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Шановні учасникі семінару! 
 

 Вже в одинацятий раз відчиняє свої двері  студентський 
науково-практичний семінар «Хімія: наука і практика».  

Основною метою семінару є огляд і аналіз досягнень в 
галузі хімії та сучасних технологій. Представлені в збірнику те-
зи доповідей свідчать про те, що молоді науковці сьогодення не 
байдужі до важливих питань сучасності: проблем екології та за-
хисту навколишнього середовища, фундаментальних та прикла-
дних питань сучасної фізики та математики, інформатики та ін-
формаційних технологій. 

Сподіваємось, що наслідком семінару буде більш тісна 
співпраця між навчальними закладами. 

Щиро вітаємо всіх учасників XI Відкритого студентсько-
го науково-практичного семінару «Хімія: наука і практика»! Ба-
жаємо плідної праці, творчих успіхів, наукових досягнень в га-
лузі розвитку сучасних досліджень та прикладних технологій. 
 

Голова оргкомітету Басов А.Г. 
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КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ЭПОКСИДИРОВАНИЯ 
ЦИКЛОГЕКСЕНА ГИДРОПЕРОКСИДОМ КУМИЛА 

В ПРИСУТСТВИИ СЕЛЕНИДА МОЛИБДЕНА 
Д.С. Сокоренко, С.В. Тимофеев 
Шосткинский институт СумГУ 

41100, г. Шостка, ул. Институтская, 6 
e-mail: kaf.fznd@gmail.com 

 
Селенид молибдена MoSe2, полученный методом саморасп-

ространяющегося высокотемпературного синтеза, является 
смешанно-валентным соединением, содержащим атомы металла 
в различной степени окисления. 

Эпоксидирование циклогексена гидропероксидом кумила 
(ГПК) в присутствии MoSe2 приводит к образованию оксида ци-
клогексена и диметилфенилкарбинола (ДМФК). Причем ДМФК 
образуется больше, чем оксида циклогексена. Это указывает на 
то, что параллельно с эпоксидированием в системе протекает 
гомолитический распад ГПК с образованием радикалов RO˙ и 
RO2˙. Взаимодействие радикалов RO˙ с циклогексеном приводит 
к образованию дополнительного количества ДМФК. На основа-
нии того факта, что реакция эпоксидирования циклогексена 
имеет автокаталитический характер. а каталитическое превра-
щение гидропероксидов по гетеролитическому механизму про-
текает с участием металла в высшей степени окисления сделан 
вывод, что при взаимодействии радикалов RO2˙ с поверхностью 
катализатора происходит окисление металла до высшей степени 
окисления с образованием нового реакционного центра, содер-
жащего в своем составе анион RO2

-. Опыты с добавками гетеро-
генных ингибиторов радикальных реакций подтвердили данный 
вывод. В отсутствии свободных радикалов MoSe2 практически 
не активен в реакции эпоксидирования. 
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Были изучении зависимости скоростей расходования ГПК и 
образования продуктов реакции от концентраций циклогексена, 
ГПК и MoSe2. Обнаружено, что скорость расходования ГПК с 
увеличением концентрации циклогексена проходит через мини-
мум. Это связано с тем, что олефин, адсорбируясь на поверхнос-
ти катализатора, частично восстанавливает ее и образует новый 
реакционный центр, в состав которого входит молекула олефина 

Sm + R′H → Sn
R′H , где Sm, n – реакционные центры поверхно-

сти, содержащие атомы молибдена в степени окисления n < 6, m 
= 6. Стадию активации катализатора можно представить как ре-
акцию одноэлектронного окисления радикалами RO2˙ атомов 
молибдена, входящих в состав реакционного центра Sn

R′H + 
RO2˙→ Sm

RO2− + R′H. 
Характер зависимости скорости эпоксидирования циклогек-

сена от количества MoSe2 носит аномальный характер. Скорость 
образования оксида циклогексена сначала увеличивается с рос-
том количества MoSe2, а затем перестает зависеть. Это связано 
по-видимому с установлением стационарной концентрации реа-
кционных центров Sm

RO2− 
Sm

RO2− + Sn
R′H → 2Sn + [RO2– + R′H+] 

            ↓ 
          ROOH + R' 
На основании наблюдаемых кинетических закономерностей 

предложена схема эпоксидирования циклогексена ГПК, катали-
зированного MoSe2. Анализ схемы в квазистационарном при-
ближении по концентрациям всех промежуточных частиц пока-
зал, что переход в область независимости скорости эпоксидиро-
вания от количества катализатора связан с изменением механи-
зма гибели радикалов RO2˙. 
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ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПОМОЩИ 
ПЛЕНОЧНО-ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

Ю.А. Кравченко, А.В. Бабенко  
Сумской государственный университет 

40007, г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2 
e-mail: yuliakravchenko@yandex.ru 

 
Решение экономических вопросов повышения коррозион-

ной стойкости металлов требует создания на их поверхности 
тонких защитных слоев (толщина 100 мкм).  

Данные о стойкости покрытий в условиях воздействия аг-
рессивных сред были получены путем электрохимических ис-
пытаний. Исходными материалами для нанесения покрытий на 
поверхность нержавеющей стали выбраны Al2O3, Cr, TiN, обла-
дающие высокой термодинамической стабильностью. Целью 
исследований было определение оптимальных режимов форми-
рования защитного слоя, позволяющих увеличить рабочий ре-
сурс поверхности. 

Нержавеющие стали, обладают высокой стойкостью к воз-
действию агрессивных сред. Однако при определенных услови-
ях скорость растворения таких систем может резко возрастать. 
Чтобы оценить влияние различных факторов на скорость рас-
творения материала подложки, проводилось измерение тока по-
тенциальных отношений (зависимость тока коррозии (iкор) от 
потенциала коррозии (Uкор)). Результаты указывают на неста-
бильность стали AISI 321 при потенциале электрода -0,445В. 
Последующий сдвиг разности потенциалов в положительную 
сторону сопровождается заметным увеличением тока коррозии 
(при Uкор=(-0,25)В iкор=45 А/м2), что впоследствии приводит к 
разрушению поверхности. Резкое уменьшение скорости элек-
трохимического разрушения образцов наблюдается при повы-
шении разности потенциалов до 1,022 В (iпас=13 А/м2). Однако 
область стабильности является очень узкой и при U=1,023 В 
сталь перепассивируется и снова начинается электрохимическое 
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растворение материала. Применение Al2O3 в качестве защитного 
слоя является целесообразным, так как, он не принимает участия 
в электродных процессах. Однако заметные изменения в элек-
трохимические свойства порошковых покрытий вносят примес-
ные элементы, различные дефекты на поверхности и поры, об-
разовавшиеся в процессе осаждения. Осаждение на керамиче-
ский подслой пленки TiN приводит к снижению Uкор в 1,5 раза, а 
iкор в 1,2 раза по сравнению с материалом подложки. В пассив-
ном состоянии система TiN/Al2O3 находится только при разно-
сти потенциалов 1,022-1,066 В, однако скорость растворения 
материала возрастает (iпас=20А/м2). Дополнительное введение в 
состав подслоя Сr позволяет понизить значение Uкор и Uпас до 
(-0,367В) и 0,973В соответственно. Скорость электрохимиче-
ского разрушения образцов TiN/Сr/Al2O3 при Uкор и в пассивном 
состоянии понижается  в 2 раза относительно покрытий 
TiN/Al2O3. Повышение толщины пленки TiN от (1,5-2) мкм до 
(2-3)мкм для системы покрытий TiN/Cr/Al2O3 позволяет сни-
зить iкор от 20 А/м2 до 6,2 А/м2 (при Uкор=(- 0,33В)). Однако ис-
ключить сам процесс растворения поверхности невозможно. 
Повышение разности потенциалов до 0,986В заканчивается пе-
реходом системы из активного состояния в пассивное, которое 
является стабильным до Uреп=1,022В. Скорость растворения ма-
териала покрытия в пассивном состоянии не превышает 12 А/м2. 

Заметим, что повышение температуры, давления и др. фак-
торы могут спровоцировать повторное повышение скорости 
коррозии. Введение в состав покрытий Cr и Ti не приводит к 
быстрому переходу системы в пассивное состояние. Значит, 
нужно не только увеличивать толщину покрытий за счет осаж-
дения пленок, но и устранить недостатки порошкового подслоя. 
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ 
ПИГМЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

М.А. Барсукова, Ю.С. Костенко, Я.Г. Вазиев 
Шосткинский институт СумГУ 

41100, г. Шостка, ул. Институтская, 6 
e-mail: kaf.fznd@gmail.com 

 
Представляло интерес изучить возможность твердофазного 

синтеза железооксидных пигментов из отходов производства. 
В качестве сырья выбран железный купорос, отход произ-

водства оксида титана пигментного, ПАО «Сумыхимпром» [1]. 
Изучена возможность получения широкого цветового спек-

тра продукта (от охры до колькотара), путём прокаливания же-
лезного купороса при 725 °С с одновременным введением мо-
дифицирующих добавок. 

Анализ дериватограмм и микрофотографий показал, что 
введение модификаторов влияет на протекание химических ре-
акций при получении красного железооксидного пигмента по 
данной технологии [2]. 

Таким образом показано, что применяя метод твердофазно-
го синтеза, с введением модифицирующих добавок, можно по-
лучить пигментную окись железа с широким цветовым спек-
тром от охры до колькотара. 

Литература: 
1. Скомороха В.М. Производство двуокиси титана пигмент-

ного сульфатным способом / В.М. Скомороха, В.Г. Зареченный, 
І.П. Воробьева, С.В. Вакал; – Сумы АТЗТ «Арсенал-Пресс», 
2002. – 204 с. 

2 Костенко Ю.С., Вазиев Я.Г., Мараховская А.Ю. О возмо-
жности направленного твердофазного синтеза железооксидных 
пигментов из отходов производства. Сборник Sworld., 2013 Вы-
пуск 4, Том8. –С.85. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗМОЖНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 
СОРБЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ 

А.В. Бондаренко, А.Г. Вазиева 
Шосткинский институт СумГУ 

41100, г.Шостка, ул. Институтская, 6 
e-mail: kaf.fznd@gmail.com 

 
Рост использования сырьевых ресурсов во всем мире, как 

известно, сопровождается ростом количества образуемых отхо-
дов, которые представляют собой потенциальные потери для 
экономики ценных материальных и энергетических ресурсов 
Украины. Большинство производственных отходов размещается 
в накопителях, часто занимаемых значительные площади. Твер-
дые отходы обычно депонируются на свалках. Общий объем их 
накопления по различным оценкам составляет 13-14млрд т, при-
чем скорость накопления растет в геометрической прогрессии. 

