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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Лесное хозяйство.
Гарус И.А., Гребенюк А.Л.

ассистент., к.сх-н.н 
ФГБОУ ВО «БрГУ»

ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛВПЦ 5 И ЛВПЦ 6 В РОССИИ

Ключевые слова:FSC, сертификация, лесоуправление.
Keywords: FSC, certification, forest management.

Поскольку в настоящее время на территории России наибольшее распростра-
нение получила сертификация лесоуправления по системе FSC, то далее более по-
дробно рассматриваются требования в части выделения и управления социальными 
ЛВПЦ именно для стандарта FSC. Однако, как было сказано выше, сходные принципы 
используются и в других системах лесной сертификации (в частности, PEFC) и в про-
цессах сертификации иных отраслей при родопользования.

В российском стандарте FSC ЛВПЦ 5 и ЛВПЦ 6 объединены и ин терпретируются 
как «участки, имеющие особо важное значение для местного населения, в том числе с 
религиозной, культурной, экологической или экономической точек зрения».

Выделение и сохранение социальных ЛВПЦ в стандарте FSC ре гулируются 
индикаторами 2.2.34, 3.3.35 и 9.1.56 национального стандарта лесоуправления

ЛВПЦ) посвящена процессу организации консультаций с заин-
тересованными сторонами, к которым относится и местное население (индикаторы 
9.2.1-9.2.4 критерия 9.27).

При этом важно понимать, что некоторые ЛВПЦ не могут быть однозначно 
отнесены к какому-либо одному типу. Так, водоохранные зоны могут одновременно отно-
ситься к защитным лесам (ЛВПЦ 4) и выполнять функцию обеспечения местного насе-
ления, проживающего по берегам рек, чистой питьевой водой (ЛВПЦ 5). Глухариные 
тока могут быть классифицированы как ЛВПЦ 1.4 (ключевые сезонные места обитания 
животных), так и как важные для местного населения охотничьи участки. В соответствии 
с российским федеральным и региональными законодательствами на землях коренных 
малочисленных народов могут создаваться территории традиционного природопользо-
вания (далее – ТТП). Ранее они относились к ООПТ. Однако эти же территории могут и 
должны признаваться как ЛВПЦ 5 и/или 6, в зависимости от специфики конкретной ТТП.

В стандарте FSC под коренными народами понимаются не только коренные 
малочисленные народы, определение которых закреп лено в РФ законодательно8, 
но и любые группы людей, которые в течение многих поколений идентифицируют 
себя как независи мые этнокультурные группы (этносы, нации, этнические группы 
или этнокультурные группы), связаны с определенным географи ческим регионом, 
сохраняют элементы стиля жизни, основанного на традиционном использовании 
природных ресурсов (комплекс ном управлении природными ресурсами, которое 
в различных комбинациях включает животноводство, сельское хозяйство, охо ту и 



7

Inżynieria i technologia.  East European Conference.  

отлов диких животных и использование древесных и недревесных продуктов леса и 
до сих пор имеет культурное значение для этих общин. Особое внимание к коренным 
народам необходимо обратить при выделении ЛВПЦ.[1]

При этом, как уже упоминалось, концепция ЛВПЦ предусматривает учет 
интересов любых жителей, социальные и культурные интересы которых мо-
гут быть затронуты при ведении лесопользо вания, а не только представителей 
коренных народов.

Стандарты FSC постоянно совершенствуются. В связи с переходом на новые 
Принципы и критерии FSC в ближайшие годы предстоит обязательная ревизия рос-
сийского национального стандарта. В ходе этой ревизии российский национальный 
стандарт будет при веден в соответствие с новыми принципами и критериями, а 
также планируется исправить недостатки действующего стандарта. Например, в 
новых принципах и критериях местные сообщества фактически уравнены в правах с 
коренными народами. Также, согласно новому стандарту, будут требоваться не толь-
ко консультации с заинтересованными сторонами, но и их активное вовлечение в 
процессы лесоуправления.

1.1.Выделение ЛВПЦ 5 и 6 при сертификации в России
Сертификация лесоуправления по системе FSC в России охватила множе-

ство предприятий, сертифицированная территория сейчас9 составляет более 38 млн 
га (около четверти от всей арендованной для заготовки древесины площади лесного 
фонда), и эта цифра постоянно растет. Категории ЛВПЦ 5  и 6  в настоящее время 
достаточно хорошо разработаны, и при желании предприятия способны грамотно 
выделить такие участки в любом регионе. Однако на практике ЛВПЦ 5 и 6 выделяются 
мало, внимание к ним со стороны предприятий слабое. Вместе с тем эта категория 
имеет огромное значение для выполнения социального аспекта сертификации. В си-
туации, когда большая часть продуктивных лесов недалеко от сельских населенных 
пунктов вырублена и нет законодательного механизма учета интересов населения 
при лесопользовании, категории ЛВПЦ 5 и 6 становятся исключительно важным ре-
сурсом для выживания и развития местного населения. По сути это единственный 
реально действующий в России механизм, позволяющий населению защищать свои 
права и интересы в сфере традиционного лесопользования. Вместе с тем на практике 
этот механизм работает с большим трудом.

Список использованных источников
1. Гребенюк А.Л., Гарус И.А. Проблема доступности лесных ресурсов. / Актуальные 

проблемы лесного ком-плекса/ Под ред. Е.А. Памфилова. Сборник научных тру-
дов по итогам международной научно-технической конференции. Выпуск 39. – 
Брянск: БГИТА, 2014. – 147 с.
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SEKCJA 18. Technika.(Технические науки)

ПОД-СЕКЦИЯ 4. Инновационные технологии.
Коркач А.В.

кандидат технических наук, доцент 
Одесская национальная академия пищевых технологий

РАЗРАБОТКА СИНБИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В статье дана характеристика кишечной микрофлоры и ее значение для 
организма человека. Приведены сведения о дисбактериозе и о мерах профилактики 
данного заболевания. Рассмотрены функции бифидобактерий, инулина и их значения 
для здоровья человека. Представлены способы получения иммобилизованных форм би-
фидобактерий и создание синбиотического комлекса.

Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, синбиотики, дисбактериоз, 
иммобилизованные бифидобактерии, инулин, кондитерские изделия

Keywords: probiotics, prebiotics, synbiotics, dysbiosis, bifidobacteria immobilized, 
the inulin, confectionery

Для здоровья людей характерно состояние биологического равновесия 
между микрофлорой и клетками человеческого организма. Однако, под воздей-
ствием различных неблагоприятных факторов (нарушенный пищевой статус, 
оперативное вмешательство, социальные факторы), от все большего применения 
антибиотикотерапии, от загрязнения окружающей среды, такое равновесие может 
подвергаться частым нарушениям в качественном и количественном отношении. 
Поэтому проблемам нарушения микробиоценоза и методам его коррекции уделя-
ется пристальное внимание.

Термин «дисбактериоз» впервые был введен A. Nissle в 1916  году и харак-
теризует патологическое состояние кишечной микрофлоры, проявляющееся в 
выраженном сдвиге видового и количественного соотношения микробов. Такое со-
стояние, приводящее к подавлению нормальной микрофлоры и размножению услов-
но патогенных бактерий, является пусковым механизмом для расстройства обменных 
процессов, возникновения различных соматических заболеваний, развития аллерги-
ческих заболеваний.

Идея корректирующего влияния на внутреннюю среду организма человека 
путем целенаправленного изменения состава микрофлоры принадлежит основопо-
ложнику отечественной и мировой микробиологии И.И.Мечникову, удостоенному 
Нобелевской премии по медицине. Он считал, что «многочисленные ассоциации 
микробов, населяющих кишечник человека, в значительной мере определяют его 
духовное и физическое здоровье». Еще в 1907 году И.И. Мечников говорил о защит-
ной роли микрофлоры, колонизирующей толстую кишку здоровых людей, а также 
о возможности возникновения различных болезней под влиянием эндотоксинов и 
микробных метаболитов, образующихся в процессе жизнедеятельности проникших 
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в кишечник условно-патогенных и патогенных бактерий [1].
Нормальная кишечная микрофлора оказывает на организм человека ряд 

благоприятных воздействий, направленных на усвоение пищевых веществ, положи-
тельно влияет на иммунную систему, осуществляет детоксикационную функцию, ре-
гулирует углеводный и липидный обмен, в том числе и холестерина, предотвращает 
развитие условно-патогенной и патогенной микрофлоры.

В настоящее время профилактика и лечение дисбактериозов направлена, в 
первую очередь, на восстановление нормальной микрофлоры кишечника. Наиболее 
простым и изученным приемом является введение бактерий – представителей нор-
мальной микрофлоры в форме фармакопейных препаратов в рацион питания.

Представители нормофлоры кишечника в качестве фармакопейных пре-
паратов, биологически-активных добавок, физиологически функциональных ин-
гредиентов пищи обозначаются сегодня как «пробиотики» [2]. Сегодня в качестве 
пробиотиков рассматривают микроорганизмы родов Bifidobacterium, Lactobacillus, 
Lactococcus, Streptococcus, Propionibacterium, Enterococcus, Escherichia, Leuconostoc, Pe-
diococcus, Saccharomyces. Основными составляющими микробного ценоза являются 
молочнокислые- и бифидобактерии (соответственно 10-20 % и 80-90 % от общего со-
става). Основное место локализации этих микроорганизмов является толстый ки-
шечник. Бифидобактерии выполняют ряд важнейших функций. Прежде всего, они 
осуществляют физиологическую защиту от проникновения микробов и токсинов во 
внутреннюю среду организма за счет ассоциации со слизистой оболочкой кишечни-
ка и высокой антагонистической активности по отношению к патогенным и условно 
патогенным микроорганизмам. Бифидобактерии синтезируют аминокислоты и бел-
ки, витамин К, пантотеновую кислоту, витамины группы В, участвуют в утилизации 
пищевых субстратов и активизации пристеночного пищеварения, что способствует 
усилению процессов всасывания через стенки кишечника ионов кальция, железа, ви-
тамина D. Кроме того, бифидофлора обладает иммуномодулирующим действием. Но, 
необходимо обратить внимание на тот факт, что до места ее локализации доходит 
только 30 % от общего количества употребленных бифидобактерий [3]. Поэтому воз-
никает проблема по их защите от агрессивных условий пищеварительной системы. 
Решение этого вопроса можно осуществить посредством использования адсорбци-
онной иммобилизации бактерий в мягких условиях, что позволит сохранить их жиз-
неспособность и осуществить необходимый терапевтический эффект.

Иммобилизация заключается в фиксировании клеток микроорганизмов в 
некоторой фазе, отделенной от другой, с возможностью межфазного взаимодействия. 
Физико-химические принципы, лежащие в основе, позволяют закрепить структуры 
таким образом, чтобы сохранялась их активность в течение длительного времени, не 
подвергаясь структурным изменениям. Для иммобилизации клеток бифидобактерий 
использовали в качестве носителя природный биодеградируемый полимер – пектин.

В работе для защиты бифидобактерий от негативных факторов использо-
вали два метода иммобилизации: включение в гель и микрокапсулирование. Вклю-
чение в гель осуществляли при 30...35 °С путем суспендирования бифидобактерий 
в растворе пектина. Микрокапсулирование проводили введением в реакционную 
смесь раствора хлористого кальция для перевода ее в микрокапсулы. В результате 
клетки оказываются окруженными пространственной сеткой набухшего сшито-
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го химическими и физическими связями полимера. Через эту сетку, содержащую, 
кроме клеток, значительную долю «иммобилизованной» жидкости, происходит 
отвод метаболитов.

Сравнительную характеристику свободных и иммобилизованных форм 
микробных клеток, полученных с использованием соответствующих методов иммо-
билизации, проводили путем изучения их стабильности в модельных условиях ре-
ального пищеварения [4]. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что иммобилизованные в гель и инкапсулированные формы микроорганизмов 
характеризуются большей стабильностью по отношению к агрессивным средам же-
лудка и двенадцатиперстной кишки по сравнению со свободной формой клеток.

Для стимулирования роста и повышения биологической активности нормаль-
ной микрофлоры организма человека используют пребиотики. Они устраняют дисбак-
териоз кишечника, тем самым способствуют укреплению защитных функций организ-
ма, улучшают моторику кишечника, служат естественным сорбентом – связывают соли 
тяжелых металлов, яды и холестерин, а также способны выводить побочные продукты 
метаболизма. Также пребиотики принимают участие в ингибировании гнилостных 
процессов, оказывают влияние на липидный обмен, адсорбируют желчные кислоты, 
способствуют снижению токсичности продуктов метаболизма [5].

Среди пребиотиков наиболее популярными являются в настоящее время поли- и 
олигофруктаны, пищевые волокна, олигосахариды, сахароспирты, галактоолигосахариды, 
выделяемые из природных источников или получаемые биотехнологическим или синте-
тическим методами. Они производятся и реализуются как отдельные продукты, в виде 
обогащающих добавок к разнообразным продуктам питания, а также в комбинации с 
пробиотическими микроорганизмами (синбиотики) [2, 6].

В качестве пребиотика для создания синбиотического комплекса предложено 
использовать инулин. Инулин – органическое вещество растительного происхожде-
ния, пищевое волокно, которое обогащает изделия, не изменяя их потребительских 
свойств. Регулярное употребление инулина в составе пищевых продуктов оказывает 
положительное влияние на функционирование организма, в частности, оптимизируя 
качественный и количественный состав кишечной микрофлоры.

