупции и неограниченной власти.
В 2014 году в Тунисе состоялись парламентские и президентские выборы,
по результатам которых победу одержали светские силы и президентом стал
Беджи Каид Эс-Себси. Он занял реформатскую позицию. Однако до полной
стабилизации еще далеко: сегодня самой главной проблемой Туниса является
внутренняя и внешняя безопасность. Тунис пытается решать эти проблемы,
активизируя военно-техническое сотрудничество с США и развивая торговоэкономическую кооперацию с ЕС. Моя страна стала шестой арабской страной,
получившей статус «Основного союзника США вне НАТО» (после Египта,
Иордании, Бахрейна, Кувейта и Марокко). Тунис сегодня встал на борьбу с
мировым терроризмом, и ему нужна поддержка сильных государств:
руководство страны очень обеспокоено ситуацией в Ливии и деятельностью
ИГИЛ. Социально-экономические проблемы напрямую связаны с
экстремистским исламизмом, т.к. именно экстремистски настроенные
исламисты влияют на население Туниса, призывая пополнить ряды боевиков: и
в Тунисе, и для отправки их в Ливию и на иракско-сирийский фронт. Именно
маргиналы – бедные и безработные – составляют потенциальную угрозу стране.
Если раньше значительная часть тунисцев отправлялась работать в Европу и
даже в Ливию, то сегодня Европа ограничивает въезд рабочих из Северной
Африки. В стране регулярно происходят забастовки рабочих. В отдельных
центральных и традиционно менее развитых южных районах Туниса доля
безработных достигает трети населения, что в два раза превышает средний
показатель безработицы по стране. Нам предстоит еще долгий путь к
демократическому обществу, но я верю: мы победим!
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ
Рогаткина Е.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
г. Харьков
Процесс обучения иностранных граждан научному стилю речи медикобиологического профиля на довузовском этапе в нашем университете
ориентирован на специальности биоинженера, врача, фармацевта.
Соответственно, первичные навыки, полученные на занятиях по русскому
языку, являются хорошей отправной точкой и оказывают существенную поддержку
при изучении в дальнейшем таких серьезных дисциплин, как: биология, химия,
физика. Понимая это, студенты подготовительных отделений стараются уделять
значительное внимание научному стилю речи по данному профилю.
Какие технологии применяются для того, чтобы студенты в совершенстве
овладели научной речью? Преподаватели предлагают им разноплановые задания:
упражнения, нацеленные на понимание особенностей языка будущей профессии;
видеоматериалы по естественным наукам (просмотр фильмов и видеороликов);
экскурсии в Музей природы, Анатомический музей. Неотъемлемой частью обучения
стала система электронных тестирований, благодаря которым учащиеся до
автоматизма отрабатывают полученные языковые навыки. Сотрудниками кафедры
разрабатываются научные пособия медико-биологического профиля, в которых
основной составляющей являются сложные тексты, требующие особого подхода и
внимания преподавателей и самих студентов. Количество, последовательность и
качество предъявляемого материала строго контролируется непростой системой,
заложенной в заданиях. При работе с любым научным текстом всегда обращается
внимание на три этапа работы: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Эти
этапы существенно снижают возникающие в ходе обучения трудности. Цель данных
пособий – развитие научной коммуникативной компетенции иностранных студентов.
Важным этапом в освоении медико-биологического языка у иностранных
студентов является их подготовка к научным студенческим конференциям. В
данном случае преподаватели выступают в роли научных руководителей или
консультантов, и это, безусловно, является бесценным опытом для будущих
профессионалов.
Система обучения научному стилю речи, применяемая преподавателями
кафедры языковой подготовки, «направлена на использование иностранными
студентами основных грамматических единиц русского языка в речи, усвоение,
закрепление и активизацию терминологической лексики с целью построения
устного монологического высказывания» [1:9], имеющего медико- биологическую
тематику.