Накопители и свалки отходов являются мощными источни-
ками загрязнений объектов окружающей среды. Под действием 
климатических факторов отходы подвергаются непредсказуе-
мым физико-химическим и биохимическим превращениям с об-
разованием вредных веществ.  

Актуальными являются и проблемы использования много-
тонажных отходов основной химии. 

В качестве примера шламовых накоплений могут быть рас-
смотрены отходы на предприятиях химической промышленно-
сти – шлам содержащий TiO2.  

При производстве TiO2 пигментного на титаносодержащие 
отходы пригодные для переработки уходит 3-4%. Это приводит 
к накоплению многотонажных шламов с содержанием TiO2 
около 35 - 42%. В качестве побочного продукта производства 
пигментного диоксида титана образуются и отходы железного 
купороса FeSO4·7H2O с содержанием основного вещества до 
90%. 
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Соли железа чаще всего применяют при очистке мутных 
жестких вод с высоким значением рН, а также при очистке сто-
ков. 

Для синтеза железосодержащих сорбентов в виде гидрати-
рованных оксидов возможны такие стадии переработки: 

- гидролиз FeSO4,  
- выделение гидратированного Fe2O3, 
- формирование товарного продукта. 
В то же время отходом производства гидрохинона на про-

тяжении многих лет является оксид марганца (MnO2).  
Например, в г.Шостка отходы производства гидрохинона 

накопленные в количестве, больше чем 165 тыс.т, содержат око-
ло 18-20% оксида марганца. 

Можно предположить, что для переработки отходов произ-
водства гидрохинона, содержащих MnO2, с дальнейшим полу-
чением сорбента на его основе, возможны такие стадии: 

- очистка от органических примесей, 
- синтез MnSO4, 
- гидролиз MnSO4,  
- окисление до гидратированного оксида, 
- формирование товарного продукта. 
На нескольких примерах показано, что состав отходов, их 

структурно-механические свойства должны быть тщательно 
изучены, а переработка вполне может быть технологически реа-
лизована. Учитывая тот факт, что в составе отходов содержатся 
элементные примеси, разработка технологий синтеза сорбентов 
на их основе является актуальной научно-технической задачей, 
так как такой подход позволит решить сразу две задачи: очистка 
природной среды от загрязнителей и утилизация отходов. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КОНСЕРВАНТІВ ТА 
ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 

А.В. Ляшенко 
ШСШ І-ІІІ ступенів №1 

41100, м. Шостка, вул. Кірова, 10 
e-mail: justbigtrouble@gmail.com 

 
Актуальність роботи. Соки - найпоширеніші і найпопуляр-

ніші продукти харчування в Україні. Щоб розбиратися в проду-
кції цього виду потрібні знання про сировину, технології виго-
товлення, методи ідентифікації продукту, важливо володіти ін-
формацією про склад даних продуктів харчування, вплив їх 
компонентів на функції органів людини. 

Метою роботи є проведення якісного хімічного аналізу 
складу соків та їх можливих замінників; визначення впливу шкі-
дливих компонентів на функції органів людини. 

Висновки даної роботи: 
1. Натуральні соки традиційно вважаються корисними для ор-
ганізму і є необхідною складовою здорового харчування. 
2. Крім корисних речовин у нашій їжі можуть бути присутні 
безліч шкідливих чинників.  
3. Гранатовий сік у більшості випадків - це підфарбована вода в 
оболонці синтетичних барвників, консервантів, підсолоджува-
чів, ароматизаторів. 
4. Значна частина підприємств не дотримуються вимог щодо 
використання та зберігання сировини.  
5. Виробниками не вказується ряд шкідливих речовин, що вико-
ристовуються для приготування соків. 
6. Прискорений метод для визначення консервантів дозволить в 
короткі строки проводити екологічну та санітарно-гігієнічну 
оцінку продуктів харчування. 
7. Рекомендуємо робити соки власноруч, використовуючи фру-
кти та овочі з власного саду. 
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СИНТЕЗ РЕЧОВИНИ – ПРЕДСТАВНИКА КЛАСУ 
ГІДРАЗОНІВ З ПОТЕНЦІАЛЬНОЮ 

БІОЛОГІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ 
Е.А. Петрик, С.Г. Прищепа, А.В. Боголюбський 

ШЗШ I-III ступенів №5 
41100, м. Шостка, вул. Марата, 24а 

e-mail: petrik568@gmail.com 
 
Мета: конструювання та синтез речовин класу гідразонів – 

потенційних інгібіторів ферментів каскаду згортання крові. 
Актуальність: останнім часом з’являється все більше людей, 

які є хворими на різні хворобі, пов’язані зі згортанням крові. Лі-
ків, що мають допомагати в лікуванні мало. І тому ця тема є ду-
же актуальною. 

Завдання: створити віртуальну базу гідразонів; відібрати по-
тенційно біологічно активну сполуку; синтезувати відібрану 
сполуку; визначити чистоту синтезованої речовини.  

Для того, щоб синтезувати потрібну речовину, її треба ви-
значити. Спочатку створюється віртуальна база гідразонів, які є 
потенційно біологічно активними. Потім обирається та речови-
на, яка найбільше підходить під правило Ліпинського та модель 
Фармакофора. Наступним кроком є сам синтез обраної речови-
ни. Ми синтезували речовину за номером 27 у додатку Б. Для 
визначення чистоти речовини застосовується метод LS-MC. Чи-
стота нашої речовини складає 95,5%. 

Сфера застосування: синтезована речовина буде досліджена 
як потенційний інгібітор одного з ферментів, відповідальних за 
згортання крові. 
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БІОМЕТАЛ ФЕРУМ 
В.А. Трофимець, Крутова-Оникиенко 

ШСШ І-ІІІ ступенів №1 
41100, м. Шостка, вул. Кірова, 10 
e-mail: lera.trofimecz13@mail.ru 

 
Зараз в Україні значна частина дітей страждає недостатнім 

розвитком серцево-судинної системи, особливо недокрів’я; по-
рушенням функцій травних залоз, нервової системи, м’язового 
апарату. Все це пов’язане з недостатньою кількістю Феруму, що 
поступає в організм дітей з продуктами харчування. Йонізова-
ний Ферум входить до складу традиційних для нашої місцевості 
продуктів і, крім того, у оптимальних для засвоєння співвідно-
шеннях з іншими елементами і сполуками. 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена підвищеним ін-
тересом людей до якості харчування та впливу його на здоров’я. 
Але не всім відомо, що відсутність металів або їх надлишок у 
раціоні може призвести до тяжких і навіть смертельних захво-
рювань. Одним з найважливіших для організму біометалів є Фе-
рум. Для якісного і раціонального харчування важливо знати і 
його кількісний склад, оскільки на стан організму однаково не-
гативно впливає як недостача так і надлишок біометалу. До того 
ж деякі факти, отримані за останні роки, змушують радикально 
переглянути питання взаємовідношення сполук Феруму з інши-
ми компонентами їжі та з факторами навколишнього середови-
ща, які перешкоджають або надходженню його в організм, бо ж 
засвоєнню його організмом.  

Метою роботи є дослідження механізму фізіологічного 
впливу біометалу Феруму, що міститься в харчових продуктах, 
на стан здоров`я людини на основі визначення його кількісного 
вмісту в найпоширеніших продуктах харчування. 

Об`єктом дослідження є: харчові продукти: 
а) тваринного походження (м`ясо, печінка, яйця); 
б) рослинного походження (крупи, овочі, фрукти).  
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Предмет дослідження: вміст йонів Феруму у харчових про-
дуктах. Раціон харчування з вмістом йонів Феруму. 

Найбільш багаті Ферумом продукти тваринного походжен-
ня: гав’ядина, баранина, свинина, печінка, в меншій мірі риба, 
куряче м`ясо, яйця. Багато Феруму містять овочі і фрукти: помі-
дори, гарбузи, часник, цибуля, перець, столовий буряк, суниці, 
виноград, яблука, малина, чорна смородина і т.д. Але слід 
пам`ятати, що з м`ясної їжі засвоюється 20 - 90% Феруму, тоді 
як з рослинної лише 6 - 10%. 

Механізм біологічної ролі йонів Феруму що поступає з 
їжею: засвоюється в кишечнику і переноситься в кровоносні су-
дини, де захоплюється особливим транспортним білком транс-
ферином. Цей білок виконує функцію подібну до гемоглобіну, 
тільки переносить не кисень, а Ферум, причому тривалентний. 
Він транспортується в основному до кісткового мозку, а невели-
ка частина потрапляє в печінку і селезінку, де зберігається як 
запасний фонд; незначна кількість витрачається на утворення 
міоглобіну і ферментів тканинного дихання. Ферум сприяє по-
стійному оновленню клітин крові. В кістковому мозку прохо-
дить утворення гемоглобіну еритроцитів, які снують 4 місяці і 
розпадаються. 

Висновки даної роботи: 
визначений якісний і кількісний вміст катіону Fe3+ у проду-

ктах харчування; 
2) розроблений збалансований раціон харчування дітей і 

хворих за вмістом йонізованого Феруму, враховуючи фактори, 
які впливають на його надходження в організм та повноту засво-
єння з метою профілактики різних захворювань та для реабілі-
тації хворих;  

проведені дослідження впливу розробленого раціону харчу-
вання;  

розроблені практичні рекомендації з корекції патологій та 
профілактики захворювань, що виникають при недостачі в орга-
нізмі йонів Феруму для батьків та дитячих закладів. 
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ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ИЗ ФОСФОГИПСА 
ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ОТХОДОВ ПЕНОСТЕКЛА 

В.С. Дуплик, А.Н. Полевик, Я.Г. Вазиев 
Шосткинський институт СумГУ 

41100, м. Шостка, ул. Институтськая, 6 
e-mail: ra.november@gmail.com 

 
Промышленность строительных материалов является наи-

более перспективной отраслью по переработке отходов и сопут-
ствующих продуктов, что в первую очередь обусловлено много-
тоннажностью производства продукции отрасли, близостью хи-
мического состава отходов и сырьевых материалов, используе-
мых для изготовления строительных материалов. А также тем, 
что предприятия отрасли расположены практически во многих 
районах страны в непосредственной близости от мест скопления 
отходов. 