Одним из важнейших свойств инулина является то, что он не подвергает-
ся воздействию пищеварительных ферментов, которые находятся в нашем желудке. 
Инулин выполняет функцию на редкость активного сорбента, способного связать и 
вывести из организма большое количество токсических и балластных веществ, по-
падающих внутрь с пищей или образующихся в кишечнике в процессе пищеварения. 
Также инулин заметно стимулирует двигательную активность желудочно-кишечного 
тракта (моторику и перистальтику), что заметно ускоряет очищение организма от 
шлаков, не переваренной пищи и вредных веществ.

На сегодняшний день кондитерские изделия пользуются неизменным 
спросом у большинства населения, им отдают предпочтения люди разных 
возрастных групп. Однако, данная группа пищевых продуктов обладает высокой 
энергетической ценностью, не содержит витаминов, микро- и макроэлементов, не 
обладает функциональными свойствами. Поэтому разработанный синбиотический 
комлекс, состоящий из инулина и иммобилизованных бифидобактерий, предлага-
ется вводить в рецептуры кондитерских изделий для придания им функциональных 



11

Inżynieria i technologia.  East European Conference.  

свойств. То есть данный технологический прием позволит создать группу конди-
терских изделий, эффективно корректирующих нарушение кишечного микробио-
ценоза организма человека.
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В работах [1,2,3] авторами статьи была проведена структурная декомпозиция 
системы оперативного управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера (СОУ ЧСПХ). В результате чего были выделены территориальные и функциональные 
подсистемы, а также четыре уровня управления системой: общегосударственный (лик-
видация ЧС, которые развиваются на территории двух и более областей); региональный 
(ликвидация ЧС, которые развиваются на территории двух и более административных 
районов); местный (ликвидация ЧС, которые выходят за границы потенциально опасного 
объекта); объектовый (ликвидация ЧС, которые разворачиваются на территории объекта 
или самом объекте, и последствия которых не выходят за границы объекта).

Проведенная четырехуровневая декомпозиция системы позволила отнести 
СОУ ЧСПХ к классу иерархических многоуровневых систем (ИМС) [3].

Рассмотрим далее вопросы координации в системах указанного класса.
Пусть имеется ИМС с n  уровнями иерархии управления.
Зададим множество объектов [2,4]:

 , (1)

где i  – уровень управления, [ ]1..i n∈ , содержащий im  объектов; j  – индекс 
конкретного объекта уровня i , .

В рамках ИМС управление объектом реализуется лицом, принимающим ре-
шения (ЛПР), который путем постановки цели, определения задач и выбора средств 
и ресурсов для их реализации осуществляет принятие решений.

Соответственно, ЛПР каждого из объектов  принимает решения в соо-
тветствии с имеющейся установкой , включающей цели , критерии 

 и ограничения  (например, на множестве доступных ресурсов либо по време-
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ни). Выполнение принятых ЛПР ijA  решений предполагает реализацию некоторой 
последовательности управляющих воздействий , представляющей собой 
план ijP  (программу, процедуру, алгоритм) достижения цели , оптимальный с точ-
ки зрения субъективных установок ijZ  и отображающей процесс активности объекта 

ijA  в ИМС. Управляющее воздействие ijku  может рассматриваться как множество од-
новременно (в момент времени kt ) выполняемых действий { }1 ,...k mka a , каждое из 
которых изменяет определенный параметр состояния объекта ijA .

Рассмотрим процесс координации в ИМС как [2,4,5]:
1. Координацию решений, производимую в процессе принятия решений, и в 

целеустремленных системах сводимую к координации целей и координации планов.
2. Координацию действий, производимую непосредственно в процессе 

выполнения решений.
В зависимости от объекта управления в ИМС различают следующие виды 

координации решений [2,4,5]:
1) координацию в пространстве целей, предполагающую согласование 

частных целей  взаимодействующих объектов 
ijA  для достижения общей цели 

, устанавливаемой управляющим объектом 
( )1i kA +

;
2) координацию в пространстве ограничений (ресурсов), предполагающую 

согласование множеств ограничений  взаимодействующих объектов 
ijA  таким об-

разом, что ;
3) координацию в пространстве критериев, предполагающую согласование 

множеств критериев принятия решений  взаимодействующих объектов ijA ;
4) координацию планов, предполагающую согласование планов ijP  взаимо-

действующих объектов ijA  управляющим объектом ( )1i kA + .
Координация действий в ИМС сводится к [2,4]:
1) координации управляющих воздействий, предполагающую согласова-

ние выполняемых взаимодействующими объектами ijA  конкретных управляющих 
воздействий в рамках плана ijP ;

2) координации по времени, предполагающей согласование во времени мо-
ментов приложения управляющих воздействий для различных взаимодействующих 
объектов ijA , и фактически сводимой к задаче синхронизации.

Подзадачу координации решений целесообразно решать в процессе плани-
рования, а подзадачу координации действий – в процессе выполнения планов, дина-
мически корректируя их под воздействием внешних возмущений [2,6].
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На сучасному етапі автоматизації управління виробництвом найбільш пер-
спективним є автоматизація планово-управлінських функцій на базі персональних 
ЕОМ, встановлених безпосередньо на робочих місцях фахівців. Ці системи отримали 
широке поширення в організаційному управлінні під назвою автоматизованих робо-
чих місць. Впровадження останніх дозволило використовувати систему людям, які 
не мають спеціальних знань в області програмування, і одночасно дозволило допо-
внювати та масштабувати систему у разі потреби.

З метою прискорення процесу руху товарів, скорочення часу надання послуг 
в торгівлі і підвищення якості обслуговування населення на перший план висуваєть-
ся завдання автоматизації праці в торгівлі, особливо в роздрібній та сфері обслуго-
вування населення.

Програмний продукт «Freya» призначена автоматизувати робоче місце 
адміністратора салону краси по роботі з клієнтами. Завдяки цьому забезпечується: 
1) переказ немашинних методів обробки та зберігання інформації в електронному 
вигляді; 2) зменшення витрат часу і підвищення достовірності отриманої інформації; 
3) підвищення ефективності роботи адміністратора; 4) високий ступень надійності 
зберігання даних; 5) захист від несанкціонованого доступу до даних; 6) збільшення 
максимально допустимого обсягу збереження даних.

Для роботи з програмою користувачу необхідні знання базового набору 
операцій при роботі з операційною системою Windows: вміння запускати програми, 
орієнтуватися у віконному інтерфейсі, працювати з текстовим редактором, мати 
базові навички по роботі з БД (перенесення структури БД на комп’ютер, встановлення 
системи SQL Server 2008) [1].
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Програмний додаток створений у середовищі Microsoft Visual Studio 2010, на-
писаний на мові C#, яка була обрана оперуючись на зручність останньої при розробці 
бази даних (див. рис. 1).

Пропонований програмний продукт «Freya» складається з трьох компонент:
1. Введення і виведення даних. Програма дозволяє контролювати коректність 

внесених даних до того, як вони буду записані в базу даних, має можливість: 
переглядати журнали заявок, замовлень; виробляти пошук у базі за основними 
характеристиками; вносити нові дані в базу даних; редагувати існуючі записи.

Дані можна виводити у вигляді звітів. Після формування звіту створюється 
його рdf-файл, який відображається в окремому вікні, після чого його можна 
роздрукувати. Звіти які реалізовані в системі: статистика по відвідуванню клієнтами, 
статистика доходу за певний період.

2.  Зберігання даних  – основна функція даної компоненти  – забезпечення 
зберігання інформації в базі даних, ця компонента забезпечує захист даних від 
несанкціонованого доступу, цілісність та достовірність інформації, що зберігається 
і швидку передачу її в підсистему введення і виведення даних.

3. Компонента обробки даних та виконання розрахунків є найбільш важливою 
компонентою даної підсистеми, що дозволяє мінімізувати вплив людського фактора. 
Підсистема реалізує наступний набір функцій: розрахунок статистичних даних; 
обробку замовлень; можливість скасування внесених змін.

Запуск програмного продукту відбувається локально за допомогою викону-
ваного файлу. Програма має простий та логічний інтерфейс користувача.

Рис. 1. Приклад реалізації методу додавання клієнта
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Перенесення структури бази даних на комп’ютер користувача відбувається за 
допомогою послідовності дій: у середовищі MS SQL Server 2008 виконати під’єднання 
БД, яка поставляється в комплекті.

Результатом роботи програми є заповнена через користувацький інтерфейс 
база даних діяльності салону краси «Комільфо» (за структурою поданою на рис. 2) 
із наданими можливостями роботи з журналами замовлень, пошуком в системі за 
основними характеристиками, редагуванням інформації, виконанням розрахунків за 
наданими категоріями, формування звітів у pdf-файл тощо.

Впровадження АРМ адміністратора було здійснено в 2014  р. у салоні кра-
си «Комільфо» м. Миколаєва. Аналіз використання запропонованого програмного 
продукту дозволив дійти висновків: застосування програмного продукту «Freya» до-
зволило чіткіше регламентувати і стандартизувати організаційну структуру фірми; 
дало можливість наблизити інформацію безпосередньо до користувача системи; до-
зволило конкретизувати професійні вимоги, що висуваються до управлінських пра-
цівників; визначити предметну область функціональних обов’язків користувачів і їх 
інформаційних потреб.

Література
1. Погромська Г.С. Викладання баз даних на комп’ютерних спеціальностях 

як елемент підготовки студентів-інформатиків до професійної діяльності / 
Г.С.Погромська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічно-
го університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Ч. 3. – 
360 с. – С. 215–222.

Рис. 2. Фізична схема БД



18

Zbiór artykuóów naukowych.

ПОД- СЕКЦИЯ 13. Техника в сельскохозяйственном производстве.
Дубчак В.М.,

кандидат технічних наук, доцент,
Шевчук О.Ф.,

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
Вертелецький М.В.

студент ІІ курсу
Вінницький національний  

аграрний університет

ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ПРИ ЗНАХОДЖЕННІ РОБОТИ

Ключові слова: Обчислення роботи, енергетична ефективність, ефективні 
(енергозберігаючі) підходи, відкачування води.

В сучасних умовах енергетичної кризи, гостро стоїть проблема раціонального 
використання енергоносіїв [1]. Так, навіть відносно невелика економія енергетичних 
затрат деякого об’єкту, при його серійному виробництві та масовому впровадженні, 
здатна призвести до суттєвої економії. Тому, дослідження, що спрямовані на 
підвищення енерго-ефективності завжди були та залишаються актуальними.

В даній роботі розглянемо дві математичні моделі обчислення величини ро-
боти А, яку необхідно затратити для викачування певного об’єму води висотою h з 
криниці циліндричної форми висотою Н та радіусом основи R. В першій моделі роз-
рахуємо величину затраченої роботи у випадку, коли вода підіймається з поверхні 
(рівень поверхні постійно змінюється), а в другому випадку насосна система жорстко 
закріплена на дні циліндричної криниці (рис.1).

На рис. 1 схематично зображено криницю циліндричної форми, для якої R – 
радіус кола основи, H – загальна висота криниці, h – висота товщі води (H ≥ h), ∆y – 
елементарний прошарок води, всі частки якої вважаються наближено розташовани-
ми на однаковій глибині ( 0→∆y ).

Нехай А1  – величина роботи, затрачена у випадку першої моделі,  
А2 – відповідно для другої. Якісний аналіз розв’язку, стверджує, що має місце нерів-
ність А1 ≤ А2, оскільки в другому випадку частки всієї рідини необхідно підіймати на 
максимально можливу висоту криниці Н, а в першому випадку висота підйому по-
стійно змінюється в межах діапазону висот від Н – h до Н.

Виходячи із основ класичної фізики, значення елементарної роботи ∆А1, яку 
необхідно затратити, щоб підняти частки води, наближено розташовані на однако-
вій глибині у в елементарній товщі води ∆y, визначається за формулою [2]:

,

при цьому інтегрування по у слід виконувати в межах від 0 до h [3, 4]. Тоді:
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Для обчислення роботи А2 розіб’ємо висоту h на елементарні прошарки ∆y, 
кількість яких h/∆y. Елементарна робота ∆А2 для викачування води з одного такого 
прошарку наближено дорівнює:

,а сумарна робота А2 
набуде значення

.Розрахунки показують [5], що для криниці глибиною Н = 20 м та радіусом 
циліндричної споруди R = 0,4 м, із наповненням води висотою h = 4 м, маємо: А1 ≈ 
354,5 (кДж) та А2 ≈ 393,9 (кДж). А їх відношення А2 / А1 = 1,11.

Якщо не змінюючи загальні розміри криниці (глибина Н = 20 м та радіус R = 
0,4 м) збільшити висоту стовпа води, наприклад, h = 12 м, то частка А2 / А1 дорівню-
ватиме 1,43.

Загальне відношення розрахованої роботи для двох відповідних моделей об-
числюється наступним чином:

Отримане відношення, очевидно, не залежить від радіуса циліндричної спо-
руди R (рис. 2), але при цьому кожна розрахована робота від цього параметра зале-
жить суттєво.