Литература:
1. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов в современных условиях:
Тезисы Всеукраинской научно-практической конференции ДонНУ (Донецк, 2013, 6 октября)/
МОН науки Украины, Донецкий национальный университет, международный факультет. –
Донецк: ДНУ, 2013. – 51с.
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АДАПТАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Свистунов А.Ю.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
г. Харьков
Физика как учебный предмет играет большую роль в содержании
образования на факультете подготовки иностранных граждан ХНАДУ. И как
показывает практика, для большинства студентов овладение естественными
дисциплинами вообще, и физикой в частности, является зачастую более
трудной задачей, чем изучение гуманитарных дисциплин. Это обусловлено
несколькими факторами. Во-первых, приступая к изучению конкретной
дисциплины студент должен обладать к тому времени уровнем владения языка,
достаточным для восприятия учебного материала. На ФПИГ такой базовый
уровень языковой подготовки достигается главным образом благодаря
поэтапному вводу учебных дисциплин. Физика, как дисциплина наиболее
трудная для восприятия студентами-иностранцами, вводится последней в
учебный процесс. Однако в силу ряда причин, далеко не все студенты готовы к
тому времени в полной мере к изучению физики на неродном языке. Вовторых, залогом успешного овладения учебным материалом по физике на
подготовительном факультете является наличие базовых знаний у студента по
этой дисциплине на родном языке, что также не всегда соответствует
действительности. И наконец, специфика преподавания физики состоит в том,
что иностранные студенты должны освоить учебный материал, который
рассчитан на четыре учебных года в школе, фактически за один учебный год.
Поэтому процесс обучения студентов-иностранцев требует от преподавателяпредметника не только высокого профессионализма, но и соответствующего
уровня методической подготовки, использования более активных и
интенсивных методов обучения.
Поток научной информации, который получают студенты, очень
большой. Поэтому во избежание механического заучивания учебного
материала преподаватель обязан четко отдавать себе отчет в том, есть ли
понимание этого материала группой студентов. На этапах раннего ввода
дисциплины эффективность процесса формирования необходимых навыков
напрямую связана с адаптацией терминологического материала дисциплины к
существующему у студента на данный момент общего уровня владения
русским языком. Использование специально адаптированных текстов позволяет
создать комфортные условия для изучения дисциплины, повышает мотивацию
у студентов к изучению материала. Использование адаптированных задач по
физике позволяет студенту легче выделить главное в тексте, разобраться в сути
изучаемой проблемы. Таким образом, одним из путей преодоления факторов,
негативно влияющих на процесс изучения физики, является создание
адаптированного учебного материала по этой дисциплине.
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GENERATIVE TEACHING ACADEMIC COURSES
Sladkih I.A.1, Wafic Zorkot (Lebanon, Tyre)2
1
National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkiv
2
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv
Effective teaching of science to all students involves the construction of a
comprehensive model of the cognitive processes involved in learning science from
instruction. These processes include the learner's background knowledge and
alternative conceptions, but also the sometimes neglected processes of attention,
motivation and attribution, generation and metacognition.
For many years science teaching has focused on ways to engage learners'
generative thought processes in the learning of scientific and mathematical concepts
and principles that will transfer to facilitate related learning in science and to enhance
problem-solving in everyday situations. One of the more intriguing parts of research
and thought about science teaching has been its ambition since antiquity to train
intelligence by engaging the learners' generative thought processes in the construction
of meaning for concepts and principles that will transfer and will solve problems. For
example, Plato taught a slave boy the Pythagorean theorem as a way to train
intelligence, or virtue as it was then called. Charles Judd, in the first decade of this
century, taught boys the principle of refraction of light as a way to increased transfer
of ability to solve a practical problem of hitting a target submerged under different
depths of water.
Modern day research on cognition in science teaching focuses upon these same
generative thought processes of learners that have intrigued science teachers since
antiquity. These thought processes include the learners' knowledge and experience,
comprehension strategies, and metacognitive strategies.
