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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ СТУДЕНТСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОФЕСІЙНА 

ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Шановні учасники конференції! Науково-практична конференція ̶ це свя-
то науки, форум молодих дослідників, на якому вам представляється унікальна 
можливість оприлюднити теоретичні й практичні результати дослідницької ро-
боти, обмінятися цікавим досвідом, провести дискусію з найактуальніших пи-
тань професійної освіти, визначити подальші шляхи інтеграції процесів навчан-
ня, науково-дослідницької роботи та виробництва з метою якісної підготовки 
фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.

Наука і освіта не мають меж ̶ вони інтегровані у світовий інформаційний 
простір. Тому матеріали конференції, що будуть видані у формі збірника науко-
вих праць студентів та розміщені в мережі Інтернет, стануть доступними всім 
молодим науковцям ̶ студентам, магістрантам, аспірантам ̶ для написання влас-
них статей, курсових, магістерських, конкурсних наукових робіт. Таким чином, 
ви зробите великий внесок у розвиток теорії та практики професійної освіти не 
тільки на Луганщині, а й далеко за її межами.

Великого суспільного значення наша конференція набуває ще й через те, 
що до участі в ній ми запросили не тільки студентів ВНЗ 1-2 рівня акредитації 
(для яких проведення науково-практичних конференцій вже стає традиційним), 
а й учнів професійно-технічних навчальних закладів для того, щоб вони 
вже зараз почали інтегруватися в систему ступеневої професійної освіти від 
кваліфікованого робітника до магістра, а в результаті показали високий рівень 
науково-теоретичної і практичної підготовки як молоді спеціалісти, що пройшли 
всі ступені професійної освіти.

Фахівець, у якого сформована дослідницька компетентність, завжди в по-
шуку: він досліджує себе, власні особистісні та професійні якості, щоб удоско-
налюватися та самовдосконалюватися. Він постійно досліджує предмет та за-
соби виробництва, щоб підвищувати якість продукції. Отже, за фахівцем, що 
володіє дослідницькою компетентністю, ̶ майбутнє, оскільки тільки він за-
вдяки власним знанням, умінням, досвіду та творчій активності здатний до 
перетворення дійсності та забезпечення прогресу в матеріальній та духовній 
культурі суспільства.

Шановні учасники конференції! Ми впевнені, що саме ви через декілька 
років зробите наше суспільство сильним і прогресивним! А сьогодні ми бажаємо 
вам актуальних і змістовних доповідей на пленарному засіданні, цікавої роботи 
в тематичних секціях, нових ідей, наукових дискусій, конструктивного обміну   
досвідом та найголовнішого ̶ ніколи не зупинятися на досягнутому!

З повагою, 
Караман О. Л. – директор ВП «КТД ЛНУ 

імені Тараса Шевченка»
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НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
І ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших 
засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, 
здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення 
науково-технічного прогресу [2, с.51].

На даний час в навчально-виховному процесі вищого навчально-
го закладу освіти І-ІІ рівнів акредитації актуальною є проблема організації 
науково-дослідницької роботи (НДР) студентів в процесі фахової підготовки 
висококваліфікованого фахівця, конкурентноспроможного на ринку праці, здат-
ного до компетентної професійної діяльності на рівні вітчизняних і світових 
стандартів.

І якщо в університетах, інститутах накопичена певна практика організації 
НДР, мається достатня матеріально-технічна база (бібліотечні фонди, комп’ютерні 
класи з доступом в мережу Інтернет, методичні матеріали, досвід організації 
проведення наукових, науково-практичних конференцій), то для ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації організація наукової роботи студентів – це проблема, що потребує 
нових підходів до процесу підготовки фахівців.

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури довів, що однозначного 
ставлення до НДР студентів, як педагогічного явища не існує, але виділяються 
наступні взаємопов’язані напрями: навчання студентів елементам дослідницької 
діяльності, організації та методики наукової творчості; наукові дослідження, що 
здійснюють студенти під керівництвом викладачів за загально-кафедральною, 
загально-факультетською чи вузівською науковою проблемою.