Як видно з рис. 2, відношення досягає мінімального значення при h = 0  і 
дорівнює 1 (в цьому випадку хоча дане відношення А2 / А1 є невизначеним типу 0/0, але 
його граничне значення при h = 0 легко встановлюється застосуванням, наприклад, 
правила Лопіталя), а при h = H – максимального значення, що дорівнює 2. Закон, що 
описує зміну значень функції А2 / А1 при зміні її аргументу h в межах 0 ≤ h ≤ H, це 
закон зростаючої гіперболічної залежності (рис. 2).

Отже, порівнюючи енергетичні ефективності досліджуваних моделей, 
встановлено, що відношення робіт завжди буде знаходитись в межах 1 ≤ А2 / А1 ≤ 2. 

Рис. 2. Графік гіперболічної залежності 
відношення А2 / А1 в залежності від зміни висоти 
води h циліндричної споруди, пряма h = 2H це 
вертикальна асимптота гіперболічної залежності.

Рис.1. Циліндрична споруда  
(криниця) в обраній системі
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Отриманий результат є важливим, з точки зору енерго-збереження, при розробці тех-
нічних характеристик споруд, пов’язаних з підняттям на поверхню певного об’єму 
води, або іншої рідини.
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ВЕБ-ПОРТАЛ ДЛЯ ВЗАИМОИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные возможности для из-
учения иностранных языков в период стремительного информационно-технического 
прогресса. Показано, что мультиязычность играют в обществе определяющую роль. 
На базе полученных выводов ставится задача по разработке нового современного веб-
портала на базе платформы ASP.NET с использованием новейших FRONTEND реше-
ний для удовлетворения потребности человека в бесплатном интерактивном обуче-
нии с возможностью возникновения новых межличностных отношений.

Ключевые слова: AJAX, JavaScript, web-сайт, ASP.NET, языки, обучение, са-
мообучение, лингвистика.

Annotation. This article describes the current possibilities for the study of foreign 
languages in the period of rapid informational and technological progress. It is shown that 
multilingual knowledge play a decisive role in the modern society. The goal is set to develop a 
new modern web-portal based on ASP.NET platform using the latest FRONTEND solutions 
to meet human needs in free interactive learning with the possibility of the emergence of new 
interpersonal relationships, on the basis of current findings.

Keywords: AJAX, JavaScript, web-site, ASP.NET, languages, learning, self-learning, 
linguistics.

Современная модель обучения иностранным языкам чаще всего построена 
в формате учитель-ученик. Такой формат оставляет мало маневров для зарождения 
отношений между людьми, что негативно влияет на процесс обучения. Таким обра-
зом отсутствует мотивация, которую как раз и предоставляют межличностные отно-
шения. Более того, ученик в таком формате обучения чаще всего чувствует себя не-
полноценно и не уютно по сравнению с учителем. А учитель, в свою очередь, теряет 
интерес к процессу обучения, так как сам не получает новой информации. Таким 
образом, формат ученик  – ученик представляется как заманчивая альтернатива и, 
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как следствие этого, набирает популярность, что открывает простор для новых при-
ложений.

Одним из таких приложений и станет наша система. Она позволит желаю-
щим обучаться иностранным языкам напрямую у носителей этого языка, являясь 
также учителем своего. Данная схема построена на полном вовлечении обоих участ-
ников в процесс обучения. Главной задачей, которую необходимо решить, является 
соединение желающих в пары для обучения. Для этого необходимо построить при-
влекательное приложение с интуитивно понятным интерфейсом.

Среди аналогов разработанной системы можно выделить сервисы, которые 
позволяют обучаться иностранным языкам при помощи предустановленных зада-
ний и тестов. В подавляющем числе случаев такие сервисы имеют полностью или 
частично платный контент. Одним из преимуществ нашего приложения является от-
сутствие оплаты за обучение.

Back-end часть данного приложения разработана при помощи.NET 
Framework, а именно ASP.NET MVC 5 с использованием языка программирования 
C# версии 6.0  и различных фреймворков для автоматизации и оптимизации про-
цессов, которые используются в разнообразных компонентах приложения. Данные 
технологии были выбраны по причине того, что платформа.NET является прогрес-
сивной платформой для разработки Web-приложений и имеет обширное сообщество 
разработчиков. Тестирование производилось с использованием фреймворка NUnit. 
В качестве системы управления базой данных используется Microsoft SQL Server по 
причине того, что она оптимизирована для работы с платформой ASP.NET.

Front-end часть приложения разработана с использованием новейшей и на-
иболее актуальной в среде разработки клиентской части web-приложений платфор-
ме Angular версии 2 с использованием языка TypeScript версии 2.0, а также средства 
пакетирования модулей WebPack, препроцессора каскадных таблиц стилей Sass. Тес-
тирование клиентской части приложения производилось при помощи таких фрейм-
ворков как Karma и Jasmine. Все перечисленные библиотеки и технологии являются 
исключительно актуальными, по причине чего и выбраны для работы.

Таким образом, предложенное решение способно сделать прорыв в системе 
обучения иностранным языкам, так как оно, с одной стороны, основано на тщатель-
ном исследовании потребностей пользователей и предоставляет уникальное реше-
ние в этой сфере, а с другой стороны, построено исключительно на современных тех-
нологиях и является визуально привлекательным, а также интуитивно понятным.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБЕРІГАННЯ ЙОГУРТІВ  
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПАКУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Анотація: У роботі наводиться технології виробництва та зберігання йогур-
тів в залежності від пакувального матеріалу. Виготовлення йогурту у різних тарах 
(скло і тара «Тетра-Пак»), проаналізувати корисність, якість, довготривалість збері-
гання, а також властивості продукту в залежності від пакувального матеріалу.

Abstract: Do robotі induced tehnologії virobnitstva that zberіgannya yogurtіv in 
zalezhnostі od pakuvalnogo materіalu. Vigotovlennya yogurt in rіznih tarakh (i Sklo packaging 
«Tetra Pak»), proanalіzuvati korisnіst, yakіst, dovgotrivalіst zberіgannya and takozh vlastivostі 
product in zalezhnostі od pakuvalnogo materіalu.

Ключові слова: йогурт, бактеріальна закваска, тара і пакувальні матеріали, 
мікрофлора, активна кислотність, стартові культури

Сучасна людина не уявляє собі роздрібну торгівлю без використання спо-
живчої упаковки. За статистичними даними, на початок 1990-х рр. у всьому світі на 
одну людину в середньому в рік припадало близько 30  кг упаковки. Застосування 
упаковки у світі було приблизно наступним: у США – 230, країнах Європи – 120, кра-
їнах Азії, Африки – 3-5 кг на людину в рік.

Упаковка є соціально значущою, вона бере участь у багатьох процесах ви-
робництва (створення, оформлення і т.п.), торгівлі, транспортування і т.д. Вона 
вимагає опису, класифікації, стандартизації, уніфікації, сертифікації. Правила па-
кування, єдині вимоги маркування, зберігання, транспортування, розподілу, утилі-
зації вивчають у товароведении, торгівлі, санітарії та гігієни, маркетингу, економі-
ці, логістиці, екології [2].

Якість і тривалість зберігання харчових продуктів залежить не тільки від 
складу продукції, але і від виду та санітарного стану упаковки. При цьому санітарни-
ми нормами наказується продукцію тривалого терміну зберігання розфасовувати в 
герметичні види упаковки.

У молочній промисловості для розфасовки молочних продуктів використо-
вують різні види тари та упаковки: скляну, полімерну, пакети різноманітної форми з 
комбінованих матеріалів на основі паперу, картону, полімерів, алюмінієвої фольги в 
різних поєднаннях, м’які пакети з поліетилену, вироби різної місткості з поліпропі-



24

Zbiór artykuóów naukowych.

лену та полістиролу. При цьому, тільки до деяких видів упаковки пред’являються ви-
моги за мікробіологічними показниками. В «Інструкції по мікробіологічному контр-
олю виробництва на підприємствах молочної промисловості» описує рекомендовані 
норми кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів 
(КМАФАнМ) 100 КУО в 10 одиницях скляної тари, цвілевих грибів від 0 до 5 КУО на 
100 см2 поверхні пергаменту або полімерної плівки [3].

Стан вивчення проблеми. Традиції споживання кисломолочних продуктів, 
активно пропагований в даний час «здорове харчування» забезпечують на ринку стій-
кий попит на такі продукти, зокрема – на йогурти. Постійно розширюється асорти-
мент продукції, розробляються все нові види йогурту з різними рівнями кислотності, 
в’язкості, різними смаковими і біологічно активними добавками. Змінюються і вимоги 
до упаковки. Актуальність роботи в тому, що на ринку дуже багато видів і виробників 
йогурту. У наш час актуально знати товар і вміти визначати його якість [1].

Метою і завдання роботи: є експериментальний підтвердження високої 
якості скляної тари у порівнянні з «Pure-Pak» на прикладі торгівельного бренду ком-
панії «Данон-Дніпро» Активія.

Методика досліджень. Частина роботи, яка виконувалась у лабораторних 
умовах на базі потужностей підприємства, а саме: відділ виробництва пакувального 
матеріалу, технологічних ліній та лабораторії з контролю якості сировини та готової 
продукції молокопереробного підприємства ТОВ «Данон-Дніпро». проводилась за 
схемою досліджень які представлені на рисунку 2.1. Схема досліджень складається 
з таких етапів як: Перший етап – теоретичне дослідження технології виробництва 
йогурту, якісних та кількісних показників, вивчення існуючих досліджень з питань 
впливу на якість готової продукції пакувального матеріалу.

Другий етап  – експериментальний. Роботу починають з оцінки якос-
ті сировини за кількісними та якісними показниками: 1- органолептичні по-
казники, 2-густина, 3-вміст жиру, 4-кислотність, 5-вміст білку, 6-точка замер-
зання рН, 7-наявність аміаку, 8-наявність соди, 9-наявність перекису водню, 
10-проводять пробу на пастеризацію, 11-наявність антибіотиків, 12-мікробіологічні 
дослідження(чистота та наявність БГКП).

Визначають послідовність технологічної операції виготовлення йогурту, осо-
бливу увагу звертають на процес пакування готового продукту у «сірій зоні». Після 
закінчення технологічного процесу виготовлення відбирають проби для подальшого 
дослідження. За схемою розподілу опробовуємо готову продукції за температурним 
режимом 4, 10, 25 С (термокамера). Кожна дослідна група має 10 зразків з яких 5 зраз-
ків є партією упакованою у «Pur-Pak» та 5 зразків, відповідно, у скляну тару.

Треба його ще й упакувати і зберігати так, щоб бактерії не змогли потрапити 
в продукт. Для цього використовується спеціальна упаковка – Тетра Пак.

Вона складається з шести шарів, що забезпечують молоку максимально гер-
метичну тару. Важливою частиною такої упаковки є фольга, яка забезпечує «Ефект 
холодильника». Завдяки такій складній упаковці справжнє молоко навіть при темпе-
ратурі +20-25 ºС може зберігатися до півроку і навіть довше.

І що важливо, суперпастеризоване та ультрапастеризоване молоко кип’ятити 
не потрібно, воно завжди готове до вживання. І абсолютно безпечно для дітей. Так 
само його не потрібно кип’ятити для приготування йогурту. І при цьому в стаканчи-
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ку будуть тільки ті бактерії, які туди додали. А кількість корисних вітамінів і мікрое-
лементів буде практично як у домашнього молока. Всі елементи упаковки Тетра – Пак 
проходять кілька етапів сертифікації  – сертифікацію Євросоюзу, тому що Тетра  – 
Пак – шведська компанія, сертифікацію країни, в якій розливається продукт (тобто 
у нас – в Україні). Зокрема упаковка Тетра Пак сертифікована також для дитячого 
харчування. Завдяки особливому поєднанню шарів упаковки, зокрема, наявності в 
ній найтоншого шару фольги, упаковка «Тетра – Пак» виконує функцію холодильни-
ка для таких асептичних продуктів, як соки і молокопродукти, які не містять бактерій 
і їх спор. Якщо ж мова йде про живі продукти, таких як кефір або йогурт навіть в 
асептичній упаковці Тетра Пак – їх обов’язково потрібно зберігати в холодильнику, 
оскільки частина бактерій здатна розмножуватися і без доступу повітря під впли-
вом температури. Асептична упаковка «Тетра – Пак» - це упаковка, яка складається 
з трьох компонентів: картону, алюмінієвої фольги і харчового поліетилену, які запо-
бігають псування продукту і забезпечують збереженість його харчової цінності про-
тягом усього терміну придатності. Поліетилен – захист від вологості ззовні. Викорис-
товується кілька видів полімеру (харчового поліетилену). Полімер захищає картонну 
основу від попадання вологи ззовні, до того ж міцно сполучає між собою картон і 
фольгу. Він робить упаковку герметичною, допомагаючи зберегти свіжість продукту. 
Вимоги до якості такого полімеру надзвичайно високі і тому дотримуються неухиль-
но, щоб гарантувати повну безпеку продукту для споживача. Картон – жорсткість. 
Основна складова упаковки. Він виготовляється з чистих первинних волокон дере-
вини. У асептичній упаковці «Тетра – Пак» використовується спеціальний багатоша-
ровий картон – він міцніший, ніж звичайний і менше схильний до деформації. Надає 
упаковці форму і жорсткість, тим самим роблячи її зручною для транспортування, 
зберігання та використання. Алюмінієва фольга – захист від ультрафіолету, кисню, 
міграції смаків і запахів. Запобігає попаданню світла і повітря всередину упаковки, 
завдяки чому продукт зберігається свіжим. Поєднання картону і фольги забезпечу-
ють надійний захист продукту від впливу сонячних променів [4].