The more advanced science learners also have better developed self-regulatory and
self-monitoring metacognitive skills (Glaser, 1990), that facilitate planning and use of
procedural knowledge as well as declarative knowledge. These more competent
science learners also better transfer their science learning than do their less competent
counterparts. Lehman, Lempert and Nisbett (1988) studied the transfer effects of
graduate training in psychology, law, medicine, and chemistry. Training in
psychology and medicine increased ability to transfer and use scientific reasoning in
the solution of everyday clinical problems. Training in law increased ability to reason
logically about everyday, complex legal cases and that emphasized transfer of
scientific or logical methods to practical contexts, did not facilitate ability to solve
everyday problems in chemistry. In addition to domain or content-specific learning at
the graduate school level, it is important to engage learners' generative thought
processes in the representation, transfer, application and self-control of knowledge
and action [1].
References:
1. Mayer, Richard E. "Merlin C. Wittrock's enduring contributions to the science of
learning." Educational Psychologist 45.1 (2010): 46-50.
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ВСЕЛЕННАЯ КАК ДОДЕКАЭДР
Фам Нгок Зунг (Вьетнам), 2Иващенко Ю.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
1

Гипотеза о том, что наша Вселенная родилась в результате Большого взрыва,
считается общепринятой. Материя вначале была очень горячей, плотной и быстро
расширялась. Затем температура Вселенной уменьшилась до нескольких тысяч
градусов. Вещество в этот момент состояло из электронов, протонов и α-частиц, т.е.
представляло собой сильно ионизированный газ – плазму, непрозрачную для света и
любых электромагнитных волн. Начавшаяся в это время рекомбинация (соединение)
ядер водорода и гелия, изменила оптические свойства Вселенной. Она стала
прозрачной для большинства электромагнитных волн. Значит, изучая свет и
радиоволны, можно увидеть только то, что произошло после рекомбинации. С этого
момента наша Вселенная расширилась примерно в 1000 раз, и излучение эпохи
рекомбинации сегодня наблюдается на Земле как реликтовый микроволновой фон с
t≈3оК. Этот фон, обнаруженный в 1965г., практически одинаков во всех направлениях.
По современным данным, реликтовых фотонов в 108 раз больше, чем атомов. На
расстояниях больше чем 100 мегапарсек, видимая нами часть Вселенной однородна и
изотропна. Все галактики, их скопления и сверхскопления наблюдаются только на
меньших расстояниях. Эти экспериментальные факты лежат в основе всех
классических космологических моделей, в которых предполагаются сферическая
симметрия и пространственная однородность вещества. Эти модели не предполагают
особых топологических свойств у Вселенной и представляют ее похожей на наше
обычное пространство. Эти модели хорошо согласуются с данными, которые
астрономы получают с помощью телескопов, регистрирующих инфракрасное,
видимое, ультрафиолетовое и рентгеновские излучения. И только данные
радионаблюдений, а именно изучение реликтового фона, заставили ученых
усомниться в том, что наш мир устроен столь просто. Первые результаты, полученные
орбитальным радиотелескопом WMAP, измерявшим мощность реликтового
излучения, нельзя было объяснить только с помощью физики. Потребовалось
топологическое объяснение. На основании полученных данных удалось с большой
точностью определить большое количество космологических параметров. Некоторые
из них: а) отношение полной плотности Вселенной к критической – 1,02±0,02 (то есть
наша Вселенная плоская или замкнутая с очень малой кривизной); б) постоянную
Хаббла, характеризующую расширение Вселенной – 72±2км/с/Мпк; в) возраст
Вселенной – 13,4±0,3 млрд. лет. Анализируя все полученные космологические
параметры, ученые пришли к выводу, что эти параметры согласуются с моделью
Вселенной, имеющей форму додекаэдра. Интересны свойства Вселенной: в ней нет
выделенных направлений и она лучше описывает реликтовый фон. Такая картина
возникает только в замкнутом мире с отношением действительной плотности вещества
к критической 1,013, что попадает в интервал значений, допустимых сегодняшними
наблюдениями (1,02±0,02). Как для мировоззрения в целом, так и для единой теории,
объясняющей строение нашего мира, эта гипотеза представляет большой интерес.