Среди отходов, содержащих сульфат кальция, наибольшая 
доля приходится на фосфогипс — отход производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты и минеральных удобрений, кото-
рый занимает первое место в мире по объемам образования и 
создает экологическую угрозу грунтовым экосистемам, выводя 
огромные площади, занятые под отвалами из природных циклов, 
превращая их в девертифицированные территории. Разработка 
технологий утилизации фосфогипса остается актуальной зада-
чей, несмотря на многочисленные исследования и проекты в 
этой области [1–2]. 

В работе оценивали возможность получения из фосфогипса 
вяжущего и использования его в качестве матрицы для связыва-
ния отхода производства пеностекла. В качестве сырья исполь-
зовали фосфогипс ЗАО «Сумыхимпром» (Украина) и отходы 
производства пеностекла ТОВ «Технология».  

Образцы гипсового вяжущего получали в лабораторных ус-
ловиях [3]. 
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По методикам, приведенным [4] установлен усредненный 
химический состав образцов фосфогипса (отхода в производстве 
фосфорных удобрений на ТОВ «Сумыхимпром») и очищенного 
от примесей путем промывки. 

Исследование по наполнению вяжущего отходами проводи-
ли в лабораторных условиях [3]. 

Установлена возможность получения композиций с улуч-
шенными эксплуатационными характеристиками пригодных для 
использования в качестве строительных изделий на основе вя-
жущего, полученного из фосфогипса. 

Предложенный подход к переработке отходов позволяет 
утилизировать как фосфогипс, так и техногенное сырье – остат-
ки производства пеностекла, как следствие, можно говорить о 
разработке нового подхода в сфере утилизации промышленных 
отходов – «отход нейтрализует отход». 

 
Литература: 
1. Мещаряков Ю.Г. Промышленная переработка фосфогип-

са / Ю.Г. Мещаряков – Санкт-Петербург: Стройиздат СПб, 2007. 
– 375с. 

2. Щербакова С.Н. Фосфогипс: хранение и направления ис-
пользования как крупнотоннажного вторичного сырья, – М., 
2010. – 191с. 

3. Вазиев Я.Г., Мараховская А.Ю. ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ 
НА ОСНОВЕ ФОСФОГИПСА ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ОТХО-
ДОВ. Сборник научных трудов Sworld. Перспективные иннова-
ции в науке, образовании, производстве и транспорте 2013 Вы-
пуск 4, Том8. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 –С.76. 

4. ДСТУ Б В.2.7-82-99. Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсо-
ві. Технічні умови 
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ПОВЕДІНКА ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА З 
АГРЕСИВНОЮ РЕАКЦІЄЮ СЕРЕДОВИЩА ВІДНОСНО 

ҐРУНТОВИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ЛІТОСФЕРИ 
Т.І. Коршок, Н.О. Круглова 

Шосткинський інститут СумДУ 
41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 6 

e-mail: knatalialek@mail.ru 
 
Однією із основних екологічних проблем сьогодення є на-

копичення різних видів відходів, зокрема шламових відходів ви-
робництва титан (IV) оксиду пігментного за сульфатнокислот-
ною технологією. Відході накопичуються на території підпри-
ємства у шламосховищах, наносячи значний вплив на довкілля. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що відходи є по-
тенційно небезпечними для біогеоценозів, оскільки містять у 
своєму складі залишкову сульфатну кислоту. Ситуація усклад-
нюється тим, що існує значний розрив між об'ємами накопичен-
ня та об'ємами їх знезараження та використання. 

При роботі з літературними джерелами не виявлено безпо-
середнього впливу відходів на довкілля, але завдяки розчиненню 
деякої їх маси у періоди випадання дощів та танення снігів до 
літосфери можуть надходити кислі розчини, рН яких може дося-
гти 1. Отже, можна зробити припущення, що дія шламових від-
ходів на ґрунтові екосистеми прогнозовано схожа на дію кислих 
дощів, які містять SO2. 

У ході проведення досліджень було наведено можливі нега-
тивні наслідки дії кислих стоків на ґрунти, що, в свою чергу, ве-
де до загибелі рослин та ґрунтових організмів. Таким чином, 
ґрунт стає не родючим, не придатним для вирощування будь-
яких культур. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ 
А.С. Милко, Г.І. Кокшайкина  

ХТКШІСумДУ ім. Івана Кожедуба 
41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 1 

e-mail: mylko.alisa@gmail.com 
 
Мета дослідження: визначення та аналіз деяких основних 

показників якості води та рекомендації щодо покращення її яко-
сті. 

Об’єкт дослідження: вода різних джерел постачання, в тому 
числі вода водопровідної системи міста та природних джерел 
навколишніх сіл. 

Предмет дослідження: показники якості води, такі як кисло-
тність, твердість води та вміст в ній нітрат-йонів та йонів Феру-
му (ІІІ). 

Методи дослідження. Дослідження води на визначення її 
твердості проводиться комплексонометричним методом.  

Оцінка вмісту нітратів ґрунтується на здатності нітратів 
утворювати барвник, інтенсивність забарвлення якого пропор-
ційна вмісту нітратів. 

Визначення кислотності води проводиться методом нейтра-
лізації. 

Визначення вмісту йонів Fe3+ проводиться колориметрич-
ним методом, порівнюючи інтенсивність забарвлення стандарт-
них розчинів з забарвленням води, що досліджується. 

Висновки: вода, що досліджується, має характеристики, які 
відповідають стандарту ДСанПіН 2.2.4-171-10. Лабораторні 
установки, використані в хімічній лабораторії коледжу при до-
слідженні води, можуть використовуватися для попереднього 
дослідження води та ознайомлення з методиками визначення 
показників якості води. 
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ЗАБРУДНЕННЯ ФОСФАТАМИ ВОДИ 
РІЧКИ ШОСТКА 

А.О. Дементьєва, С.В. Голуб 
ШСШ І-ІІІ ступенів №1 

41100, м. Шостка, вул. Кірова, 10 
 

 
Важливу роль у житті кожного з нас відіграє вода — друга 

за значимістю речовина після кисню. На сучасному етапі значні 
зміни екологічного стану більшості річок України, під тиском 
антропогенного навантаження, призвели до деградації і розпаду 
водних екосистем. Водні ресурси є одним з найбільш вразливих 
компонентів навколишнього природного середовища, здатних 
дуже швидко змінюватися під впливом господарської діяльності 
людини. 

Метою роботи є виявлення рівня забруднення річки Шостка. 
Для досягнення поставленої мети передбачалось розв’язати 

такі завдання: 
- оцінити рівень антропогенного забруднення річки Шостка 

за основними показниками на основі екологічної класифікації 
якості поверхневих вод. 

- провести гідрохімічні дослідження води річки, проаналізу-
вати забруднення води фосфатами та вивчити методики визна-
чення фосфатів в воді, визначення джерел забруднення річки. 

- з’ясувати вплив фосфатів на екосистему водойм та на ор-
ганізм людини.  

- вивчення технологічної схеми очищення р. Шостка, вибір 
та обґрунтування заходів щодо зменшення навантаження на во-
дні об’єкти. 

Об’єкт дослідження: екологічний стан річки Шостка. 
Предметом дослідження є побутові та промислові стічні во-

ди р. Шостка. 



ХІМІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА 
 

 26 

Під час дослідницької роботи проведено комплекс ний ана-
ліз екологічного стану річки Шостка. Було узагальнено і систе-
матизовано джерела забруднення вод річки. 

Фосфати, які в 5 разів перевищують ГДК- фактор екологіч-
ної проблеми водойми.  

Результати науково-дослідницької роботи можна викорис-
товувати на уроках біології та екології, для активізації в суспіль-
стві практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на 
охорону i поліпшення стану річки Шостка, на досягнення конк-
ретних практичних результатів з охорони та оздоровлення річки, 
на раціональне використання водних ресурсів, підвищення еко-
логічної i правової обізнаності, розвитку громадських екологіч-
них ініціатив, на поліпшення просвітницько-інформаційної дія-
льності. Матеріал може бути використано активістами природо 
охоронцями. 

Висновки:  
- в Україні має бути започатковано формування нових під-

ходів та сучасної ідеології; 
- для підтримки в належному стані річки Шостка, на гро-

мадських засадах, потрібно створити волонтерські організації; 
- вивчаючи дані хіміко-екологічного моніторингу річки Шо-

стка, можна стверджувати, що забруднення річки буде лише 
зростати, тому держава повинна передбачити програми по захи-
сту малих річок України. 

Пропозиції щодо покращення стану річки:  
- проводити заходи по усуненню забруднення р.Шостка; 
- проводити соціальні акції та агітувати бережливе ставлен-

ня до природи та річки зокрема, задля пробудження свідомості 
населення. 
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БЕЗФОСФАТНІ ПРАЛЬНІ ПОРОШКИ – ВКЛАД В ЕКО-
ЛОГІЮ ВОДОЙМ 

К.П. Іпатко, Л.Є. Булітко  
ХТКШІСумДУ ім. Івана Кожедуба 

41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 1 
e-mail: bulitkole@gmail.com 

 
З минулого сторіччя звичним компонентом пральних поро-

шків були фосфати, які додавалися для пом'якшення води і під-
вищення мийної здатності поверхнево-активних речовин (ПАР) 
та складали до 50 % мийного засобу. 

Але, потрапляючи із стічними водами у водойми, Фосфор 
діє як добриво і призводить до їх замулювання. Крім того, водо-
очисні станції не здатні повністю очистити воду від фосфатів, і 
вони потрапляють у питну воду. 

Через це в багатьох країнах, таких як Німеччина, Італія, 
Японія, вміст фосфатів у пральних порошках заборонений. В 
європейських порошках сполуки Фосфору замінені на цеоліти, 
силікати, карбонати, цитрати та інші речовини, що здатні зв'язу-
вати йони Магнію та Кальцію. Та, на жаль, склад порошків одні-
єї й тієї ж марки в країнах Європи і Україні може відрізнятися, 
адже, додаючи дешеві фосфати до мийних засобів в нашій краї-
ні, відомі бренди не порушують закон. 