Наукова робота студентів здійснюється з метою реалізації інтелектуального 
потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи для 
поліпшення підготовки кадрів, формування наукового світогляду, сприяння мо-
лодим дослідникам опанувати методологію і методи наукового пошуку.

Участь студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у науково-дослідній та творчій 
роботі має забезпечуватись у таких формах: науково-дослідна робота, що вхо-
дить до навчального процесу (підготовка доповідей, рефератів, виконання 
творчих робіт, курсового проектування, дипломного проектування); участь у 
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роботі студентських наукових гуртків; участь у наукових конференціях, конкур-
сах, олімпіадах та інших заходах наукового і науково-практичного характеру; 
публікація результатів досліджень у наукових виданнях.

Організацію науково-дослідницької роботи студентів в процесі фахової 
підготовки ми не розглядаємо як ізольовану проблему, оскільки вона є складо-
вою навчально-виховного процесу, передумовою успішної підготовки студентів 
зі спеціальності, результатом умінь викладача керувати науково-дослідною 
діяльністю студента.

Аналіз реального стану організації науково-дослідної роботи у ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації дало можливість визначити основні групи проблем, що впли-
вають на забезпечення якості підготовки фахівців, а саме:

стан матеріально-технічного забезпечення організації науково-дослідницької 
роботи студентів (наявність сучасної наукової літератури за фахами, періодичних 
видань, аудиторій для самопідготовки, комп’ютерних класів з можливістю робо-
ти в Інтернет);

проблема відсутності досвіду науково-дослідної роботи викладачів, навчаль-
но-методичного забезпечення організації науково-дослідницької діяльності, 
адекватної сучасним вимогам, пропонованим до рівня підготовки фахівців;

проблема фінансування діяльності викладачів щодо здійснення супроводу 
науково-дослідної роботи студентів різних рівнів складності;

проблема мотивації науково-дослідної роботи студентів, відсутність 
загальної культури дослідницького мислення (відсутність можливості 
досліджувати реальні проблеми підприємств, впроваджувати їх в виробничий 
процес) [1, с.120].

Саме на вирішення цих проблем направлена діяльність педагогічного колек-
тиву ВП „Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка”.

З особистого досвіду роботи можемо відзначити, що метою науково-
дослідної роботи студентів у ВП „Коледж технологій та дизайну Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка” ми вважаємо підвищення 
активності пізнавальної діяльності студентів у навчальному процесі не лише 
з певних дисциплін, а за фахом загалом, спрямованість на вдосконалення 
професійної підготовки.

В коледжі активно застосовуються традиційні форми організації НДР: 
підготовка доповідей, рефератів, виконання творчих робіт, курсового проекту-
вання, дипломного проектування; участь у наукових конференціях, конкурсах, 
олімпіадах; публікації результатів досліджень студентів у наукових виданнях. 
Лише за останні роки викладачі та студенти коледжу прийняли участь майже у 
100 науково-практичних конференціях різного рівня (Абакан, Армавір, Астра-
хань, Брянка, Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Краснодон, Лисичанськ, Лу-
ганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Переяслав-Хмельницький, Сімферополь, Харків, 
Чернівці, Суми).
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У 2013 році основні наукові та науково-методичні результати, отримані 
педпрацівниками коледжу, опубліковано в 66 працях, з них: 1 монографія, 46 
статей у фахових виданнях України, 2 статті в зарубіжних виданнях. Викладачі 
коледжу брали участь у 16 наукових конференціях і семінарах різного рівня; 19 
тез виступів було опубліковано.

Результатом наукової роботи студентів стала їх участь у олімпіадах, конкур-
сах різного рівня (34 студента), було підготовлено 107 науково-пошукових робіт, 
54 студента брали участь у наукових конференціях. 