Основні гігієнічні вимоги до виробів, що стикаються з харчовими продук-
тами, полягають в тому, що матеріал не повинен робити впливу на органолептичні 
властивості харчового продукту, тобто змінювати колір, надавати сторонній запах 
або присмак їжі; віддавати в харчовий продукт складові частини пакувальних мате-
ріалів у кількостях, небезпечних для здоров’я [8].

При виготовлені кисломолочних продуктів з визначеною масовою часткою 
жиру, відповідно до вимог нормативної документації, його вміст в нормалізованому 
молоці повинен бути дещо вищим з урахуванням додавання закваски, приготовленої 
на молочних відвійках, тобто, для одержання йогурту з жирністю 1,5%, вміст жиру у 
нормалізованому молоці повинен становити 2,2%, а жирність суміші 1,9%.

Результати досліджень: Метою досліджень було проаналізувати вплив па-
кувального матеріалу «Pur-Pak» та скляної тари на строк придатності йогурту «Ак-
тивія» 1,5% жирності. Для експерименту було виготовлено 20 тон йогурту «Активія» 
по 10 тон на кожну з пакувальних матеріалів. В якості сировини використовувалось 
молоко жирністю 3,5%.

Тенденцію зміни кислотності, рН у йогурті «Активія» при температурі 4 С в 
термостаті представлено на рисунку 1.
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Як видно з схеми 1, зміна кислотності, рН істотно починає змінюватись на 6 добу, 
але при цьому максимального допустимого значення йогурт у склі досяг на 42 добу, а у 
«Pur-Pak» на 36 добу, що говорить про те, що йогурт краще зберігається у склі.

Початкове значення рН в обох зразках була 4,65  рН, кінцева в склі була 
3,01рН, в «Pur-Pak» 3,03рН.

Наступним експериментальним режимом була температура 10 С, при цьому 
тривалість експерименту була менша на 2 дні.

Тенденцію зміни кислотності, рН у йогурті «Активія» при температурі 10 С в 
термостаті представлено на рисунку 2.

Як видно на схемі 2, зображено тенденцію падіння значення рН при темпера-
турі 10 С, початковим значенням для обох зразків 4,65рН.
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Рис. 1. Зміна кислотності, рН йогурту, t- 4 C

Рис. 2. Зміна кислотності, рН йогурту, t-10 C
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Кінцевим результатом було падіння кислотності в зразку йогурта в пакуванні 
«Pur-Pak» з значенням 3,0 рН на 35 добу, та показник йогурта в склі 3,03рН на 40 добу.

Наступною дослідною групою були зразки йогурту в тих самих пакуваннях 
які витримувались за температурного режиму 25 С.

Тенденцію зміни кислотності, рН у йогурті «Активія» при температурі 10 С в 
термостаті представлено на рисунку 3.

Як видно зі схеми 3, зразки йогурту у пакування скло при температурі 25 С, 
досяг граничного показника рН на 32 добу, а в упаковці «Pur-Pak» досяг цього по-
казника на 29 добу.

Проведений контроль зміни кислотності. У нормі зміна кислотності протя-
гом 4-5 днів повинна бути не змінна і бути у межі 4,66-4,61 рН, та протягом 15 днів 
не повинна бути нижче, ніж 4,0 рН. У зразка 1 протягом 5 днів кислотність складає 
4,64 рН, зразок 2 «Pur-Pak» мали кислотність 4,62, які входять у нормативні параме-
три, однак вже в перші 5 днів зі схеми зміни кислотності видно, що у зразках в склі 
кислотність, рН падає повільніше, а це свідчить про те, що у скляній упаковці про-
дукт зберігається краще. Протягом наступних днів проводячи кожного дня дослід на 
кислотність, рН.

Динамікою, було виявлено, що температура не має впливу перші 15 днів на рН 
йогурту, а в подальші дні температура впливає на строк зберігання йогурту «Активія».

Таким чином йогурт у скляній тарі значно довше зберігається ніж в упаковці 
«Pur-Pak», за однакових умов зберігання. Причиною є те, що пластикова тара не є по-
вністю герметичною та пропускає гази, а також важливим фактором є те, що в плас-
тикових упаковках є вища вірогідність зараження тари мікрофлорою та пліснявими 
грибами ніж у склі.

В якості пакувальних матеріалів молочних продуктів широко застосовуються 
термопластичні матеріали – полістирол, полівінілхлорид і поліолефіни. Значний асор-
тимент поліолефінів і їх унікальні властивості: твердість, висока механічна міцність, 
стійкість до старіння, жиро – і влагопрочность, газо-, паро-, ароматонепроникність до-
зволяють використовувати цей матеріал для виготовлення різної харчової упаковки.
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Основний недолік полімерної сировини – нестабільність властивостей, які 
визначаються технологічними особливостями синтезу полімерів. Це насамперед від-
носиться до щільності і особливо до показника плинності розплаву (ПТР) полімеру, 
що впливає на реологічні властивості матеріалу. Величина показника ПТР впливає на 
додання полімеру конкретної форми і структуру матеріалу. Технологічні параметри 
виробництва тари взаємопов’язані з властивостями полімеру і визначають якість по-
лімерної тари. В даний час виробництво стерилізованого молока методом автоклаву-
вання безпосередньо в пляшки з полімерного матеріалу поширене незначно. Разом 
з тим цей вид тари відносно дешевий, а з урахуванням застосовуваної оснащення 
екструзійно-видувного устаткування можна отримувати вироби різної форми, об-
сягу і індивідуального дизайну пляшки [5].

У цьому відношенні дешевше стаканчики та інші термоформовані ємності, 
а також видувна тара. Чи не слід забувати, що йогурт буває звичайний и питна. Для 
питного йогурту, природно, добра видувна тара (пляшка): зручний, звичних, еконо-
мічно. Упаковки з комбінованих матеріалів, типу «пюр – пак» або Tetra Rex, дорожча. 
Останнім часом з’явився йогурт у скляній тарі (пляшечки и баночки), вони позіці-
онуються як продукт сегменту «преміум» и коштують, відповідно, дорожче» – тому 
користується невеликим попитом у споживачів.

Також відзначимо що, за даними компанії «Тетра – Пак», на прайси стабільно 
збільшується частка упаковки для йогуртів, виготовленої з картону й комбінованих 
матеріалів: у 2010 році вона становила 16 % від усього обсяги упаковки, а в ниніш-
ньому прогнозується стабільне зростання до 18%. Пов’язано це з упевненім розвитку 
сегмента питних йогуртів. «Сьогодні розвиток цього прайси визначає одна основна 
тенденція,  – коментують ситуацію на прайси експерт «Тетра Пак»,  – якщо спочат-
ку питні йогурти позиціонувалися як продукція для споживання «на ходу», то зараз 
смороду переходять у категорію сімейних продуктів харчування».

Вибір того чи Іншого типу упаковки також багато в чому відзначається тим, 
що в останні роки ринок йогуртів активно розвивається: виробники вивчають спо-
живачів українських покупців и створюють вузько направлені лінії. Це дієтичні йо-
гурти для жінок, або йогурти для дітей. І та і інша лінія вимагає особливої, оригі-
нальної упаковки Так, дієтичні та Корисні для здоров’я продукти останнім годиною 
можна Побачити в скляній упаковці. У свою чергу, йогурти для дитячої аудиторії ви-
магають особливого підходу в плані дизайну упаковки – вона повинна бути яскрава 
и цікава [6].

Пластикових пляшок дозволяє краще зберегти властивості продукту и збіль-
шити термін зберігання. Крім того, смороду більш безпечні и зручні в застосуванні 
порівняно зі скляними аналогами. Одним з найбільш економічних варіантів також є 
поліетиленові термозварні пакети. Поліетиленові плівки з нанесенням термозварю-
вальною кулею з однієї або двох сторін володіють унікальною комбінацією власти-
востей: жорсткістю й гнучкістю, середньої прозорістю. Такий вид упаковки такоже 
найбільш характерних для питних йогуртів [20].

Економічна ефективність: встановили обсяги даного виробництва і 
з’ясували, які види кисломолочної продукції і в якій кількості виробляються на мо-
локозаводі «Данон Дніпро», а також з’ясували, який вид продукції користується най-
більшим попитом у покупців. Згідно з цінами і розрахунками витрат на виробництво 
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рентабельність підприємства складає 2,5%. Ці показники не дуже високі, оскільки 
дані на ціну товару можуть бути не досить точні, але підприємство рентабельне, го-
ворить про те, що завод може поступово розширювати виробництво та асортимент.

Висновки: пакувальна тара «Тетра Пак» є однією з найперспективніших для 
цього, оскільки продукція в такій тарі може зберігатися місяцями, при цьому збері-
гаючи свої властивості як поживні так і смакові, що є проривом у світі пакувальних 
матеріалів, однак скляна тара не поступається своїми властивостями окрім вартості.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ  
ЯК ЗАСІБ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПЕРЕНОСУ ЗНАНЬ

Дається аналіз геоінформаційного моніторингу як пізнавальної технології, 
що включає функцію постійного спостереження за яким-небудь об’єктом, процесом, 
явищем і аналізу, прогнозу якого-небудь об’єкта, процеса, явища.

Вказано, що геоінформаційний моніторинг є узагальненням різних видів мо-
ніторингових досліджень. Як глобальна технологія геоінформаційний моніторинг до-
зволяє виявляти загальні закономірності навколишнього світу. Як метод пізнання 
дозволяє проводити комплексні дослідження і будувати абстрактні моделі, на основі 
яких здійснювати міждисциплінарне перенесення знань.

Ключові слова: геоінформаційний моніторинг, когнітивність, абстрактні 
моделі, информация, технологія, просторова інформація

Keywords: geoinformation monitoring, cognitive, abstract models, information 
technology, spatial information

Постанова проблеми. У свій час В. І. Вернадський висловив передбачення того, 
що науки будуть все більш гуртуватися не за об’єктами дослідження, а за проблемами. Дій-
сно, поряд з диференціацією, сьогодення став активно проявлятися протилежний процес 
руйнування бар’єрів між окремими сферами і галузями наукового знання, поглиблення їх 
взаємодії та взаємопроникнення. На прикладі комплексу наук про Землю можна показати, 
що при цьому сама ступінь інтегрованості може бути різною. Розрізняють [9, 10, 11]:

– по-перше, поєднання наук, при якому межі переходу від однієї науки до 
іншої (наприклад, між фізикою і хімією) згладжуються;

– по-друге, переплетіння наук, яке відбувається в тому випадку, коли один і 
той же об’єкт (наприклад, космічний простір) досліджується різними науками;

– по-третє, методологічні запозичення однієї науки в інший (наприклад, ви-
користання математичних методів в багатьох науках);

– по-четверте, повну інтеграцію, яка призводить до виникнення нової "при-
кордонної" наукової дисципліни (біохімія, біофізика, геофізика, радіофізика, еконо-
метрія, геохімія, астрофізика та інші).

Все це має безпосередньо відношення і до геоінформаційному моніторингу 
(ГМ). Сьогодення ГМ, як метод дослідження і представлення знань, розширює сферу 
свого вживання і набуває багатозначність, проникаючи в різні області знання. Разом 
з тим розробка концептуально-методологічної основи моніторингу є швидше завдан-
ням, ніж практикою, і це особливо стосується освоєння його філософського змісту.

В зв’язку з цим основною метою тез є показати що сучасний ГМ як інстру-
мент пізнання характеризується розширенням сфери дослідження відповідно до роз-
ширення сфери людської діяльності.
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Виклад результатів дослідження. Моніторинг  –  технологія управлення, 
яка відрізняється підвищеної наукоємністю; він припускає наявність кваліфікова-
них фахівців, здатних до теоретичного переосмислення складних явищ. Його за-
стосування пов’язано з масштабним використанням новітніх наукових знань про 
глобальні природні, геополітичні процеси, про соціально-економічні та науково-
технічні тенденції. Короткий аналіз визначень поняття моніторингу [2, 6, 8, 9, 10, 11, 
12] дозволив схематично подати еволюційні зміни ролі моніторингу в пізнавальній 
діяльності людини (рис. 1).

ГМ забезпечує унікальну можливість отримати результати моніторингу у 
формі цифрових моделей. Особливістю ГМ є можливість знаходження просторових 
взаємовідносин, які за допомогою інших технологій отримати недосяжно.

Геоінформаційний моніторинг інтегрує всю інформацію, що характеризує 
стан, явища, процеси в конкретних геооб’єктах, геосистемах, територіях і споруджен-
нях. Даний вид інформації лежить в основі підготовки практично всього спектра 
управляючих рішень, пов’язаних з розвитком геосистем. Така інтеграція обумовлена 
застосуванням спеціального механізму який використовується в геоінформатиці, що 
визначається як геореференція.

ГМ формується, як вузлова дисципліна, на перетині технологій спостережен-
ня, геоінформаційних та когнітивних технологій (рис. 2.). В рамках геоінформаційно-
го моніторингу відбувається синтез процесів та технологій, пов’язаних єдиною про-
блематикою  "спостереження –аналіз – рішення" [1, 13].