В Україні на законодавчому рівні впроваджується поступове 
зменшення вмісту фосфатів в мийних засобах. До 2020 року ви-
робництво і продаж засобів, що містять фосфати, держава пла-
нує заборонити взагалі. Діючи на випередження, кілька років 
тому в м. Шостка відкрилось виробництво екологічних безфос-
фатних пральних порошків на основі силікатів, що входить до 
складу польської компанії CLOVIN GROUP. Також ця компанія 
робить свій внесок в захист довкілля, дозволяючи споживачам 
миючих засобів зменшувати транспортний слід. 
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ПОШИРЕННЯ КАШТАНОВОЇ МІНУЮЧОЇ МОЛІ В М. 
ШОСТКА ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ 

К.В. Ющенко, О.М. Школоберда 
ШНВК: СШ І-ІІ ступенів - ліцей 

41100, м. Шостка, вул. Карла Маркса, 33 
e-mail: o.deyneko@i.ua 

 
Антропогенний вплив на навколишнє середовище на фоні 

глобального потепління клімату в поточний час стрімко зростає 
та набуває все загрозливіших масштабів. Одним із результатів 
такого впливу є біологічні інвазії. Поява та швидке поширення в 
нашому місті нового інвазивного виду – каштанової мінуючої 
молі – представляє серйозну загрозу гіркокаштану звичайному, 
потенційну небезпеку біорізноманіттю в цілому, а отже, про-
блему, актуальну для подальшого дослідження. 

Тому метою роботи було встановлення ступеня поширення 
та шкодочинності каштанової мінуючої молі в м.Шостка та ме-
тоди боротьби з нею. 

Завдання роботи: розглянути морфологію та особливості ро-
звитку каштанової мінуючої молі; ознайомитись з появою та ек-
спансією каштанової молі в Європі та в Україні; дослідити зако-
номірності розповсюдження каштанової мінуючої молі в м. Шо-
стка; вивчити засоби боротьби з каштановою міллю. 

В результаті проведеного дослідження нами було з’ясовано, 
що каштанова мінуючи міль потрапила до м. Шостки, скоріш за 
все, із транспортними засобами, із західних регіонів країни. На 
території міста розвиток C. ohridella проходить 3-4 генерації (се-
редня тривалість однієї становить від 65 до 110 діб). Більша кі-
лькість мін на одній листковій поверхні спостерігається на дере-
вах, що ростуть у щільно забудованих вулицях із інтенсивним 
автомобільним рухом. Своєчасне видалення хворих та всихаю-
чих дерев, систематичне прибирання і знищення опалого листя 
знижують шкодочинність мінуючої молі та сприяють підвищен-
ню життєздатності дерев. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
Г.В. Євменова, І.О. Гришко 

ХТКШІСумДУ ім. Івана Кожедуба 
41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 1 

evmenova_anna@mail.ru 
 
Останнім часом питання енергозбереження дуже гостро по-

стає при використанні ресурсів, необхідних для життя людини. 
Необхідність постійного підвищення економічних показників 
виготовлення та використання технічної продукції ставить пи-
тання енергозбереження на перший план. Одним із актуальних 
на сьогоднішній день способів підвищення енергетичної ефек-
тивності системи є покращення техніко-економічних показників 
електроприводів, які використовує сучасна промисловість. 

Наприклад, на сьогоднішній день електроприводи насосних 
станцій, що забезпечують водопостачання підприємств та циві-
льних споруд мають низький коефіцієнт корисної дії за рахунок 
нерівномірного режиму роботи та широких змін навантаження 
на протязі доби. Іноді для підвищення енергетичної ефективнос-
ті системи використовуються досить жорсткі методи, такі як по-
вне відключення електроприводу в нічний час. 

Ефективним способом покращення техніко-економічних по-
казників електроприводів є заміна нерегульованих електропри-
водів на регульовані. При цьому вирішуються задачі подальшої 
механізації та автоматизації виробництва, розробки нових тех-
нологічних процесів, підвищення якості та конкурентоздатності 
продукції. У розвинених країнах частка регульованих електро-
приводів досягає 40-50% від загальної кількості. В Україні ж цей 
показник складає кілька відсотків. 

Найбільш перспективними у наш час є регульовані електро-
приводи на базі асинхронних двигунів та напівпровідникових 
перетворювачах частоти. Вони забезпечують суттєве ресурсо- та 
енергозбереження за рахунок оптимізації режимів роботи обла-
днання, підвищення ресурсу роботи механічного та електротех-
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нічного обладнання за рахунок плавного регулювання, відсут-
ність пускових струмів великої кратності та механічних ударних 
навантажень. 

Використання автоматизованих електроприводів на базі 
асинхронних двигунів та напівпровідникових перетворювачах 
частоти є новим напрямком підвищення енергетичних показни-
ків електродвигунів. Тому дана тема є досить актуальною для 
нашої країни та потребує подальшого дослідження. 
Список літератури: 
1. Вербовой П.Ф. Асинхронные двигатели для тиристорного 
электропривода / П.Ф. Вербовой, А.П. Заболотный, А.М Сьянов. 
- Киев: Наукова думка, 1994. -244 с. 
2. Кацман А.А. Электрические машины / А.И. Вольдек. - Л.: 
Энергия, 1974. - 840 с. 
3. Волков А.В. Потери мощности в системе «Автономных инве-
ртор напряжения с широтно-импульсной модуляцией - асинх-
ронный двигатель» /А.В. Волков, Ю.С. Скалько // Електрома-
шинобудування та електрообладнання. Міжвід. наук-техн. сбір-
ник. - 2006. - № 66. -С. 309-310. 
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ПОНЯТТЯ ПРО РАДІОНУКЛІДИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ 
ВМІСТУ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ. 

Д.О. Євменцев, С.Г. Прищепа 
ШЗШ I-III ступенів №5 

41100, м. Шостка, вул. Марата, 24а 
e-mail: evmentsev.dmitry@yandex.ru 

 
Останнім часом з’явився великий інтерес до вмісту радіону-

клідів в продуктах харчування, потрапляння радіонуклідів в ор-
ганізм людини і до тих порушень здоров’я людини, які виклика-
ні надмірним вмістом радіонуклідів в організмі. Істотно важли-
вим у вирішенні цієї проблеми, є вирішення джерел забруднення 
продуктів радіонуклідами, їхнє усунення і введення постійного 
суворого контролю за їх вмістом в продуктах харчування на всіх 
етапах виробництва, збору, переробки, збереження і споживан-
ня. Негативний вплив радіонуклідів на організм людини: рак 
щитовидної залози, гостра лейкемія, ракові захворювання. 

Мета: Дослідити та розглянути вміст радіонуклідів в проду-
ктах харчування, та оволодіти методикою визначення радіонук-
лідів в продуктах харчування, розробити практичні рекомендації 
щодо способів їх усунення. 

Об’єктами дослідження були: ягоди, гриби. Вимірювання 
радіонуклідів проводилося на базі Шосткинського міськрайон-
ного відділу ДУ «Сумський обласний лабораторний Центр Дер-
жсанепідслужби України» у лабораторії радіологічних дослі-
джень. Встановлено, що в деяких випадках вміст радіонуклідів в 
продуктах харчування перевищує ГДК. Дані відображені в таб-
лицях. 

Результати досліджень можуть буди використані на уроках 
хімії, біології, екології, ОБЖ та факультативах. Запропоновані 
поради щодо зменшення радіонуклідів в продуктах харчування 
стануть в нагоді кожному, хто зацікавлений у підтримці та збе-
реженні свого здоров’я. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ В КЛАСІ ТА 

ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ. 
Д.А. Мамонтов, С.Г. Прищепа 

ШЗШ I-III ступенів №5 
41100, м. Шостка, вул. Марата, 24а 

e-mail: awesome1596@gmail.com 
 
Актуальність: на даний момент проблема великої концент-

рації вуглекислого газу у побутових приміщеннях все більше 
освітлюється як найбільша причина забруднення повітря у буді-
влях. Особливо актуальною вона є, коли йдеться про шкільні 
приміщення. Адже, щоб створювати необхідні умови для на-
вчання у школах повинно бути не тільки сучасне обладнання і 
висококваліфікований персонал, потрібне ще й сприятливе на-
вколишнє середовище, яке не загрожує здоров’ю учнів. Тому шо 
кожен, хто перебуває у школі повинен розуміти і знати все про 
свою безпеку і умови праці. 

Мета: розглянути проблему підвищеної концентрації вугле-
кислого газу в повітрі та оволодіти методикою її вимірювання. 

Об’єктом дослідження було повітряне середовище Шост-
кинської загальноосвітньої школи №5. 

Практичне значення: результати роботи можна використо-
вувати на уроках хімії, біології та екології, факультативах. За-
пропоновані поради щодо зниження концентрації вуглекислого 
газу в повітрі стануть в нагоді кожному, хто зацікавлений у під-
триманні та збереженні свого здоров’я. 
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ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНИХ І ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

І.О. Почернін, А.В. Вареник 
ХТКШІСумДУ ім. Івана Кожедуба 

41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 1 
e-mail: pochernin.igor@yandex.ru 

 
На сьогодні можна спостерігати все більше зростання на 

ринку та застосування у житловому будівництві матеріалів на 
основі полімерів, бетону, клеїв, лаків тощо. Оздоблювальні ма-
теріали модно виглядають, за ними легко доглядати, але при 
цьому вони підривають наше здоров'я. При чому це відбувається 
непомітно. Деякі синтетичні матеріали виділяють в оточуючий 
простір пари, що містять різні хімічні речовини: фенол, форма-
льдегід, толуол, бензен і тому подібних, що сприяють виник-
ненню цілого ряду серйозних хвороб. 

Мета роботи: досліджувати, вивчати та поширювати інфор-
мацію про екологію будівельних та оздоблювальних матеріалів, 
меблів. Визначати їх вплив на здоров'я людей. 

Для досягнення мети роботи поставлено такі задачі: 
1. Збір інформації про хімічний склад будівельних матеріа-

лів, меблів. 
2. Вплив на здоров'я людини складових полімерів, лаків, 

фарб, феноло-формальдегідних смол, фенолів, бензолів, що вхо-
дять до складу оздоблювальних матеріалів. 