У 2014 році майже 75 студентів коледжу брали участь у заходах різного 
рівня:

• Олімпіада з товарознавства на базі ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”.

• ІІ Регіональний форум молоді – 2014 „Загальні тенденції науково-
дослідної діяльності молодих фахівців регіону” на базі ВП „Політехнічний ко-
ледж ЛНАУ.

• VІ Університетська студентська науково-практичній конференція „Фор-
мування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності 
товарів і послуг” на базі кафедри товарознавства, торговельного підприємництва 
та експертизи товарів Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму 
ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. 

• VIIІ Студентська науково-практична конференція „Сучасні технології 
індустрії краси та здоров’я” на базі ДЗ „Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка”.

• Обласний тур V Всеукраїнського конкурсу „Комп’ютерні технології в 
бухгалтерському обліку” („1 С: Бухгалтерія 8”) серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації.

• Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною 
участю „Нові матеріали і перспективні технології, охорона праці і професійна 
освіта” на базі ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка”.

• І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених: „Сучасна економічна наука: нові гіпотези, 
тенденції та перспективи розвитку”.

• VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та 
студентів з міжнародною участю „Проблеми формування здорового способу 
життя у молоді”.

• Обласна науково-практична конференція з питань патріотичного вихо-
вання (в рамках регіональної цільової програми «Патріот Луганщини» на 2011-
2014 роки та з нагоди 75-річчя заснування Луганської області) «В ІМ’Я МАЙ-
БУТНЬОГО».

Вже стали традиційними коледжні науково-теоретичні та науково-практичні 
конференції студентів які проводяться в рамках Днів науки та предметних тижнів. 
Перспективним напрямом щодо організації науково-дослідної роботи вважаємо 
вивчення та впровадження нестандартних форм організації НДР зі студентами 
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та організацію Регіональних, Всеукраїнських науково-практичних заходів для 
керівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, викладачів та студентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Організація роботи в сучасному коледжі. Збірник матеріалів (з досвіду 
роботи викладачів ВП „Коледж технологій та дизайну ЛНУ імені Тараса Шевчен-
ка”) – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – 308 с.

2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник/ 
Київ: ТОВ «Видавничий Дім «Слово», 2004. – 236 с.

Кононенко А.Г.
аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 
ПТНЗ З ПРОФЕСІЇ «СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЯ»

Швидко протікаючі процеси новітнього економічного становлення в Україні 
охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності людини. Одним із важливих 
чинників сьогодення є інтеграційна складова сучасної  професійної освіти. 
Професійна підготовка фахівців  країн Європейського Союзу та України значно 
відрізняються. Як наслідок, при залученні випускників ПТНЗ до обслуговування 
новітньої автомобільної техніки виникає низка проблем.

Одним із напрямів вирішення даного питання є прийнятий 9 січня 2007 
року Верховною Радою України Закон України «Про основні засади розвит-
ку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки за №537-V», який 
відображає розвиток інформаційного суспільства, зокрема всебічний розвиток 
сфери освіти [1].

У зв’язку із значною затребуваністю кваліфікованих робітників нової 
формації система професійно-технічної освіти потребує реформування. Існуючі 
зміни у сфері автомобілебудування, складні схеми функціональної діагностики 
вимагають від системи професійно-технічної освіти фахівців, які здатні 
самостійно діяти, професійно зростати, самостійно здобувати нові знання. Ви-
никаюча зміна освітньої парадигми є неминучою тенденцією. 

За результатами досліджень саме компетентністний підхід породжує новий 
акцент для розуміння триєдності освітніх цілей, у якому на першу чергу вихо-
дить індивідуальний розвиток особистості учня з метою  професійного зростан-
ня на протязі усього життя. Важливу роль у даному процесі повинна відігравати 
самоосвіта.