Поэтому, обнаружив аномалии спектра реликтового излучения, ученые стали искать
другие факты, способные подтвердить или опровергнуть предложенную
топологическую теорию.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МАРОККО
1
Шаири Ильяс, 2Опрышко Н.А.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
г. Харьков
На современном этапе приоритетными направлениями развития
транспортной системы в Марокко являются автомобильная, железнодорожная,
морская отрасли. Общая протяжённость железнодорожных линий сейчас
составляет 2120 км. В начале 2016 года Совет директоров Африканского банка
развития (АБР) выделил кредит Марокко в US$112,3 млн для модернизации
участка Сеттат – Марракеш на железнодорожном маршруте Танжер –
Касабланка – Марракеш. Удвоение этого 142-километрового участка позволит
экономить время в пути и увеличить поток пассажирских и грузовых перевозок
между Касабланкой, экономической столицей королевства, и Марракешем,
основным туристическим центром. Сотрудничество между АБР и ONCF
(Национальной железнодорожной компанией) направлено на то, чтобы сделать
Марокко ведущей страной региона в железнодорожном секторе.
Последовательные вложения в сектор в последние годы вызваны увеличением
спроса на перевозки. Более 8 млн марокканцев живут в зоне, на которую
распространяется проект. Повышение эффективности железнодорожного
транспорта способствует конкурентоспособности в логистике и сокращению
безработицы в данных областях, поскольку проект разработан с
использованием широкого подхода, включающего участие местных жителей.
В рамках проекта по созданию постоянно действующей связи ЕвропаАфрика через Гибралтарский пролив правительствами Марокко и Испании
принято решение о сооружении транспортного туннеля, который соединит
противоположные берега Гибралтарского пролива, что поможет создать единое
экономическое европейско-средиземноморское пространство и сформировать
крупнейший транспортный узел в рамках комплексной евро-африканской сети
наземных перевозок. Цель проекта – прокладка под проливом
железнодорожного
туннеля,
что
позволит
одновременно
связать
железнодорожные сети двух стран и обеспечить перегрузку автотранспорта на
челночные поезда, курсирующие между двумя терминалами, один из которых
будет находиться в Испании, а другой в Марокко. Основная протяженность
сооружений, согласно нынешнему варианту проекта, составит 42 км между
терминалами.
Очень важное место в развитии экономики Марокко занимает морское
транспортное сообщение со странами мира и развитие портов. В настоящее
время 98% объема торговли страны, или 100 млн тонн товаров, проходят через
марокканские порты. Чтобы справиться с морскими грузоперевозками,
правительство Марокко планирует значительные инвестиции в портовую
инфраструктуру. Сейчас ведется (и до 2030 года должно быть закончено)
строительство 5 крупных новых портовых сооружений в Надоре, Кенитре,
Дахле, Сафи и Джорф Ласфаре.
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г. Харьков
Мир является основой для развития экономики и человеческого
потенциала в республике Кот-д’Ивуар. Правительство страны при содействии
международного сообщества пытается обеспечить стабильный мир в моей
стране. Как известно, в результате военного переворота в декабре 1999 года
был свергнут президент Анри Конан Бедье и начался затяжной вооруженный
конфликт. В результате вооруженных столкновений до 2011 года число
раненых, перемещенных лиц и беженцев составило несколько тысяч (на
сегодняшний день насчитывается 300 000 перемещенных лиц и более 50 000
беженцев, преимущественно в Либерии). 21 мая 2011 года Алассан Уаттара
вступил в должность президента страны. С тех пор Кот-д’Ивуар при поддержке
международных партнеров пытается восстановить мир и социальное единение,
а также встать на путь экономического развития. Международные
наблюдатели фиксируют экономический рост в Кот-д’Ивуаре 8,5% в 2014
году. О начале экономического подъема в стране свидетельствуют и другие
признаки. Это большие объемы инвестиций в инфраструктуру, возвращение в
страну Африканского банка развития, восстановление дальнего воздушного
сообщения между столицей страны и Европой, улучшение делового климата,
отмеченное международными организациями, и создание суда по
коммерческим делам. Стимулировало активность населения страны и одно
символическое событие: 8 февраля 2015 года сборная Кот-д’Ивуара по футболу
одержала победу в чемпионате Африки.