3. З'ясувати можливість зниження негативних впливів на 
здоров'я людини. 

Об'єктами екологічних досліджень вибрано кабінети та ла-
бораторії коледжу. 

Гіпотеза: якщо екологічний стан кабінетів не відповідає са-
нітарно-гігієнічним нормам, то знаходження в такому кабінеті 
веде до погіршення стану здоров'я людини. 

Нами було проведено соціальне опитування, яке показало, 
що вікна в житлових приміщеннях в основному пластикові (60 
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%), у 50 % опитаних підлоговим покриттям є лінолеум, або ла-
мінат, а меблі зроблені з ДСП (60 %), що здатне викликати алер-
гічні реакції. Шпалери наполовину вінілові та паперові. Хотіло-
ся, щоб населення звернуло увагу на більш екологічно чисті бу-
дівельні і оздоблювальні матеріали, а також розуміло, що для 
поліпшення екологічної ситуації житлових і громадських при-
міщень треба проводити ряд заходів: 

- розробка екологічно чистих матеріалів: ДСП на інших ос-
новах, паперові шпалери, дерев'яні меблі та підлога, розведення 
кімнатних рослин, як організмів, що включають в свій метабо-
лізм отруйні речовини виділених будівельними і оздоблюваль-
ними матеріалами. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ВІДХОДІВ ФОСФОГІПСУ З 
МЕТОЮ ПЕРЕРОБКИ ТА ВТОРИННОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 
М.О. Шекера, І.О. Гутак  

ШНВК: СШ І-ІІ ступенів-ліцей  
41100, м. Шостка, вул. Карла Маркса, 33 

e-mail: gutak_i@mail.ru 
 
Утилізація великотоннажних промислових відходів, яким є 

фосфогіпс, - одна з найбільш актуальних екологічних проблем. 
Він є основним джерелом забруднення навколишнього середо-
вища у регіонах розміщення виробництв мінеральних добрив на 
території України. 

Основні напрямки використання фосфогіпсу: 
- у виробництві будівельних матеріалів;  
- у сільському господарстві; 
- в автодорожньому будівництві; 
- переробка фосфогіпсу на сульфатну кислоту; 
- добування різних речовин з фосфогіпсу, зокрема рідкісно-

земельних елементів. 
Мета роботи: дослідження зразків фосфогіпсу виробництва 

ТОВ «Сумихімпром» визначення масової частки кальцію, ви-
значення масової частки води, загальних фосфатів, водорозчин-
них фосфатів, водорозчинних сполук флуору у перерахунку на 
флуор. 

Висновок: найбільш перспективним способом переробки 
накопиченого на території України та зокрема, Сумської облас-
ті, фосфогіпсу є комплексна технологія, яка дозволяє не тільки 
збувати накопичені відходи, але й отримати з них максимальну 
кількість продуктів для подальшого використання. 
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МЕТОДИКА УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ 
С КОРИСТЮ ДЛЯ ЕКОЛОГІЇ И ЛЮДИНИ 

Б.П. Сергієнко, О.В. Драч 
Конотопський інститут СумДУ 
41600, м. Конотоп, пр. Миру, 24 
e-mail: bohdanserhienko@mail.ru 

 
Метою роботи являється розробка комплексу з сортування 

сміття, та відбору вторинних ресурсів. 
Механізована лінія являється майже без відхідною. Техно-

логія дозволяє сортувати побутове сміття з користю для екології 
та суспільства, тобто механізована лінія є екологічною та еко-
номічно доцільною. Дана технологія поділяє тверді побутові ві-
дходи на окремі групи вторинної сировини, яку в подальшому 
реалізується на відповідні підприємства для подальшого вико-
ристання. 

 

 
 
Тобто можна зробити висновок що для міста Конотоп з на-

селенням 92 тисячі чоловік така лінія може окупитися за 6 років. 
Сортувальну лінію можливо побудувати за 2 роки. 

Сортувальна лінія надасть змогу покращити навколишнє се-
редовище та надасть додаткові робочі місця мешканцям міста. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОГО 
СОНЯЧНОГО НАГРІВАЧА 

М.В. Лавренко, А.В. Лиштван 
Конотопський інститут СумДУ 
41600, м. Конотоп, пр. Миру, 24 

e-mail: lavrenko_m@mail.ru 
 

Мета роботи полягає у дослідженні методу роботи пасивно-
го сонячного нагрівача для обігріву будівель. 

Для дослідження обрано Одеську, Миколаївську, Херсонсь-
ку області, та АР Крим як най південніші частини України. По-
рівнявши сонячну активність було визначено, що доцільно буде 
використовувати пасивний сонячний водонагрівач у цих части-
нах України. Дані області знаходяться в зонах високої сонячної 
радіації тому пасивний сонячний водонагрівач буде отримувати 
достатньо енергії щоб обігрівати певну будівлю в період опалю-
вального сезону, що допоможе економити ресурси які витрача-
ються на обігрів будівлі. Також використовуючи пасивний со-
нячний нагрівач  можна не лише обігрівати будівлі, а й зберігати 
екологію країни бо пристрій працює за рахунок сонячної енергії, 
отже не викидає шкідливих викидів у атмосферу.  

Зроблено такі висновки: пасивний сонячний нагрівач можна 
використовувати у всіх обраних областях як основну систему 
опалення. В усіх інших областях України пасивний сонячний 
нагрівач можна використовувати для додаткового підігріву бу-
дівель. А у період коли обігрівати будівлі не треба пасивний со-
нячний нагрівач можна використовувати для підігріву води для 
побутових і господарських потреб. 
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ВИДИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА. МОЖЛИВОСТІ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

А.О. Остренко 
ШЗШ 1-3 ступенів №4 

41100, м. Шостка, вул. Куйбышева, 30 
e-mail: shostka_school4@mail.ru 

 
Традиційні види палива: нафта, природний газ, торф, вугіл-

ля, горючі сланці. 
Альтернативні види палива. 
Етанол—зазвичай виготовляється збродженням здатних до 

ферментації вуглеводів. Для промислових потреб етиловий 
спирт часто виробляють з нафтової та газової сировини 
каталітичною гідратацією етилену. А також можна використо-
вувати бродіння цукрі з картоплі, цукрового буряка, пшениці. 

Біодизель. Для виробництва біодизеля в Україні найбільш 
раціонально використовувати насіння ріпаку, соняшнику та сої. 
Найсприятливіші агроекологічні умови для вирощування озимо-
го та ярового ріпаку в Україні на Поліссі та у Лісостепу. 

Паливні гранули (пелети) — біопаливо, яке отримують з 
торфу, деревних відходів і відходів сільського господарства або 
з вугілля. Сировиною для виробництва гранул можуть бути 
торф, деревні відходи: кора, тирса, тріска і інші відходи 
лісозаготівлі, а також відходи сільського господарства: відходи 
кукурудзи, солома, відходи круп'яного виробництва, лушпиння 
соняшника і тому подібне. Деревні гранули високої якості вико-
ристовують для опалювання будинків шляхом спалювання в не-
великих гранульних котлах, печах і камінах або твердопаливних 
котлах. 

Деревне вугілля — мікропористий високовуглецевий про-
дукт, що утворюється при піролізі деревини без доступу повітря. 
Застосовується у виробництві кристалічного кремнію, сірковуг-
лецю, чорних і кольорових металів, активованого і т.д., а також 
як побутове паливо.Найпоширенішими способами одержання 
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були купчасте і ямне випалення вугілля. Ці технології були 
примітивними, процес тривав до місяця й вимагав періодичного 
контролю й обслуговування. 

Генераторний газ – вид газоподібного палива, що його оде-
ржують у газогенераторах газифікацією вугілля, торфу тощо. 
Склад газу залежить від природи палива, типу окисник, темпе-
ратури процесу та його технологічного оформлення. 

Біогаз (також каналізаційний газ) — різновид біопалива — 
газ, який утворюється при мікробіологічному розкладанні 
метановим угрупованням біомаси чи біовідходів (розкладання 
біомаси відбувається під впливом трьох видів бактерій), твердих 
і рідких органічних відходів: на звалищах, болотах, каналізації, 
вигрібних ямах тощо. Добувають із відходів тваринництва, хар-
чової промисловості, стічних вод та твердих побутових відходів 
(відсортованих, без неорганічних домішок, та домішок неприро-
дного походження). 

Можливості виробництва альтернативного палива в 
м.Шостка: 

- хімічна переробка молочних відходів (біогаз); 
- виробництво паливних брикетів з лушпиння соняшнику та 

гречки; 
- виробництво метанолу при хімічній переробці пшениці, 

цукрових буряків, картоплі; 
- виробництво біодизелю з рапсу; 
- виробництво біогазу з відходів міського сміттєзвалища. 
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ЦИФРОВИЙ НАВЧАЛЬНО-ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ 
КОМПЛЕКС «ДОСЛІД ІОФФЕ-МІЛЛІКЕНА» 

Д.В. Хроменков, А.О. П'яткін, А.Г. Басов 
Шосткінський інститут СумДУ 

41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 6 
e-mail: khromenkov_official@mail.ru 

 
Під час вивчення курсу фізики велику роль відіграють де-

монстрації, експерименти, лабораторні та фізичні практикуми. 
На сьогодні досить часто фізичні лабораторії та кабінети не за-
безпечені відповідним обладнанням, або воно є застарілим. В 
таких випадках доцільно використовувати комп’ютерне моде-
лювання.  

Робота визначає, яку роль може мати Flash у покращенні на-
вчання, загальне положення Flash у використанні його для мо-
делювання. 

У рамках роботи, ми зробили спробу створити навчальний 
комплекс, де було б змодельовано дослід Іоффе-Міллікена, який 
має на меті визначення заряду електрона. Модель надає можли-
вість запустити краплю масла між пластинок конденсатора, змі-
нювати її заряд, шляхом опромінення та визначити напругу, при 
якій прискорення буде близьке до нуля. Маючи ці дані, можна 
вирахувати заряд електрона. 

Модель має певні спрощення, у порівнянні з експеримен-
том, наприклад: вакуум між пластинами конденсатора, відомий 
діаметр краплі та певний початковий заряд, спрощений вплив 
опромінення на краплю. 