Вочевидь, на підставі аналізу робіт [9, 10, 11, 12, 15, 16, 17], можна сказати, що 
в найближчі роки моніторингові дослідження будуть під впливом подальшого вдо-
сконалювання геоінформаційних і когнітивних технологій, комп’ютерного аналізу та 
обробки гігантських обсягів інформації, повсюдного поширення використання гло-
бальних телекомунікаційних засобів. При цьому відбувається перехід від предметно-
орієнтованих приватних ГІС до просторово-орієнтованих інтегральних ГІС, у рамках 
яких стане можливим спільне використання даних на підставі хмарних рішень [13, 
14], тобто стане можливим синтетичний моніторинг.

Сьогодення виділяють чотири ознаки, що характеризують геоінформацій-
ний моніторинг [10]:

– цілеспрямованість – наявність цільової програми моніторингу;

Рис.1 –  Ілюстрація еволюційних змін на роль моніторингу в процесі пізнавальної 
діяльності
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– комплексність – багатоаспектність спостережень і методів аналізу по за-
даній меті;

– системність – розгляд об’єкту моніторингу й середовища, у якій він пере-
буває, як єдиної системи із заданою множеною зв’язків і відносин;

– наявність інформаційної бази – зберігання та відновлення інформації в систе-
мі (базі даних, базі знань, експертній системі або системі підтримки прийняття рішень).

Вирішення завдань геоінформаційного моніторингу геосистем вимагає ви-
користання системного підходу, що забезпечує: 

–  облік структури, складу, динаміки і еволюції природних, господарських, 
демографічних складових навколишнього середовища;

–  аналіз тимчасових (історичних) характеристик досліджуваних об’єктів, 
процесів, явищ у системі "людина – суспільство – навколишнє середовище";

– виявлення та дослідження причинно-наслідкових відносин в геосистемі і її 
окремих елементах, підсистемах.

Таким чином, геоінформаційний моніторинг має максимальну кількість за-
собів спостереження.

За аналогією із визначенням поняття геоінформаційне картографування  – 
технологія і система складання й використання карт із застосуванням баз геопрос-
торових даних та баз картографічних знань в середовищі ГІС [8, 9, 15], пропонується 
таке визначення терміну геоінформаційний моніторинг – це технологія та авто-

Рис.2 – Моделі співвідношення технологій спостереження (ТС), геоінформаційних 
технологій (ГТ) та когнітивних технологій (КТ). (1 – линійна модель; 2 – домінування 
геоінформаційних технологій; 3 – домінування технологій спостереження)
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матизована систему планування й проведення моніторингу на основі інтегру-
вання даних з різних джерел, моделювання, оцінювання та прогнозування стану 
об’єктів моніторингу в середовищі геоінформаційних систем із застосуванням 
баз геопросторових даних і баз знань.

Цьому визначенню відповідає узагальнений граф онтології геоінформацій-
ного моніторингу (рис. 3). Геоінформаційний моніторинг є підвидом моніторингових 
систем, а отже успадковує від них усі їх загальні властивості, цілі, призначення, ме-
тодичне забезпечення організації мережі спостереження тощо, але має також при-
таманні тільки йому властивості та методи.
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Рис. 3 – Узагальнений граф онтології геоінформаційного моніторингу



34

Zbiór artykuóów naukowych.

Висновки. В статті було простежено практику використання ГМ як 
методології, що надає підстави зробити висновок  –  розглядання ГМ виключно як 
засобу для відстеження та збору інформації обмежує його можливості та є спрощеним. 
Тепер підкреслимо основні риси ГМ:

1.  Сучасний геоінформаційний моніторинг  –  інтегрована технологія, 
що поєднує різні технології спостереження, обробки т а аналізу. Сучасний 
геоінформаційний моніторинг [8, 9] містить у собі в загальному випадку чотири 
основні функції: спостереження, аналіз, прогнозування та управління (рис. 4.).

2. Геоінформаційний моніторинг  поширюється на широкий клас завдань: на-
приклад, моніторинг міських територій, надзвичайних ситуацій, рухливих об’єктів, 
екологічний, земель, транспортних об’єктів [6].

3. Базовим поняттям геоінформаційного моніторингу є інформаційна модель 
ситуації. Така інформаційна модель ситуації дозволяє оцінити стан об’єкту моніто-
рингу [1, 2].

4. Сучасний геоінформаційний моніторинг не диференційована технологія, а 
комплекс технологій і методів, що дозволяє вирішувати широке коло проблем [8, 9, 10]

5.  Широке застосування геоінформаційного моніторингу обумовлено його 
інтегрованістю з багатьма технологіями, що робить його незамінним інструментом 
дослідження з однієї сторони й інструментом переносу знань із іншої [4].

6. Слабким місцем геоінформаційного моніторингу є відсутність універсаль-
ного аналітичного забезпечення, поки він є в першу чергу технологічним і в другу 
чергу аналітичним [11].
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПЕКТИНУ,  
ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ТЕРМОСТАБІЛЬНОЇ НАЧИНКИ

RESEARCH QUALITY OF PECTIN  
AS THE MAIN COMPONENT THERMOSTABLE FILLINGS

Анотація: Стаття містить аналіз та дослідження низькоетерифікованих 
пектинів виробників, представлених на сучасному ринку виробництва харчових про-
дуктів: «Confiseur», «APC 220», «APA 300FB». Інформація, зазначена виробниками у тех-
нічній документації, не завжди є коректною. Проведено ґрунтовний аналіз кожного зі 
зразків в лабораторних умовах з метою визначення найкращого пектину для приготу-
вання солодких борошняних виробів. У результаті дослідження зразки будуть перевірені 
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на рівень термостабільності. Ключовим моментом дослідження є вибір найякіснішого 
зразка пектину, технічна документація якого відповідає наданим характеристикам, а 
сам пектин буде найкращим для використання його в технологіях солодких страв.

Ключові слова: начинка, пектин, сухі речовини, термостабільність, якість.
Summary: The article contains the analysis and study of low-esterified pectin man-

ufacturers represented on the market of food production: «Confiseur», «APC 220», «APA 
300FB». The information specified by the manufacturer in the technical documentation is not 
always correct. Spend a detailed analysis of each of the samples in laboratory conditions to 
determine the best pectin for making sweet pastry. As a result of studies, the samples tested for 
thermal stability. The key study – selection of high-quality sample of pectin, which corresponds 
to the technical documentation provided by the characteristics of, and the pectin is best when 
used in sweet dishes technologies..

Keywords: filling, pectin, solids, thermal stability, quality.

Постановка проблеми. Аналіз досліджень та публікацій. На ринку 
України пропонується безліч пектинів з різними технологічними характеристиками. 
Метою нащих дослідженнь стало є перевірка основних фізико-хімічних показників 
низькоетерифікованих пектинів  – «Confiseur», «APC 220», «APA 300FB», оскільки 
бувають випадки, коли дані характеристики виробником не зазначаються, 
обмежуючись тільки загальними характеристиками.

Проблематика використання промислових пектинів у виготовленні 
термостабільних начинок для борошняних виробів та десертів цікавить науковців.

А.А. Єфремов, Т.А. Кондратюк у своїх статтях описували свої дослідження 
використання пектинів для виготовлення десертів, а також можлива їх заміна природними 
пектинами, які були виділені за допомогою гідролізу з буряків, яблук та модрини [3].

У 2015  році науковцем Т.М. Степановою також піднімалась проблема 
невідповідності пектинів тій інформації, які зазначені виробниками [6]. Зокрема 
дослідником було описано можливість використання пектину для створення 
низькокалорійних продуктів з підвищеною харчовою і біологічною цінністю.

Мета статті  – провести дослідження та порівняльний аналіз 
низькоетерифікованих пектинів «Confiseur», «APC 220» та «APA 300FB» з метою 
визначення доцільності їх використання в термостійких начинках для подальшого їх 
використання при виробництві кулінарних борошняних виробів та десертів.

Методи дослідження. При проведенні досліджень використано традиційні 
методи фізико-хімічних досліджень, визначення органолептичних показників, і були 
визначені математично-статистичні методи обрахунку отриманих даних [5].

Під час проведення дослідження використовували модельні розчини низь-
коетерифікованих пектинів різних виробників, ступінь етерифікації яких була заяв-
лена як 35-40 %, цукор та воду.

Для визначення основних показників начинок, було приготовлено модельні 
зразки однакової концентрації пектину (1%) та цукру (10%). За контрольний зразок 
прийняли зразок з 10% розчину цукру.

З метою обрання найкращого пектину, для використання його в технологіях 
борошняних кулінарних виробів та десертів, ми готували начинки та перевіряли їх 
на термостабільність.
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Об’єктом дослідження є фізико-хімічні показники пектинів виробників, які 
найбільш поширені на ринку та найчастіше застосовуються на виробництві.

Результати дослідження. При вимірюванні масової частки сухих речовин у 
модельних зразках сиропів із вмістом пектину, було встановлено, що у дистильованій 
воді ця кількість становить – 0%, у сиропі лише з цукром – 12%, в інших зразках, які 
містять у своєму складі воду, цукор та зразок пектину – 9,6% сухих речовин.

Згідно отриманих даних віскозиметра маємо наступні дані: сиропи, у яких 
міститься зразок пектину, мають на багато більшу в’язкість та густину у порівнянні 
із сиропом без пектину.

Отримані результати дослідів відображено на рис.1 та 2.
Розрахунок коефіцієнту в’язкості проводили, використовуючи показники 

густини модельних розчинів (рис. 1) та проводили перерахунок на сухі речовини. 
Визначення коефіцієнту в’язкості в модельних розчинах показало, що найбільший 
коефіцієнт в’язкості мають модельні зразки «Confiseur» та «АРА 300FB».

Найбільше значення густини мають зразки пектинів як видно з рисунку 2 
«Confiseur» та «АРА 300FB».

Наступним етапом наших дослідів стало приготування начинок на основі 
досліджуваних зразків пектинів. Для цього, відповідно до рецептури, модельні зразки 
нагрівались до 106  оС, а потім вводили лимонну кислоту для проведення реакції 
драглеутворення. Після застигання визначали основні технологічні та органолептичні 
показники модельних начинок.

Провівши аналіз отриманих даних (табл. 1), найбільшу пружність та міцність 
драглів мають модельні зразки пектинів «APC 220» та «APA 300FB». Щодо зразка «Confi-
seur», то він, згідно проведеного досліду, має недостатню пружність драглів та вміст масової 
частки сухих речовин, що в майбутньому, ми вважаємо, призведе до википання начинки.

Рис. 1 Визначення густини модельних розчинів
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Після проведення усіх попередніх експериментів ми перевіряли модельні начин-
ки на термостабільність [1, 37], за результатами якого можна буде остаточно визначитися 
з обранням пектину для випікання борошняних кулінарних виробів та десертів.

Начинки були сформовані у «шайби» та поміщені в пароконвектомат на 
10 хвилин при температурі 180 оС. Після перших десяти хвилин пектин «Confiseur» 
одразу ж закипів, витік та розтанув.

За органолептичними показниками визначено, що найкращими за 
термостабільністю стали пектини «APC 220» та «APA 300FB».

Для визначення комплексного показника використовували метод 
«багатокутника якості» [4], розраховано таблиці експертної оцінки та побудовано 
профілограми якості на модельні зразки пектинів «APC 220» та «APA 300FB».

Відповідно до наших розрахунків, комплексний показник якості за методом 
багатокутника для пектину «APC 220» дорівнює:

Відповідно до наших розрахунків, комплексний показник якості для пектину 
«APA 300FB» дорівнює 0,84. Обидва наші показники відповідають оцінці «добре» [2, 214].

Рис. 2 Визначення коефіцієнта в’язкості модельних розчинів

Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники в модельних начинках

Назва показника Confiseur APC 220 APA 300FB
Масова частка сухих речовин, % 64,4 65,7 71,4
Пружність, г 53 57 86
Густина начинки, (г/см3) 1,2463 1,2421 1,2361
Питомий об’єм (пористість), (см3/г) 0,8023 0,7987 0,8090
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Тобто, можна зробити висновки про дещо більш якісний пектин «APA 300FB», 
оскільки навіть оцінка експертів показала більш високий комплексний показник 
якості на 0,09 пунктів.

Розраховані площі багатокутників показали: для пектину «APC 220»  – 
287,69 для пектину «APA 300FB» – 342,77.

Отримані дані підтверджують, що площа багатокутника якісних показників 
модельного зразку пектину «APA 300FB» більша, ніж пектину «APC 220».

Висновки. Проаналізувавши отримані дані ми відмічаємо значну відмінність 
пектинів та зміну фізико-хімічних показників. Зокрема, у порівнянні з контрольним 
зразком, при додаванні цукру та пектину «Confiseur» та «APA 300  FB», коефіцієнт 
в’язкості зростає у майже 6 разів, а при додаванні пектину «APC 220» – лише у 3 рази. 
Це матиме вплив на показники самої сформованої начинки, оскільки недостатня гус-
тина отриманої начинки може не витримати високих температур при випіканні ку-
лінарних борошняних виробів – така начинка буде витікати. Важливим є визначені 
технологічні показники швидкості застигання готової начинки, так як в більшості 
випадків для приготування готових десертів або борошняних кулінарних виробів 
начинкою використовують кулінарний шприц. При швидкому утворенні драглів, на-
чинку або десерт не встигнуть швидко оздобити і начинка залишиться в шприці.