В 2013 году в стране была принята Национальная стратегия социальной
защиты. Был введен режим всеобщей социальной защиты, чтобы сделать
медицинское обслуживание более доступным для населения. Сейчас готовится
законопроект о введении обязательного бесплатного образования для лиц в
возрасте до 16 лет. Это очень важно для моей страны, потому что, согласно
статистике ООН в области образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), каждый
второй ребенок никогда не посещал школу и рискует остаться неграмотным. В
настоящее время проводятся реформы в секторе коммерческого сбыта какао
(основной отрасли сельского хозяйства). В стране реализуются проекты по
укреплению потенциала малых и средних предприятий, чтобы ликвидировать
безработицу. В 2008 году 49% населения жили за чертой бедности; теперь
прирост валового внутреннего продукта на душу населения составил 15%.
Сегодня правительство продолжает работу по искоренению детского труда, в
частности на плантациях какао и в шахтах. Начались также судебные реформы:
в Кот-д’Ивуаре была отменена смертная казнь. В 2012 году была создана и
начала действовать Национальная программа социального единения (НПСЕ),
чтобы восстановить согласие и доверие среди ивуарийцев.
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На сегодняшний день качество подготовки специалиста определяется его
готовностью к эффективной профессиональной деятельности, способностью к
адаптации в условиях современного мира, а значит, зависит от уровня
комплексного владения профессиональными компетенциями.
В свете этих изменений на первый план выдвигается не только приобретение
иностранными студентами специальных знаний, но и успешное овладение языком
специальности. Сущность этих требований сводится к модернизации образования и
созданию новых технологий обучения, составной частью которых являются вопросы
повышения эффективности профессиональной компетенции будущих специалистов.
В современной практике термин «профессиональная компетенция» чаще
определяется как способность сотрудника применять знания и умения в
соответствии с требованиями должности, успешно действовать на основе
практического опыта при решении задач общего рода и в определенной широкой
области [1 с.135-140].
В настоящее время имеется большое количество научных изысканий, в которых
раскрывается сущность термина «компетенция». В.С. Леднев подчеркивает именно
практическую направленность компетенций: «Компетенция является, таким образом,
сферой отношений, существующих между знанием и действием в человеческой
практике»[2 с. 384]. Как видно, из вышесказанного исследователь справедливо отмечает,
что компетенция, в данном случае профессиональная, – это то, что необходимо
специалисту для реализации его профессиональной деятельности и как личности. В
нашем понимании профессиональная компетенция – основа обновления содержания
профессиональной подготовки будущего специалиста, в частности студентовиностранцев.
Сегодня обучение языку специальности на занятиях русского языка в
неязыковых вузах необходимо рассматривать как средство передачи социально и
профессионально значимой информации, подготовки будущего специалиста к
непрерывному образованию. В условиях преподавания языка специальности в
украинских вузах на русском языке актуальной становится задача научить студентовиностранцев овладеть языком своей специальности, привить навыки и умения
эффективного речевого поведения в научной и профессиональной сферах общения. В
связи с этим, мы полагаем, что научные тексты могут выступить средством
формирования у студентов-иностранцев системы умений и навыков, необходимых для
освоения профессиональных компетенций специалиста.
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