В перспективі розглядається можливість доповнення та по-
кращення моделі. А саме: запуск декількох крапель різного діа-
метру, вирахування питомого заряду електрона, як найменше 
спільне кратне декількох зарядів краплі, в різні моменти часу 
змінених опроміненням. Вигляд моделі наведено на рисунках 1 і 
2. 
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Рисунок 1– Модель не запущено  Рисунок 2– Модель запущена 

 
Стилізовані кнопки дозволяють інтуїтивно зрозуміло керу-

вати перебігом експерименту. Кнопка СТАРТ (синя) запускає 
експеримент, кнопка ПАУЗА (червона) призупиняє його, кнопка 
СТОП (зелена) зупиняє експеримент и повертає краплі початко-
вий заряд. Рухомий регулятор дозволяє змінювати напругу. Зна-
чення напруги також можна вручну ввести у вікно поряд з регу-
лятором. 

Модель можна використати як демонстраційну, що добре 
описує фізику досліду. За компенсації сили тяжіння та кулонів-
ської сили, що діють на краплю, прискорення стає рівним нулю. 
При опроміненні краплі чітко видно зміну сили електричної вза-
ємодії електрично зарядженої крапельки масла і електричного 
поля конденсатора (зростає прискорення, з яким рухається крап-
ля). Також комплекс можна використовувати, як лабораторний 
тренажер, що дозволяє визначити величину заряду електрона з 
похибкою, яка не перевищує 0,1%. На думку авторів, модель до-
цільно використовувати як у вищій школі, так і у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах у якості демонстраційного та лаборато-
рного тренажеру. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВОЇ ТА ТЕМПЕРАТУРНОЇ 
СТАБІЛЬНОСТІ ГМО ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВІ Сo ТА Cu 
Ю.О. Шкурдода, В.М. Коломієць, В.C. Малік 
Сумський державний педагогічний університет 

ім. А.С. Макаренка 
40002, м. Суми, вул. Роменська, 87 
e-mail: kolomiecvladimir@rambler.ru 

 
У даній роботі були проведені дослідження впливу часових 

та температурних факторів на стабільність величини гігантсько-
го магнітоопору (ГМО) та магнітних параметрів плівкових сис-
тем на основі Со та Cu виготовлених за технологією, запропоно-
ваною у роботі [1]. 

Тришарові полікристалічні плівки Co/Cu/Со з товщинами 
шарів 2dCo = 50-70 нм та dCu = 5-15 нм були отримані у вакуум-
ній установці ВУП-5 методом почергової конденсації шарів ме-
талів за кімнатної температури. Конденсація плівок здійснюва-
лась на скляні поліровані підкладки з попередньо нанесеними 
мідними контактами площадками. Товщина шарів в процесі 
осадження оцінювалась за часом та швидкістю (ω = 0,5-1 нм/с) 
конденсації і в подальшому вимірювалось за допомогою інтер-
ферометра МІІ-4. 

Вимірювання магнітоопору (МO) та термообробка зразків 
проводилась в спеціальній установці в умовах надвисокого без-
масляного вакууму (10-7 Па). 

Для тришарових зразків Co/Cu/Co з товщинами шарів 
2dCo = 50-70 нм, dC = 5-10 нм як для невідпалених, так і для від-
палених за температури 700 К спостерігається тільки зменшення 
електроопору зразків незалежно від напрямку магнітного поля, 
що є характерною ознакою реалізації ефекту ГМО. Для невідпа-
лених плівок з dCu = 5 нм величина ГМО досягає 1% за кімнатної 
температури, проте наступне відпалювання до 700 К призводить 
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до збільшення величини ГМО в 3-4 рази при температурі вимі-
рювання Т = 300 К та в 5-6 разів – при Т = 150 К. 

Під час досліджень температурної стабільності магнітоопо-
ру та магнітних параметрів (коерцитивна сила НС та поле наси-
чення НS) термостабілізовані зразки додатково витримували (не 
менше 15 хв.) за різних температур у інтервалі 300-500 К. Тер-
моциклювання здійснювалося відповідно до такого алгоритму: 
нагрівання до температур із зазначеного інтервалу – витримка – 
охолодження зразків до кімнатної температури. Вимірювання 
МО та магнітних параметрів проводилися за кімнатної темпера-
тури. Результати досліджень показали, що додаткові циклічні 
нагрівання до температури 500 К не призводять до змін величи-
ни ГМО та магнітних параметрів. Проведені додаткові нагріван-
ня до температури 700 можуть викликати незначні зміни вели-
чини ГМО і практично не впливають на магнітні параметри. 

Дослідження часової стабільності показали, що для зразків, 
які пройшли термообробку за температури 700 К, витримка про-
тягом 10 років за кімнатної температури та атмосферному тиску 
суттєво не призводить до зміни величини ефекту ГМО, коерци-
тивної сили та поля насичення. 

Отримані експериментальні результати свідчать про досить 
велику часову та температурну стабільність властивостей плів-
кових структур на основі Co та Cu, що дозволяє рекомендувати 
при виготовленні магніторезистивних елементів, як один з ета-
пів технологічного процесу, термостабілізаційне відпалювання у 
вакуумі за температури 700 К безпосередньо після осадження 
плівок. 

 
1. Loboda V.B. Structure and magnetoresistance of freshly 
condensed three-layer FeNi/Cu(Ag)/FeNi films // V.B. Loboda, 
Yu.A. Shkurdoda, V.A. Kravchenko // Functional materials. – 2007. 
– V. 14, № 1. – P. 37-41. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА БАЗІ 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК II-VI ТА З'ЄДНАНЬ 
НА ОСНОВІ МОЛІБДЕНУ 

В.А. Мороз, М.М. Іващенко, І.П. Бурик 
Конотопський інститут СумДУ 
41600, м. Конотоп, пр. Миру, 24 
e-mail: m_ivashchenko@ukr.net 

 
На сучасному етапі сонячна енергетика привертає увагу до-

слідників як один з перспективних шляхів виходу із глобальної 
енергетичної кризи. Серед різних способів перетворенння соня-
чної енергії в електричну фотоелектричне перетворення є най-
більш дослідженим та вивченим. 

Для виготовлення сонячних елементів (СЕ) використовують 
монокристалічний, полікристалічний та аморфний кремній, на-
півпровідникові матеріали в плівковому виконанні. Серед них 
можна виділити матеріали з'єднань II-VI, такі як CdTe, CdSe, 
ZnTe, ZnSe. Такі матеріали можуть бути використані в якості 
віконних (ZnSe, ZnTe) та поглинаючих (CdSe, CdTe) шарів в та-
ндемних СЕ. Окрім того, в СЕ може бути впроваджений додат-
ковий шар MoSe2, який утворюється внаслідок взаємної дифузії 
між шарами, наприклад, поглинаючого шару селеніду кадмію та 
омічного контакту молібдену. В результаті дифузійних процесів 
між шарами та при дотриманні фізико-технологічних умов на-
несення формується буферний шар MoSe2, який є напівпровід-
никовим матеріалом та виконує функції електронного "дзерка-
ла" та каталізатора процесів рекомбінації, що забезпечує кращий 
омічний контакт [1]. 

Для моделювання експлуатаційних характеристик СЕ був 
обраний програмний пакет SCAPS-3102, який дозволяє прово-
дити числове моделювання шарів СЕ з урахуванням рекомбіна-
ційних процесів, які мають місце на межах поділу шарів, та роз-
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рахувати основні характеристики СЕ: темнові та світлові ВАХ, 
спектральні розподіли квантової ефективності тощо [2]. 

Моделювання CE ITO/ZnTe/CdSe/MoSe2/Mo проводилось 
при сталих товщинах "віконного" та абсорбуючого шарів: ZnTe - 
150 нм; CdSe - 3 мкм, та експлуатаційної температури - Т = 315 
К. Товщина шару MoSe2, який на нашу думку дасть можливість 
збільшити ККД СЕ, змінювалась в межах від 50 до 200 нм. 

В результаті проведеного моделювання (рисунок 1) було 
встановлено, що при досягненні товщини шару MoSe2 150 нм 
спостерігалося максимальне значення ККД СЕ, яке чисельно до-
рівнювало 17,8 %, що перевищує значення ККД для найбільш 
ефективних плівкових СЕ на основі ГП CdS/CdTe (16,6 %). При 
подальшому збільшенні товщини значення ККД дещо зменшу-
ється, що можна пояснити процесом зміни механізму росту кри-
сталітів в шарі. 

  
Рисунок 1 - схематичне зображення (а) та промодельовані світлові ВАХ СЕ 
ITO/ZnTe/CdSe/MoSe2/Mo (б). Товщина шару MoSe2, нм: 1 - 50; 2 - 100; 3 - 
150; 4 - 200. 

 
[1] J. Engman. Experimental study of Cu2ZnSn(Se,S)4 thin 

films for solar cell applications. - M.Sc. thesis, Uppsala University, 
Sweden, 2011. - 57 p. 

[2] J. Vershraegen, M. Burgelman. Numerical modeling of intra-
band tunneling for heterojunction solar cells in SCAPS // Thin Solid 
Films. - 2007. - V. 515. - P. 6276 - 6279. 

а 
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ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ 
СИСТЕМ НА ОСНОВІ Ni ТА Ag 

Д.К. Агібалов, О.С. Грищук, О.М. Головатий 
Конотопський інститут СумДУ 
41600, м.Конотоп, пр. Миру, 24 

e-mail: alexander.grischuk@yandex.ua 
 
Дослідження останніх років якісно відображають тенденції 

пошуку нових матеріалів із покращеними тензорезистивними 
характеристиками, а саме з значною величиною коефіцієнта тен-
зочутливості (КТ). Досягнути цього можна здійснюючи перехід 
від одно- до багатошарових плівкових систем із інтерфейсним 
розсіюванням електронів, композиційних плівкових матеріалів, 
гетерогенних оксидних та напівпровідникових плівок тощо. Од-
ним із шляхів підвищення КТ може бути дія на чутливий еле-
мент тензодатчика зовнішнього магнітного поля (рис.1). 

  
Рис. 1. Деформаційні залежності відносної зміни опору 

ΔR/Rп для системи Ni(10нм)/Ag(10нм)/П без поля (а) та в одно-
рідному перпендикулярному магнітному полі (б) 

Проведені дослідження, впливу однорідного магнітного по-
ля індукцією 200 мТл на КТ двошарових плівкових систем 
Ni/Ag/П при деформації εl≈1%, показали збільшення результату 
майже на 50 %. Типові залежності представлені на рис. 1. 