Список літератури:
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Рис. 3 Порівняння якісних показників пектинів



41

Inżynieria i technologia.  East European Conference.  

[Текст] / П. П. Пивоваров, А. Б. Горальчук, Є. П. Пивоваров, Т. В. Трощий, О. Ю. 
Рябець, Н. Г. Гринченко / Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі.– Х., 2010.–363с.

3. Ефремов А.А., Кондратюк Т.А. Выделение пектина из нетрадиционного расти-
тельного сырья и примененние его в кондитерском производстве // Химия рас-
тительного сырья – 2008. – №4. – С. 171-176

4. Корецька, І. Л. Оцінювання нових харчових виробів за допомогою критерію 
«Багатокутник якості»/ І. Л. Корецька, Т. В. Зінченко // Наукові праці НУХТ. – 
2003. – №14. – С. 64-65.

5. Потрясов Н. В., Акопян К. В., Пономаренко А. В. Использование пектина в 
различных технологиях // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 242-244.

6. Степанова Т.М. Инновационные идеи в технологии сладких желированных блюд 
на основе плодово-ягодного сырья // Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Нові рішення у 
сучасних технологіях» – 2015. – №39. – С. 108-114



42

Zbiór artykuóów naukowych.

ПОД- СЕКЦИЯ 11. Технологии продовольственных товаров. 
Кошова В. М.

канд. техн. наук, професор
Амаріца Є.І., Лазарів І.Р., Прядко В.О.

студенти 
Київський національний університет  

харчових технологій  
м. Київ, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПИВА  
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ

Анотація
Останнім часом для розширення асортименту пива в світі, в тому числі і на міні-

пивоварнях України, стали використовувати різноманітну пряно-ароматичну сировину.
Проведеними дослідженнями встановлено, що пряно-ароматичну сировину 

краще вносити у вигляді водно-спиртових настоїв міцністю не більше 35%об.. Задава-
ти ці настої краще після завершення процесу доброджування.

Ключові слова: настій водно-спиртовий, пряно-ароматична сировина, сус-
ло, бродіння, пиво.

Keywords: Water-ethanol extract, aromatic raw materials, wort, fermentation, beer.

Метою даної роботи було приготувати та підібрати концентрацію водно-
спиртових настоїв пряно-ароматичної сировини і підібрати їх дозу при приготуванні 
пива з цією сировиною.

Пиво з додаванням прянощів і трав відомо давно. В минулому використання 
деяких спецій дозволяло тривалий час зберігати свіжість пива, маскувати сторонні при-
смаки. Зараз спеції і трави використовуються для одержання пива з незвичним смаком і 
ароматом. Їх додають у вигляді водно-спиртових настоїв при затиранні зернопродуктів, 
кип’ятінні сусла з хмелем, під час головного бродіння пивного сусла, в процесі доброджу-
вання і дозрівання молодого пива або безпосередньо перед розливом у тару [1].

Для досягнення найкращого результату у виробництві пива з травами і спе-
ціями необхідно витримувати пиво в процесі доброджування і дозрівання протягом 
2 – 3 місяців. За такої витримки пиво набуває більш насиченого аромату компонентів 
які задавали, в ньому збільшується вміст спирту і зникає різкий присмак.

Для приготування спиртованих настоїв використовували таку пряно-
ароматичну сировину: корицю, імбир, кардамон, гвоздику.

З глибокої давнини на Цейлоні, Індії, Китаї, Бразилії та в інших теплих кра-
їнах вирощуються плантації коричних дерев і чагарників, з яких мідними ножами 
знімають ніжну, тонку і ароматну внутрішню кору, яку розрізають на шматочки до-
вжиною 10-15 см, сортують і висушують, при цьому тонка кора згортається в крихкі 
трубочки які легко розтираються [1].

У складі кориці знайдено багато корисних елементів, серед яких коричний 
альдегід, евгенол, смоли, слиз, дубильні речовини, крохмаль, оксалат кальцію. Пря-
ний запах надає корична ефірна олія, яка становить близько 2% у корі. З мінералів в 
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кориці присутній кальцій, магній, калій, фосфор, натрій, у тому числі залізо, марга-
нець, цинк. Є в ньому вітаміни груп В, С, Е, РР. До її складу входить велика кількість 
вуглеводів, перевищуючи вміст жирів і білків, дисахариди і моносахариди, насиче-
ні жирні кислоти. Кориця має жарознижуючу, зігріваючу, протизапальну, протимі-
кробну, знеболюючу і антисептичну дію та підвищує імунітет.

Цікаво, що кориця – одна з небагатьох спецій, які широко використовують-
ся в дієтичному харчуванні при захворюваннях печінки, жовчного міхура, нирок і 
серцево-судинної системи. Вона сприяє травленню і підвищує апетит, її рекоменду-
ють при безсольовій дієті.

Включення її в дієту при інсулінозалежному діабеті дозволяє знизити дозу 
інсуліну.

Кардамон – це плоди рослини сімейства імбирних, класична пряність родом 
зі Шрі-Ланки та Індії.

Стародавні лікарі вважали, що ця рослина володіє незвичайною лікуваль-
ною силою, а також є досить сильним збудливим засобом.

Склад кардамону:
Насіння кардамону містять до 8% ефірного масла і мають лікувальні властивості.
Хімічний склад насіння кардамону наступний: кальцій, магній, фосфор, на-

трій, залізо, цинк, калій. У кардамоні містяться вітаміни В1, В2, А, ніацин.
Поживна цінність кардамону:
• 68,47 грам вуглеводів
• 10,76 грам білків
• 6,7 грам жирів
• 11,29 грам клітковини.
Енергетична цінність кардамону на 100 грам становить 311 кілокалорій.
Лікарські властивості кардамону завжди цінувалися високо. У середні сто-

ліття навіть вважалося, що з його допомогою можна вилікувати будь-які хвороби.
Його використовували для лікування серцевих захворювань, епілепсії, пара-

лічу, ревматизму, і як сечогінний засіб [1,2].
Гвоздика – бутони вічнозеленого гвоздикового дерева з сімейства миртових. 

Цікаво те, що тільки через 20 років після посадки дерево придатне для зняття буто-
нів, зате потім плодоносить двічі на рік протягом 50 років. Збирають великі, але не 
розпущені бутони і сушать їх на сонці.

Найціннішою складовою гвоздики є евгенол – гвоздичне масло. Саме воно 
додає прянощі такий специфічний аромат. І з ним пов’язані цілющі властивості цієї 
пряності. Гвоздика та, зокрема, гвоздична олія має знеболюючу, спазмолітичну, анти-
мікробну, потогінну, сечогінну дію. Дуже широко гвоздика застосовується у стомато-
логії: при пульпітах, карієсі, парадонтозі, ураженнях слизової оболонки порожнини 
рота, надає протизапальний ефект [1,2].

Здавна від зубного болю рятувалися натираючи ясна порошком гвоздики 
або просто розжовуючи її бутони.

За рахунок антимікробної дії на гвоздика усуває діарею при кишкових інфек-
ціях, покращує травлення, зменшує газоутворення в петлях кишечнику.

Евгенол, що міститься в гвоздиці, є потужним антисептиком, ефективним як 
проти патогенних бактерій, так і проти гельмінтів.
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Гвоздика усуває м’язові і діафрагмальні судоми – відмінно допомагає при 
гикавці.

Імбир має велику кількість вітаміну «С», який не є термолабільним. Крім 
того він має велику кількість аскорбінової кислоти, яка не є термолабільною. Крім 
того, імбир має велику цінність, завдяки джинджеролам [3], які прискорюють обмін-
ні процеси на клітинному рівні, сповільнюють старіння завдяки активізації утворен-
ня колагену в шкірі. Джинджероли також не витримують тривалої температурної об-
робки. Джинджероль який є в корінні імбиру подавляє запалення стінок кишківника 
і відноситься до пребіотиків [3].

Із пряно-ароматичної сировини готували водно-спиртові настої, концентра-
цією 30, 35, 40%об.. Вміст пряно-ароматичної сировини в 100 г настою складав від 5 до 
10 г. Дані наведені в табл. 1.

Для досліджень брали на мініпивоварні високогустинне світле 16 % пивне 
сусло виготовлене із 100 % світлого пшеничного солоду.

Для приготування пива використовували об’єм настою який наведений в табл. 1.
Настої задавали в готове пивне сусло перед головним бродінням. Бродіння 

проводили протягом 7 діб, для зброджування сусла використовували німецьку расу 
дріжджів. Доброджування проводили протягом 14 діб. За контроль було обрано пив-
не сусло без добавок. Фізико-хімічні показники пива з добавками наведені в табл. 2.

Проаналізувавши пиво, яке було отримане в результаті головного бродіння з 
додаванням настоїв можна зробити такі висновки:

• додавання настоїв та їх композицій не впливає на процес бродіння безпо-
середньо, оскільки всі показники майже не відрізняються від контрольно-
го зразка;

• кислотність досліджуваних зразків не залежить від додавання в них настоїв;
• на колір готового пива впливають такі настої як кориця, імбир та їх композиції.
Як відомо спиртовані настої можна вносити перед головним бродінням, до-

броджуванням, а також готове пиво.
Для проведення наступного дослідження брали на тій же мініпивоварні уже 

готове пшеничне пиво, в яке задавали за 4 дні до розливу водно-спиртові настої в тій 
же концентрації і в тих же дозах. Фізико-хімічні показники якого наведені в табл. 3.

Таблиця 1  
Характеристика пряно-ароматичної сировини та її кількість в кожному зразку

№ 
зразка

Пряно-
ароматична 
сировина

Вміст пряно-
ароматичної сировини 
в 100 г настою, г

Об’ємна частка спирту 
в екстрагенті в кожно-
му настої, %об.

Об’єм настою на 
500 см3 сусла/пива, см3

1 Кориця 10 40 1,5
2 Кориця 8 30 2,0
3 Імбир 10 40 2,0
4 Імбир 10 30 1,5

5
Кориця 10 40 1,0
Імбир 10 35 1,5

6
Гвоздика 10 40 0,75
Кардамон 5 40 0,75
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Проаналізувавши пиво, яке було отримане в результаті додавання настоїв з 
пряно-ароматичної сировини за 4 дні до процесу розливу, зроблено висновки щодо 
фізико-хімічної оцінки:

• на накопичення спирту впливає додавання імбиру більшої концентрації 
(вміст спирту найменший);

• кислотність всіх зразків являється завищеною, але в межах допустимого;
• додавання настою імбиру з більш концентрованим екстрагентом впливає 

на колір пива (роблячи його більш темнозабарвленим).
Висновки
Пряно-ароматичну сировину краще вносити у вигляді водно-спиртових на-

стоїв концентрацією не більше 35 %об.
Як пряно-ароматичну сировину при виробництві пива краще використову-

вати корицю та імбир і задавати настої в кінці процесу доброджування.
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Таблиця 2  
 Фізико-хімічні показники пива

Зразок
пива

Видимий 
екстракт, 
%

Дійсний  
екстракт, 
%

Масова част-
ка спирту, %

Кислотність, см3, 
1 моль/дм3 розчину 
NaOH на 100 см3 пива

Колір, см3, 0,1 моль/дм3 
розчину йоду на 100 
см3 води

1 Контроль 6,3 4,3 4,35 0,4 0,63
2 6,2 4,6 4,03 0,4 0,61
3 6,4 4,8 4,03 0,3 0,60
4 6,4 4,2 4,35 0,3 0,42
5 6,2 4,6 4,0 0,4 0,52
6 6,2 4,4 4,03 0,4 0,47
7 6,2 4,5 4,43 0,35 0,60

Таблиця 3 
 Фізико-хімічні показники пива з добавками

Зразок
пива

Видимий 
екстракт, 
%

Дійсний 
екс-
тракт, %

Масова 
частка 
спирту, %

Кислотність, см3, 
1 моль/дм3 розчину 
NaOH на 100 см3 пива

Колір, см3, 0,1 моль/дм3 
розчину йоду на 100 см3 
води

1 Контроль 6,8 4,4 4,03 0,9 2,3
2 6,9 4,4 3,9 1,0 2,5
3 6,7 4,3 3,73 1,0 2,7
4 6,8 4,4 3,43 0,9 2,4
5 6,8 4,3 3,85 0,8 2,2
6 6,8 4,3 4,03 0,8 2,4
7 6,9 4,3 4,0 0,8 2,2



46

Zbiór artykuóów naukowych.

3. Омельчук С., Мельник І.В., Головченко В.М. Перспективні технології застосуван-
ня рослинної сировини в пивоварінні // Тези доповідей Міжнародн. науково-
технічної конф-ції «Сучасні технології і обладнання харчових виробництв», 29-
30 вересня. – Тернопіль, 2011. – С. 99-100.

4. Мелетьєв, А.Є. Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і безалкоголь-
них напоїв / А.Є. Мелетьєв, С.Р. Тодосійчук, В.М. Кошова. За ред. А.Є. Мелетьєва. 
Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 392 с.



47

Inżynieria i technologia.  East European Conference.  

ПОД- СЕКЦИЯ 11. Технологии продовольственных товаров. 