а б 



 

 

 
 
 
 
 
 

Математичні методи 
в природничих науках 
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ТОПОЛОГІЧНІ ІНДЕКСИ І ТЕОРІЯ ГРАФІВ В ХІМІЇ 
М.О. Афанасьєв, Є.О. Ольховик, А.М. Шкіра 

Шосткинський інститут СумДУ 
41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 6 

e-mail: kaf.fznd@gmail.com 
 

Вивчення зв'язку властивостей речовин з їх будовою - одна з 
основних задач хімії. 

Ідея про те, що порядок з'єднання атомів має ключове зна-
чення для властивостей речовини, виявилася дуже плідною. На 
ній ґрунтується уявлення молекул за допомогою графів, в яких 
атоми грають роль вершин, а хімічні зв'язки між ними - ребер, 
що з'єднують вершини. 

Графи - це математичні об'єкти, тому їх можна характеризу-
вати за допомогою чисел. Звідси з'явилася ідея виражати будову 
молекул числами, які пов'язані зі структурою молекулярних 
графів. Ці числа в хімії називають «топологічними індексами». 
Розрахувавши будь-який топологічний індекс для великої кіль-
кості молекул, можна встановити зв'язок між його значеннями і 
властивостями речовин, і потім використовувати цей зв'язок для 
передбачення властивостей нових, ще не синтезованих речовин. 

Способи розрахунку топологічних індексів можуть бути 
найрізноманітнішими, але всі вони повинні задовольняти цілком 
природним вимогам: 

- кожної молекулі відповідає свій, індивідуальний індекс;  
- близькі за властивостями молекули мають схожі індекси. 
Ключовим для побудови багатьох індексів служить поняття 

«матриці відстаней» D. Так називають матрицю, елементи якої 
показують число ребер, які поділяють відповідні вершини моле-
кулярного графа. 

Побудуємо цю матрицю для трьох ізомерних вуглеводнів 
складу C5H12. Для цього зобразимо їх молекулярні графи і пере-
нумеруємо вершини (у довільному порядку): 
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Повні матриці відстаней для наведених графів мають вигляд: 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 2 0 1 2 2 2
1 0 1 2 3 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1

                        2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 2 1 0 2 2
3 2 1 0 1 3 2 1 0 3 2 1 2 0 2
4 3 2 1 0 2 1 2 3 0 2 1 2 2 0

     
     
     
     
     
     
     
       
 
Перший топологічний індекс, що відображає структуру мо-

лекулярного графа (G), був запропонований в 1947 р. Вінером. 
Він визначається як сума елементів головної діагоналі матриці 
відстаней та напівсума її інших елементів: 

1 1 1

1( )
2

n n n

ii ij
i i j

j i

W G d d
  



  
 

Інший тип індексів заснований не на відстанях між верши-
нами, а на кількості найближчих сусідів для кожної вершини. 
Наприклад, індекс Рандіча, який визначається наступним чином: 

всем
ребрам

1( )
i j

G
v v

  
 

Застосовуються топологічні індекси для класифікації орга-
нічних сполук і створенням органічних баз даних. Для цього по-
трібні будуть складні топологічні індекси. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
УКРАЇНИ 

Н.В. Ворона, І.М. Коляденко 
ШНВК: СШ І-ІІ ступенів – ліцей 

41100, м. Шостка, вул. Карла Маркса, 33 
e-mail: natali-vorona@mail.ru 

 
Сільське господарство України є найбільш привабливим для 

інвестування серед країн Європи. 
В Україні є найкращі ґрунти, гарні кліматичні умови та ни-

зькі витрати на вирощування сільськогосподарських культур. 
Завдяки прямим іноземним інвестиціям в сільське господар-

ство створюються нові робочі місця, стимулюється конкуренція 
та економічне зростання. 

Іноземні інвестори готові інвестувати в сільське господарст-
во після вирішення питання власності на землю. 

В Україні існує політична нестабільність та практика частої 
зміни законодавчих актів в сфері виробництва та продажу про-
дукції сільського господарства. 

Інвестиційне законодавство України представлено актами 
різного рівня, які регулярно оновлюється та змінюється в залеж-
ності з обставинами. 

Для того, щоб збільшити надходження іноземних інвестицій 
в сільське господарство України вже сьогодні необхідно вжити 
низку заходів. 

Прямі іноземні інвестиції в сільське господарство можуть 
бути не лише надходженням капіталу, а також надходження но-
вітніх технологій, навиків маркетингу. 
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ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ 
МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ 

М.С. Заяц, В.О. Щеголькова  
Шосткінський інститут СумДУ 

41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 6 
e-mail: waliuta@mail.ru 

 
В основу теорії і практики систем штучного інтелекту в пе-

ршу чергу полягають поняття формальних систем, заснованих 
на класичній логіці, традиційних методах інженерії знань. На 
сьогоднішній день розвиваються нові підходи: нечітка логіка, 
нейромережеві моделі, генетичні алгоритми, багатоагентні (му-
льтиагентні) системи і штучні організації . Особливий інтерес 
викликають мультиагентні системи (МАС), принцип роботи 
яких заснований на спільній дії і співробітництві, узгодженні 
індивідуальних інтересів, вирішенні своєї частки завдання. Вже 
сьогодні агентний підхід ефективно працює в розподілених за-
вданнях, при моделюванні складних бізнес-моделей, в імітацій-
ному моделюванні на виробничих підприємствах, в організації 
роботи колективів роботів і т.д. 

В основі МАС знаходиться поняття інтелектуального чи 
програмного агента. Воно розглядається в широкому і вузькому 
сенсі. Зокрема в більш філософському сенсі можна навести ви-
значення П.Маєс: «автономні агенти - це комп'ютерні системи, 
що функціонують у складному, динамічному середовищі, які 
здатні відчувати і автономно впливати на це середовище і, таким 
чином, виконувати певні завдання, для яких вони призначені». У 
вузькому сенсі агенти сприймаються як обчислювальні підсис-
теми, які здатні підтримувати локальні стани, взаємодіяти з ін-
шими агентами і виконувати дії в певних умовах середовища. 

Поняття агента є розширенням поняття об'єкта в програму-
ванні. Однак на відміну від об'єкта, агент традиційно володіє 
автономністю - можливістю самостійно вирішувати завдання, 
соціальністю - здатністю обмінюватися повідомленнями з інши-
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ми агентами, реактивністю - здатністю сприймати і реагувати на 
стан середовища, внутрішньою активністю - можливістю прояв-
ляти ініціативу в досягненні власних цілей. 

МАС будуються на принципах обмеженого раціоналізму: 
агенти володіють неповними і нечіткими знаннями в певній об-
ласті компетентності; всі агенти прагнуть досягати своєї цілі, 
при цьому вони змушені об'єднуватися з іншими агентами і до-
помагати їм у вирішенні їхніх завдань; ресурси системи розподі-
лені; обчислення в системі проводяться асинхронно. 

За структурою МАС повинні включати: множину організа-
ційних одиниць - агентів, множину завдань, середовище для 
життя агентів, перелік їх можливих відношень, множину дій. 

Особливе місце в теорії МАС займає організація процесів 
взаємодії. До базових типів належать: координований, простий, 
непродуктивний, байдуже співробітництво, колективне та інди-
відуальне суперництво. Взаємодія агентів проводиться у формі 
переговорів за певними протоколами. 

Незважаючи на те, що технологія мультиагентних систем 
розвивається вже близько сорока років, слід зазначити, що тео-
рія і практика цієї галузі знаходяться на стадії становлення і 
привертають інтереси найкращих науковців сучасності.  
1. Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным 
организациям: философия, психология, информатика/В.Б. Тара-
сов. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 352 с. 
2. Городецкий В.И. Многоагентные системы (обзор)/ В.И. Гро-
децкий, М.С. Грушинский, А.В. Хабалов// Новости искусствен-
ного интеллекта. –1998. – №2. – С. 64-116 
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ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ 
РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ 

ЕМУЛЯТОРА ПЕЧІ ЕП10 І РЕГУЛЯТОРУ ОВЕН ТРМ210 
П.С. Пата, Ю.В. Кондратенко, Б.М. Ремньов 

ХТКСусДУ імені Івана Кожедуба 
41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 1 

e-mail: Sergei4@shostka.in 
 
Лабораторний комплекс призначений для дослідження ав-

томатичного регулювання температур у лабораторії автоматич-
ного регулювання. 

Лабораторний комплекс являє собою контур регулювання 
температури з використанням сучасних технічних засобів. В 
якості об'єкта регулювання використовується емулятор печі 
ЕП10, який при підключенні до терморегулятора або контролеру 
виступає еквівалентом керованого об'єкта. ЕП10 являє собою 
мініатюрну піч з власним малопотужним нагрівальним елемен-
том (до 10 Вт), температурним датчиком (термоопору ТСМ 
50М) і світлодіодним індикатором включення нагрівача. Піч 
змонтована в корпусі з прозорою кришкою, що дозволяє бачити 
її пристрій, але в той же час запобігає можливість проникнення 
всередину і отримання опіку або удару електричним струмом. 

В якості регулятора температури використовується ПІД-
регулятор з інтерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Регулятор з'єд-
наний з комп'ютером через інтерфейс RS-485 та перетворювач 
інтерфейсів АС3-М для перетворення інтерфейсів RS-485 в RS-
232, що дозволяє програмувати регулятор та використовувати 
SCADA-систему для отримання результатів регулювання та їх 
подальшої обробки. 

Основним програмним забезпеченням для програмування 
регулятора та встановлення основних параметрів регулювання є 
Owen Process Manager, що дозволяє працювати з великою кіль-
кістю параметрів для більш гнучкого настроювання регулятора. 
В якості SCADA-системи використовується безкоштовний про-
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грамний комплекс SimpLight, де складена мнемосхема для відо-
браження основних параметрів, що має панель керування проце-
сом, на мнемосхемі відображається графік зміни регулюємої ве-
личини та потужності нагріваючого елементу емулятора печі є 
можливість збереження отриманих результатів для подальшої 
обробки. 

Схема лабораторного стенду наведена на рисунку 1.  