Дітріх І.В.
доцент, кандидат хімічних наук;

Ткачук М.В.
магістр готельної  

і ресторанної справи.
Національний університет  

харчових технологій

СУП-ПЮРЕ ІЗ БРОКОЛІ З М’ЯСОМ ПЕРЕПЕЛІВ «ВІТАМІНЧИК»

Ключові слова: харчування, раціон, дослідження, дитяче харчування, білки

Результати досліджень фактичного стану харчування населення в різних ре-
гіонах України свідчить про те, що структура харчування і харчовий статус як дитя-
чого, так і дорослого населення характеризуються серйозними порушеннями. Серед 
них дефіцит біологічно повноцінних білків; поліненасичених жирних кислот; вітамі-
нів С, групи В, Е, фолієвої кислоти, ретинолу, β-каротину; макро- і мікроелементів: 
Са, Fe, Zn, F, Se, I та ін.; харчових волокон [1].

Нестача білка, який є основним пластичним матеріалом організму, що росте, ви-
кликає суттєві порушення в будові та функціях дитячого організму, його імунній системі. 
У віці від 3 до 7 років діти повинні отримувати протягом доби близько 3,5 г білка на кг 
маси тіла. Добова потреба в білку дітей 3-7 близько 65 г. Сучасні дослідження засвідчують, 
що не менше 50% білків раціону мають становити білки тваринного походження [2].

В зв’язку з вище викладеним, метою роботи є розроблення рецептури страви 
функціонального призначення для дітей віком від 3 до 7 років, яка б забезпечувала 
від 30 до 40% норми білків у їхньому денному раціоні.

 Виходячи з цього була розроблена рецептура супу-пюре «Вітамінчик» з бро-
колі, збагаченого м’ясом перепелів.

 У процесі проектування функціональної страви за основу прийнято тради-
Таблиця 1 
Хімічний склад капусти броколі [3]

Вміст компонентів на 100г капусти/мг
Білки 3
Жири 0,4
Вуглеводи 2,4
Аскорбінова кислота 150 
Каротин 3
Калій 0,37
Кальцій 0,95
Фосфор 0,16
Ккал 34



48

Zbiór artykuóów naukowych.

ційну технологію супу-пюре із броколі. Хімічний склад капусти броколі викладений 
у табл. 1.

Також потрібно провести аналіз складу сировини, яка буде використана для 
збагачення основної страви. М’ясо перепелів – один з найбільш цінних білкових про-
дуктів, що є найважливішим джерелом повноцінного білку тваринного походження 
та ліпідів з високим рівнем незамінних жирних кислот. Хімічний склад даного м’яса 
представлений у табл. 2.

На основі цієї сировини складена технологічна карта на функціональну стра-
ву, яка наведена у табл. 3.

Технологічна схема приготування супу-пюре «Вітамінчик» надана на рис. 1
Технологія приготування
М’ясо перепілки миють, очищають від плівки, жиру та хрящів (кісток), 

підсушують. Цілим шматком поміщають у воду та варять до готовності. Броколі й 
цибулю миють та очищають. Нарізають дуже дрібно, пасерують та припускають до 
готовності в бульйоні. Готові овочі протирають крізь м’ясорубку 1-2 рази до утво-
рення однорідної маси, без грудочок. Готують білий соус на основі бульйону та до-
дають до нього протерті овочі, доводять до кипіння та варять 2-3 хвилини. Зварене 
м’ясо перепелів нарізають дрібними кубиками, з’єднують з бульйоном та перебива-
ють блендером до утворення однорідної маси.

Органолептичні показники
Зовнішній вигляд – протерта маса, без грудочок.
Консистенція – однорідна, еластична, ніжна.

Таблиця 2 
Хімічний склад м’яса перепелів [4]

Вміст компонентів   На 100г/мг
Білки 21,76
Жири 4,53
Вуглеводи 0,1
Ккал 113

Таблиця 3 
Технологічна карта на суп-пюре «Вітамінчик»

№ Назва сировини Брутто, г Нетто, г Нормативна документація
1 Капуста броколі 110 100 ДСТУ 7061:2009
2 Цибуля ріпчаста 71 60 ДСТУ 3234-95
3 М’ясо перепелів 130 110 ДСТУ 3143-2013
4 Борошно пшеничне 40 40 ДСТУ 46.004-99
5 Масло вершкове 20 20 ДСТУ 4399:2005
6 Молоко 100 100 ДСТУ 2661:2010
7 Яйця курячі ¼ шт. ¼ шт. ДСТУ 5028:200
8 Сіль кухонна 10 10 ДСТУ 3583: 97
9 Перець чорний мелений 3 3 ДСТУ 29050-91

Вихід порції 250
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Колір – світло-зелений.
Смак та запах – ніжні, притаманні інгредієнтам.
Таким чином була розроблена технологія першої страви функціонального при-

значення для дітей віком від 3 до 7 років, що забезпечує 36,7% денної норми білка.
Список літератури:
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Рисунок 1. Технологічна схема приготування супу-пюре «Вітамінчик»
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО МЕТОДОЛОГИИ SCRUM

Аннотация. Процесс выбора необходимой методологии при разработке 
программного обеспечения может негативно отразиться на всех его показателях – 
это его гибкость, стоимость и функциональность. Гибкие методологии разработ-
ки помогают решить основные проблемы, которые возникают в процессе создания 
программного продукта. В данной статье рассматриваются преимущества гибких 
методологии разработки и, в частности, одной из наиболее распространённых – ме-
тодологии Scrum.

Ключевые слова: методология, Scrum, управление проектами, гибкая раз-
работка, программное обеспечение.

Keywords: methodology, Scrum, project management, agile development, software.

При разработке программного обеспечения наиболее часто возникают такие 
проблемы:

• изменение требований непосредственно в процессе разработки;
• нечеткое распределение ответственности за выполняемую работу и ее ре-

зультат;
• наличие непрерывного потока мелких, наваливающихся требований, отвле-

кающих разработчиков и менеджеров от основного направления работ.
Для решения задачи успешной организации процесса разработки программного 

обеспечения была создана гибкая методология разработки программного обеспечения.
Гибкая методология разработки (англ.  Agile software development) – это на-

бор методов к разработке программного обеспечения, основанных на интерваль-
ной разработке с динамически изменяющимися в процессе разработки требова-
ниями. Большинство гибких методологий нацелено на минимизацию рисков путем 
сведения разработки к серии коротких циклов, называемых итерациями. Каждая 
итерация сама по себе выглядит как программный проект в миниатюре и вклю-
чает все задачи, необходимые для выдачи мини-прироста по функциональности: 
планирование, анализ требований, проектирование, кодирование, тестирование и 
документирование. Группой независимых практиков нескольких методик програм-
мирования был создан «Agile Manifesto»  – документ, содержащий описание цен-
ностей и принципов гибкой разработки программного обеспечения, основными из 
которых являются:

• люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
• работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
• сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
• готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
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Одной из наиболее распространенных гибких методологий разработки яв-
ляется Scrum. Scrum (англ. «схватка») – это набор принципов, на которых строится 
процесс разработки, позволяющий в жестко фиксированные небольшие промежутки 
времени, называемыми спринтами, предоставлять конечному пользователю (заказ-
чику) работающее программное обеспечение с добавленными возможностями, для 
которых определен наибольший приоритет. Требуемый к реализации функционал в 
очередном спринте определяется до его начала на этапе планирования и не может из-
меняться на всем протяжении спринта. При этом строго фиксированная небольшая 
длительность спринта придает процессу разработки предсказуемость и гибкость. 
Схема работы методологии Scrum представлена на рисунке 1.

В методологии Scrum команда является самоорганизующейся и само-
управляемой. Человек, который следит за соблюдением всех принципов Scrum, 
разрешает противоречия и защищает команду от отвлекающих факторов, на-
зывается Скрам-мастером (Scrum Master), а человек, представляющий интересы 
конечных пользователей – владельцем продукта (Product Owner). Скрам-мастер 
ведет ежедневное собрание команды спринта, Daily Scrum meeting, которое длит-
ся не более 15  минут. Команда за один спринт, длящимся от 1  до 4  недель, вы-
полняет задачи, описанные в Sprint backlog – списке задач, которые команда бу-
дет реализовывать в следующем спринте. Задачи добавляются в Sprint backlog из 
Product backlog – списка бизнес-требований системы как их понимает владелец 
продукта и которые приносят для него конкретную бизнес-ценность. Все элемен-
ты в Product backlog упорядочены по приоритету для владельца продукта. После 
реализации командой всех задач из Sprint backlog владелец продукта получает 
Product increment  – версию программы с новой функциональностью, которая 
была добавлена в течение спринта.

Следует отметить следующие недостатки методологии Scrum:
• сложности при заключении договоров, вследствие низкого уровня гаран-

тирования результатов, не подразумевание наличия фиксированного бюд-
жета и фиксированного технического задания, что затрудняет юридиче-
ское оформление такого рода договоренностей;

Рисунок 1 – Схема работы Scrum-методологии
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• большое количество исключений, неприменимость для работы с государ-
ственными заказами, а также совершенно нерабочей при низкой квалифи-
кации команды;

• узкая специализация методов. Так, например, если использовать Scrum 
при разработке сайтов, этапы дизайна и контента уже будут выходить за 
рамки методологии и требовать совершенно иного подхода.

Литература:
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МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

MINERAL FILLERS FOR POLYMER COMPOSITE MATERIALS

Аннотация: В работе рассмотрены некоторые представители веществ, 
которые можно использовать в качестве дисперсных наполнителей для полимерных 
композиционных материалов.

Установлено, что наиболее полным комплексом характеристик, с точки зре-
ния доступности, экологичности, цены и физико-механических свойств, обладают 
мел, шунгит и магнетит

Аbstract: The paper discusses some representatives of compounds that can be used as 
fillers for polymer dispersed composites.

It was found that the most comprehensive set of features, in terms of accessibility, sus-
tainability, price and physical and mechanical properties have chalk, shungite and magnetite

Ключевые слова: полимер, наполнитель, композиционный материал.
Keywords: polymer, filler, composite.

Одним из основных назначений дисперсных наполнителей является сниже-
ние стоимости композиций.

В данной статье рассмотрим следующие представители веществ, которые 
можно использовать в качестве дисперсных наполнителей для полимерных компо-
зиционных материалов.

Карбонат кальция (мел, CaCO3)  - один из наиболее дешевых и распро-
страненных видов дисперсных наполнителей. Основной источник – природный 
известняк, подвергнутый измельчению, флотации для удаления примесей и фрак-
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ционированию с получением частиц размерами 1-10 мкм. Получается также пу-
тем осаждения в процессах получения карбоната и гидроксида натрия (размер 
частиц от 0,03 мкм до 10 мкм с малым разбросом по размерам). К преимуществам 
этого наполнителя – относится белый цвет, низкая твердость, широкий интервал 
возможного размера частиц, стабильность свойств в  широком интервале темпе-
ратур [1]. Для улучшения реологических свойств и смачивания поверхность мела 
часто обрабатывают гидрофобизаторами, что способствует лучшему распределе-
нию частиц мела в матрице полимера. В качестве наполнителя находит широкое 
применение в материалах на основе ПВХ (в жестких и пластифицированных ре-
цептурах), полипропилена, полистирола и его сополимеров, в полиэфирных сте-
клопластиках [2].

В ряде композиционных полимерных материалов в качестве наполнителя 
используют тальк (гидратированный силикат магния), который получают из ряда 
природных пород путем обогащения, дробления, измельчения (тонкого помола) и 
фракционирования. Представляет собой тонкоизмельченный порошок белого цвета 
с пластинчатыми частицами различного размера (от 10 мкм до 70 мкм). Благодаря 
пластинчатой форме частиц тальк придает наполненным материалам повышенную 
жесткость – при одинаковой степени наполнения (40%) тальк увеличивает жесткость 
полипропилена в 3 раза, а мел – в 2 раза. Применение талька при правильном подбо-
ре дисперсного состава, поверхностной обработки позволяет избежать характерной 
для наполнения дисперсными частицами снижения стойкости к ударным нагрузкам. 
Низкая твердость (1 по шкале Мооса) снижает абразивный износ при переработке 
тальконаполненых термопластов. Наиболее широко применяется в качестве напол-
нителя термопластов, в первую очередь полипропилена (автомобилестроение, при-
боростроение). Получение материала осуществляется смешением в расплаве, с ис-
пользованием смесителей тяжелого типа.[3]

Довольно часто используют древесную муку в качестве наполнителя для по-
лимеров, она применяется для удешевления композиционных материалов. Но соот-
ношение древесная мука/полимер влияет на свойства композиционных материалов.

Полимерный композит с древесным наполнителем не подвержен воздей-
ствию грибков и различных бактерий, поэтому можно забыть о гнили и плесени, 
также исключена возможность возникновения пожара, так как композит не поддер-
живает горение и обладает высокой прочностью, не деформируется и сохраняет в 
течение длительного промежутка времени привлекательный внешний вид[4].