 
Рисунок 1 – Схема лабораторного стенду регулювання тем-

ператури. 
Стенд призначений для вивчення ПІД-законів регулювання 

дозволяє вивчати принцип роботи ПІД-регулятора, організову-
вати зв'язок з персональним комп'ютером, спостерігати графічно 
на екрані монітора зміну технологічного процесу з різними кое-
фіцієнтами ПІД-регулювання, отримувати графіки зміни техно-
логічної величини для подальшої обробки. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
Д.С. Щербак, Ю.М. Мар'їнських  

Шосткінський інститут СумДУ 
41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 6 

e-mail: sherbak_dima@mail.ru 
 

Напрям науково-технічного прогресу будь-якої країни по-
винен розв'язувати спектр задач економічного, соціального, ку-
льтурного характерів, що, в свою чергу, залежить від енергоза-
безпечення і відповідного розвитку енергетики, а також цьому 
спонукає і комфортність життя. Визначальним фактором розви-
тку економіки, матеріальної культури, не тільки для економічно 
розвинутих держав, але і для будь - якого суспільства є енерге-
тика. Важливіше відмітити, що людство повинно використову-
вати таку енергетику і пов'язаною з нею енергоздобування, яка б 
стала розв'язанням задачі в боротьбі за сприятливе довкілля. На 
теперішній час в Україні по вирішенню проблеми створення 
екологічно чистих джерел енергії та енергоефективності вже ро-
зроблені з цього приводу програми на державному рівні, прийн-
ято сім законів з відповідними до них указами. 

До відновлюваних джерел енергії також відносять фотопе-
ретворювачі на базі фотонапівпровідників, сонячні колектори, 
енергоустановки на базі первинної і вторинної біосировини та 
геотермальні установки, а також ряд комбінованих установок, 
поєднаних з міні ГЕС. Найбільш привабливими з позиції зрос-
таючих енергетичних потреб є відновлювані джерела енергії за 
рахунок перетворювання повного спектру сонячної радіації. 

Сучасний метод полягає в створенні дуже тонких прозорих 
легірованих шарів на освітленій поверхні, щоб відокремити р-n- 
переходом область найбільшої генерації носія від вільної повер-
хні. Товщина цих шарів складає десяту частину мікрона, хоча 
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останні дослідження в нанотехнології дають оптимістичні про-
гнози зменшення на декілька порядків. 

Для великомасштабних впроваджень даних СЕ в енергетиці 
виникла проблема з відтворюваності технології одержання де-
шевих СЕ, розв’язання якої знаходиться в економічній площині 
інтегрованих галузей. Найбільш перспективними вважаються 
фотоперетворювачі на основі моно і мультикристалічного амор-
фного кремнію, арсеніду галію, систем Cu – In – Se. На ряду з 
технологічними проблемами необхідно в комплексі розглянути 
задачу при залученні відновлюваних джерел, а в даному випадку 
СЕ у паливно – енергетичний баланс України, як економічно 
чистої енергетики з урахуванням кількості сонячних днів та на-
дходження енергії спектру сонячної радіації в південних терито-
ріях, що відносить до перспективного розвитку сонячної енерге-
тики. 

В супереч традиційного розташування фотоперетворюючих 
систем в південних широтах в докладі пропонується один із ва-
ріантів розташування таких систем в північних широтах. Для 
цього розроблена конструкція фотоперетворюючої системи на 
основі плівкових гнучких сонячних елементів, яка дозволяє по-
долати такі проблеми як: забруднення фотоперетворюючої по-
верхні, розв'язати задачу міцності майбутньої системи до нега-
тивних природних проявів - переміщенню з великою швидкістю 
повітряних мас та малою інтенсивністю світлового потоку. 
Принципова можливість конструкції дає шлях до створення по-
тужної енергостанції з використанням надпровідних матеріалів. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ І ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
П.С. Пата 

ХТКСумДУ імені Івана Кожедуба 
41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 1 

e-mail: Sergei4@shostka.in 
 
У реаліях сьогодення освіта буде більш якісною, якщо голо-

вним завданням викладача буде не змусити студента вчитися , а 
навчити вчитися. І як не парадоксально, але величезну допомогу 
у вирішенні цього питання може надати комп'ютер, бо викорис-
тання комп'ютера при навчанні дозволяє створити інформаційну 
обстановку, стимулюючи інтерес і допитливість молодої люди-
ни. При цьому слід врахувати, що студенти швидше викладачів 
опановують комп'ютерною технікою, а це означає, що їм під си-
лу самим знайти потрібну інформацію в інтернеті, зробити пре-
зентацію до заняття, надрукувати потрібний матеріал. 

Насамперед, слід домогтися максимальної активізації і візу-
алізації навчання. Цьому сприяють як ділові ігри, так і застосу-
вання різних технічних засобів (насамперед комп'ютерів, проек-
торів, відео), що дозволяють скоротити час викладу потрібної 
інформації. Викладачем має бути створений навчально-
методичний комплекс, в якому детально розписані всі види за-
нять. Принцип "Що хочеш сказати - напиши" (а ще краще - вве-
ди в комп'ютер і створи електронний підручник, з яким студент 
зможе самостійно працювати) повинен стати головним у роботі 
сучасного викладача . 

Існує величезний перелік програмного забезпечення, яке 
може допомогти викладачу покращити свій рівень викладання 
матеріалу та сприяти студентам засвоїти його. 

В організаційних роботах з групами при вирішенні питані 
зборів, доступу до матеріалу викладачі можуть використовувати 
широкі можливості соціальних мереж. Найбільш зручна для цієї 
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мети є мережа "Вконтакте", яка має потужний інструмент ство-
рення тематичних груп та запрошення до цих груп осіб цільової 
аудиторії. Дуже зручним є викладення документів у цих групах, 
наприклад лекційного матеріалу, електронних підручників, ме-
тодичних рекомендацій, тощо. Студенти мають можливість са-
мостійно користуватись матеріалом, та подавати виконані інди-
відуальні завдання на перевірку також безпосередньо в цій гру-
пі. 

Для оцінювання знань студентів також існує багато про-
грам, які допоможуть автоматизувати процес тестування і ви-
ставлення оцінок. Прикладом однієї з таких програм з широким 
функціоналом може бути "MyTestStudent", яка має в своєму ар-
сеналі потужний інструментарій по створенню різнорівневих 
завдань з використанням інтерактивних технологій. 

Для інформування студентів та їх батьків студентів про ус-
піхи в навчанні та оцінки можна використовувати веб-сервіс 
"Щоденник.UA", де кожен викладач може виставляти оцінки 
студентам в режимі реального часу. Потужний інструментарій 
дозволяє наочно наблизити студентів і викладачів для тісної вза-
ємопраці та взаєморозуміння. 

Звичайно існує велика кількість комп'ютерних програм, що 
дозволять покращити роботу викладачів та усунути розрив між 
студентом та викладачем, тому в цьому напрямку проводиться 
робота по дослідженню випробуванню та практичному застосу-
ванню програмного забезпечення у викладацькій діяльності. 
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ІСКРОБЕЗПЕЧНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ 
Карпенко С.А, О.І. Лєпіхов 

Конотопський інститут СумДУ 
41600, м. Конотоп, пр. Миру, 24 
e-mail: cool.serg2013k@yandex.ua 

 
До автономних блоків живлення систем пригнічення вибу-

хів метану у вугільних шахтах пред'являються високі вимоги по 
надійності. Необхідність постійно переміщати систему услід за 
посуванням штреку, агресивна шахтна атмосфера і складність 
обслуговування на робочому місці вимагають особливої уваги 
при розробці блоків живлення. 

У сучасних системах використовуються літієві акумулятори. 
Недоліком акумуляторів є обмежене число циклів заряд - розряд 
і обмежений термін служби. 

При розробці автономного блоку живлення шахтних систем 
вибухозахисту нами була розглянута можливість заміни акуму-
ляторів на іоністори. 

Іоністори мають дуже великий строк служби і широкий ро-
бочий температурний діапазон. Більшість хімічних джерел жив-
лення виділяють тепло під час зарядки або розрядки, яке скоро-
чує термін їх служби, тому потребують необхідності в схемах 
контролю зарядки і розрядки. Іоністори не мають ніяких обме-
жень в процесах зарядки та розрядки і не потребують засобів 
контролю процесу зарядки. 

Ринок пропонує широкий діапазон типів іоністорів в різних 
корпусах. Ці пристрої можуть відрізнятися по робочому темпе-
ратурному діапазону, ємності, напрузі і струму, а також по за-
стосуванню. Нами були досліджені іоністори різної ємності і 
побудовані графіки саморозряду. 

Проведені експерименти дозволили вибрати оптимальний 
тип іоністора для комплексу пригнічення вибухів пневматично-
го шахтного КВПШ1. Використання ионісторів дало можливість 
спростити схему блоку живлення і підвищити його надійність. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ДОДАТОК З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

НА БАЗІ ОС ANDROID 
Д.О. Слуцький 

ШСШ І-ІІІ ступенів №1 
41100, м. Шостка, вул. Кірова, 10 

e-mail: kid.sinigami@gmail.com 
 
Наш час ознаменований широким застосуванням інформа-

ційних технологій і мобільних пристроїв у різноманітних сферах 
життя. Вони все частіше стали використовуватися в освітньому 
процесі по всьому світу, бо в змозі зробити нудні речі цікавими 
для учнів, залучаючи їх до дії, зосереджуючи і надаючи різне 
інформаційне наповнення. Тонкий і багатофункціональний мо-
більний пристрій може замінити підручники і привнести новий 
зміст в навчальний процес. 

Сучасні мобільні пристрої за операційною системою поді-
ляються на 4 групи: iOS (iPhone), Windows, Android та інші. 
Найбільш поширеними в Україні завдяки вартості є мобільні 
пристрої на базі ОС Android. 

Об'єкт дослідження: навчальне програмне забезпечення для 
мобільних пристроїв. 

Предмет дослідження: навчальне програмне забезпечення 
для мобільних пристроїв на базі ОС Android. 

Мета роботи — розробити навчальний додаток з перевірки 
знань для мобільних пристроїв на базі ОС Android. 

Результати роботи: 
- побудована модель навчального додатку; 
- розроблений навчальний додаток та тестові завдання до 

нього; 
- перевірена працездатність навчального додатку на при-

строях з різними версіями ОС Android та розділовою здатністю 
екрану.
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