В последнее время проводятся исследования по использованию шунгита в 
качестве дисперсных наполнителей для полимерных композиционных материалов. 
Разнообразие состава шунгитовых пород, включающих углерод, кварц и алюмосили-
каты, а также высокоактивные в процессах катализа и сорбции элементы определили 
пути использования шунгитовых пород в качестве адсорбентов, катализаторов, на-
полнителей композиционных материалов как специальных (экранирующих от элек-
тромагнитного излучения), так и широкого назначения. Интерес к шунгиту вызван в 
первую очередь тем, что основной структурный элемент шунгитового углерода – на-
норазмерный (~1 нм). Однако выделить и активировать этот элемент очень пробле-
матично, так как серьезным препятствием на пути практического применения угле-
родных наночастиц в любых средах является их склонность к агрегации. 
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Металлические дисперсные наполнители придают полимерным материалам 
такие специфические свойства, как повышенная тепло- и электропроводность, маг-
нитная восприимчивость, повышенная теплоемкость и экранирующая способность 
против действия радиационных излучений. [1]

К наполнителям специального назначения относят карбид кремния, оксиды 
металлов, сульфаты и сульфиды, силикаты, титанат бария и др. Однако, следует от-
метить достаточно высокую стоимость наполнителей специального назначения, что 
ограничивает их использование.

Таким образом, можно сделать вывод, что качество, стоимость, химические, 
физико-механические свойства, внешний вид намного зависят от выбора наполните-
ля, добавляемого в ВКМ, от его количества в материале, от наличия химической или 
механической обработки наполнителя и прочих факторов.
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СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

A MODERN SOLUTION TO THE PROBLEM OF PROCESSING AND RECYCLING 
OF INDUSTRIAL WASTE PLASTIC

Аннотация: В работе рассмотрены современные методы утилизации по-
лимерных отходов. Проанализированы преимущества и недостатки сжигания, 
пиролиза, рециклинга и термоокислительной деструкции. Установлено, что ис-
пользование термоокислительной деструкции, как метода утилизации отходов, 
для малотоннажных производств полиэтиленовых труб позволит получать но-
вый продукт.

Abstract: The paper discusses modern methods of disposal of plastic waste. The ad-
vantages and disadvantages of incineration, pyrolysis, recycling and thermal-oxidative deg-
radation. It was found that the use of thermo-oxidative degradation, as a method of waste 
disposal, for small-scale production of polyethylene pipes will allow to receive a new product.

Ключевые слова: утилизация, отходы, полиэтилен, термоокислительная де-
струкция

Keywords: recycling, waste polyethylene, thermo-oxidative degradation

В настоящее время переработка и утилизация твёрдых, промышленных, по-
лиэтиленовых отходов ведется следующими технологиями:

1. сжигание;
2. низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз;
3. механический рецикл;
4. термоокислительная деструкция.
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Сжигание позволяет утилизировать почти все возможные виды полимерных 
отходов, что максимально приводит к уменьшению их объёма, а кроме этого пред-
ставляет экономическую выгоду, в виде тепловой энергии[1]. Сжигание обладает 
большим числом превосходств над другими способами, можно отметить основные 
из них: высокая степень технологий апробирования; стабильно выпускаемое обору-
дования и многолетний период его работы; автоматизация технологического процес-
са. Однако, при сжигании пластмасс и синтетических материалов выделяется огром-
ное число различных токсинов. Поэтому, с экологической точки зрения, подобный 
способ переработки весьма не выгоден.

Пиролиз – это способ утилизации бытовых отходов заключается в их необ-
ратимом химическом изменении под действием повышенной температуры без до-
ступа или с ограниченным доступом кислорода с выделением горючего пиролизного 
газа (пирогаза). С помощью пиролиза можно перерабатывать такие составляющие 
отходов как автопокрышки, пластмассы, отработанные масла. После пиролиза не 
остается биологически активных веществ, образующийся коксовый остаток имеет 
высокую плотность, что резко уменьшает объем отходов, подвергающийся полигон-
ному складированию, которое не наносит вреда окружающей среде[2].

По степени температурного воздействия на вещество мусора пиролиз как 
процесс, условно разделяется нанизкотемпературный (до 900°С) и высокотемпера-
турный пиролиз (свыше 900° С).

При низкотемпературном пиролизе размельченный материал полимерных 
отходов подвергается термическому разложению при температурах 750  – 850 °С в 
присутствии или отсутствии кислорода.

Высокотемпературный пиролиз есть ни что иное, как газификация отходов 
и используется для получения из биологической составляющей (биомассы) отхо-
дов вторичного синтез-газа с целью использования его для получения пара, горячей 
воды, электроэнергии. Следовательно, может использоваться для утилизации только 
органических биополимеров. Составной частью процесса высокотемпературного пи-
ролиза являются твердые продукты в виде шлака, т. е. непиролизуемые остатки[2].

Таким образом, пиролиз является одним из самых перспективных направле-
ний переработки промышленных отходов с точки зрения как экологической безопас-
ности, так и получения вторичных полезных продуктов синтез-газа, но не может ис-
пользоваться для утилизации полиэтиленовых труб.

Преимущество пиролиза по сравнению с непосредственным сжиганием от-
ходов заключается, прежде всего, в его эффективности с точки зрения предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды. С помощью пиролиза можно перерабатывать 
составляющие отходов, трудно поддающиеся утилизации, такие как термопласты, к 
которым относится полиэтилен[1]. Ограничение использования этого метода свя-
зано с высокой стоимостью утилизации, что зачастую не оправдано, особенно при 
утилизации полимерных отходов малотоннажных производств.

Механический рецикл  – основан на предварительном изменении фракции 
пластмасс с целью его дальнейшего вторичного использования.

В результате такой переработки пластмассовых отходов получают сырье для 
производства труб, искусственного волокна, пластиковых бутылок, упаковочных ма-
териалов и полимербетона[3].
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Термоокислительная деструкция полимеров (ТОД) – разрушение макромо-
лекул при одновременном воздействии тепла и окислителя. Иногда под ТОД пони-
мают сумму всех химических превращений, протекающих в полимере при действии 
указанных факторов. Полимеры подвергаются ТОД как в ходе переработки, так и во 
время эксплуатации. В результате ТОД происходит старение полимера: изменяются 
его механические и электрические свойства. В частности, методом термокислитель-
ной деструкции, из отходов полиэтилена можно получить полиэтиленовый воск[4].

Таким образом, проанализировав преимущества и недостатки известных 
способов переработки и утилизации промышленных полимерных отходов, можно 
сделать вывод, что темоокислительная деструкция представляет собой наиболее ин-
тересный способ для малотоннажных производств полиэтиленовых труб, так как 
этот способ позволяет не только перерабатывать и утилизировать, но и производить 
новую продукцию.
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ВИБІР CRM СИСТЕМИ ДЛЯ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. В статті проведено порівняльний аналіз безкоштовних он-лайн СRM 
систем, методи та особливості їх використання, з метою вибору оптимальної системи 
для самостійного впровадження та налагодження на торгівельному підприємстві.

Ключові слова: CRM, ASTERISK
Keywords: CRM, ASTERISK

Важливою складовою діяльності торгівельного підприємства яке за-
ймається телемаркетигом є відділ продажів. В його склад входить штат спеці-
алістів які виконують різноманітні функції, починаючи з прийняття вхідного 
потоку, виконання функцій технічного супроводу, обробки та ведення клієнт-
ської бази та інше.

Всі ці дії потребують організації ведення клієнтської бази у комплексі з нала-
штуванням кол-центру таким чином, щоб найефективніше налаштувати швидкість 
обробки вхідного-вихідного потоку, ведення історії роботи з контрагентом та мати 
можливість прослуховування дзвінків з метою аналізу та покращення якості обслу-
говування абонентів. Окремим фактором є потреба у формуванні звітності та аналізу 
за допомогою воронки продажів.

Ці потреби вирішуються за допомогою CRM-систем:
CRM-система: система для управління відносинами з клієнтами (англ. Customer 

relationship management (CRM) – це об’єднання дій, подій, ресурсів, а також інформації 
про клієнтів, постачальників, конкурентів в єдиний злагоджений механізм з викорис-
танням встановлених бізнес-правил для проходження затвердженим процесу прода-
жів, обслуговування клієнта, управління маркетинговими кампаніями або взаємодії з 
будь-яким іншим об’єктом, яким ви вважаєте за потрібне управляти в CRM.

Принципи CRM –систем:
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• Наявність єдиного сховища інформації, звідки в будь-який момент до-
ступні усі відомості про усі випадки взаємодії з клієнтом;

• Синхронізація управління множинними каналами взаємодії;
• Постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів та прийняття відповід-

Таблиця. 1  
Порівняльний аналіз CRM систем

 

CentricCRM

CiviCRM

Com
piere

Concursive

OpenTaps

SplendidCRM

SugarCRM

vTiger

XRM
S

Бітрікс-24

Xtuple

Сфера застосування:            
 SFA(система управління продажами)
 Marketing(система керування маркетингом)
 Customer Support(підтримка кліентів, користува-
чів)
 PRM(управляіння взаємовідносинами з партне-
рами)
 Mobile(Мобільність)
Розширені функціональні можливості:            
 Quota Management(обмеження по кількості корис-
тувачів)
 Custom Report Writer(налаштування звітів для 
користувачів)
 Forms Designer Tool(Конструктор форм)
 Workflow Designer Tool(налаштування робочих 
процесів)
 Multiple Languages(налаштування мови користу-
вання та інтерфейсу)
 Multiple Currencies (налаштування валют)
Social CRM(соціальні налаштування):            
 Social Networks Integration (інтеграція звязку с 
соціальними мережами)
Technology (Підтримувані технології):            
 LAMP
 MySQL
 MS SQL Server
 Oracle RDBMS
Integration (Інтеграція):            
 Google Apps (Email/Calendar)
 Computer Telephony Integration (CTI)
 iPhone Synchronization
 RIM Blackberry Synchronization
 Android Synchronization
 Packaged ERP Integration(пакет для планування 
ресурсів підприємства)
Варіанти поставок:            
 Free Version (безкоштовна)
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них організаційних рішень — наприклад, «сортування» клієнтів на основі їхньої зна-
чимості для компанії.

Також на сьогодні є важливим фактор мобільності, тобто мати доступ до 
клієнтської бази з будь-якого пристрою в незалежності від того чи ви знаходитеся на 
офісі чи поза зоною.

На сьогодні в мережі Інтернет існує досить багато досліджень та публікацій 
на тему CRM систем, різноманітні огляди, які включають в себе:

1. Які бувають CRM;
2. Як ефективно працювати з CRM системи;
3. Огляди платних та безкоштовних CRM систем.
Так наприклад у статті Сергія Антропова [1] викладена загальна інформація 

на вищеперераховані теми, але вона висвітлює тільки загальні параметри та потреби 
з посиланнями на інші ресурси, що частково не є досить зручним, але все ж вона має 
досить багато позитивних відгуків.

Так, Сара Анджелес [2] у своїй статті пропонує до використання саме 
Zoho CRM, спираючись на потреби малого бізнесу. Після проведення загального 
опитування підприємців та власників малого бізнесу, на тему, яке програмне 
забезпечення вони використовують в якості CRM системи, їх симпатії та анти-
патії, та яка саме для них є «ідеальна» CRM система. Від так, спираючись на про-
грамне забезпечення CRM, огляд якого був викладений на різноманітних бізнес 
сайтах та статті авторитетних інтернет-видань, нею було проведено безпосереднє 
тестування. Останній етап, а саме тестування відбувалося вигляді завантаження 
демо-версій, завантаження мобільних додатків, перегляді відео та безпосереднього 
діалогу з розробниками та постачальниками програмного забезпечення під виглядом 
власників бізнесу. В загальному вигляді було протестовано близько 50 CRM систем, 
серед яких, виявилися фаворитами: Salesforce, Insightly и Zoho CRM, Infusionsoft, 
SugarCRM, Microsoft Dynamics, Nutshell, NetSuite, Act!, TeamWox та Highrise.

Ми пішли тим самим шляхом, що дало нам можливість сформувати власну 
порівняльну таблицю для подальшого вибору CRM системи, що в свою чергу дало 
нам змогу розробити та впровадити свою власну конфігурацію під потреби окремого 
підприємства, згідно основних потреб вітчизняного ринку продажів на сьогодні:

На сьогодні подібних сервісів нараховується безліч, відомих та не дуже, од-
нак для виконання нашого завдання було розглянуто та представлено TOP 10 CRM-
систем на сьогоднішній день. За своєю природою, цей ринок змінюється досить 
швидко, тому топ-10 сьогодні може змінитися в короткі терміни.

Виходячи з цього нам потрібне виконання таких вимог:
• Мобільність – швидкий доступ до клієнтської бази з будь-якого пристрою (мо-

більний телефон, планшет, ПК) можливістю перегляду історії роботи з контрагентом
• Хмарний кол-центр – виконання потреби в здійснення дзвінків безпосе-

редньо з бази, що дозволяє повністю відв’язатися від застарілих «фізичних» АТС
• Аналіз – Необхідність у налаштування звітів типу «воронка продажів» та 

формування рахунків-фактур, тощо.
У всьому цьому нам на допомогу приходить такий сервіс як Online-CRM.
Згідно проведеного дослідження та виконаного порівняння для модифікації 

та доробки, серед вільних CRM-систем, оптимально підходить Бітрікс24 [3].
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Переваги використання Бітрікс24:
• Можливість використання української мови
• Не обмежена кількість користувачів
• Можливість підключення кол-центру(будемо розглядати на прикладі ро-

боти кол-центру ASTERISK [4] )
• Зв’язок з 1с CRM, що дає можливість експорту карток контрагентів (всіх 

вихідних даних про окремого клієнта, історію спілкування та ін.)
• Доступ з будь-якого пристрою: планшет, ПК, мобільний телефон
• Кросс-платформеність: Декстоп, Android, Web.
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