Виходячи з вищесказаного, слід зазначити, що впровадження ІКТ у навчаль-
ний процес буде мати найбільш позитивний вплив на процес засвоєння  знань, 
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оскільки саме він відкриває можливість застосування новітніх методів, прийомів 
викладання, засвоєння нового матеріалу.

Теоретичним обґрунтуванням впровадження  інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальний процес займалися науковці з України і Росії (В.Ю. Би-
ков, Б.С. Гершунський, О.А. Міщенко, А.М. Жалдак, К.К. Колін, Н.В. Морзе, В.Ф. 
Заболотний, М.І. Гуржій, О.П. Пінчук), країн Західної Європи (Ч. Ведемейєр, Р. 
Вільямс, Гж. Кєдрович та інші).

Створення електронного середовища, адаптованого до професійного навчан-
ня, дає змогу учням суттєво поліпшити рівень власних знань, а  викладачеві – 
створити ґрунтовну електронну базу новітнього матеріалу, забезпечити зворотній 
зв’язок з учнем. Використання електронних засобів навчання забезпечує 
інтенсифікацію навчання, виховує навики самостійної роботи в учня, розвиває 
його творчий потенціал. Інструментом для впровадження  ІКТ у процес навчання  
повинні стати мультимедійні технології 

Мультимедіа (англ. multimedia від лат. Multum багато і media, medium осе-
редок, засоби) – сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє 
об’єднати у одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, 
відеозображення, графічне зображення і анімацію. Кожен з інформаційних 
компонентів, що використовуються,  має власні змістовні засоби та дидактичні 
можливості,  спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання [2, с. 12].

Проте при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 
фахової підготовки учнів ПТНЗ слід звернути увагу на наступні фактори:

• якісне електронне забезпечення не може замінити у повній мірі 
традиційну літературу, а тільки доповнити її;

• монітор не може модифікувати живе спілкування між учителем та уч-
нем;

• навчальна презентація не повинна виключати самостійне мислення 
учнів;

• традиційні методи у сукупності з мультимедіа залишаються актуальни-
ми.

Прикладом системоутворюючого елемента для отримання фахових знань 
з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»  може стати електронний контент 
навчально-методичного забезпечення, створений у вигляді сайту з науковою та 
учбовою інформацією, удосконалений системою мультимедійного ввімкнення. 
Такий сайт створено на домені Інституту професійно-технічної освіти  НАПН 
України й розміщується за адресою http://mechanic.profua.info/index.php.

Проведені дослідження показують, що при використанні Інтернет-
середовища виникає проблема розгалуженості мережі, пошук інформації займає 
багато часу, якість матеріалу у різних пошукових системах значно відрізняється. 
Дані проблеми усуває електронна контент-бібліотека, зайшовши у яку, усі учас-
ники учбового процесу мають змогу знайти інформацію у відповідності до Дер-
жавних стандартів професійно-технічної освіти з професії «Слюсар з ремонту 
автомобілів». Учбовий матеріал контент-бібліотеки структурований. Врахову-
ючи реалії сьогодення, уся навчальна інформація представлена у вигляді елек-
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тронного підручника, розділеного на навчальні модулі. Матеріал електронного 
підручника можна використовувати як для отримання нових знань, так і повто-
рення й закріплення вивченого матеріалу.

Навчальні модулі вміщують:
1. Електронні плакати з ефектами збільшення, зворотнього зв’язку між пла-

катом та учнем. При наведенні курсору відображається назва вузла, місце його 
встановлення, основні характеристики. 

2. Інформацію з устрою автомобіля, принципу дії його вузлів та агрегатів. 
Усі  теми наповнені  динамічно діючими ілюстраціями, які дають технічне 
обґрунтування роботи механізму.

3. Матеріал з технічного обслуговування. Містить у собі регламенти вико-
нання та приклади робіт.

4. Складні інтегральні схеми діагностики автомобіля, шляхи їх вирішення.
5.Тезарій у вигляді електронних тестів для закріплення отриманих знань, 

презентації, які викладач може використовувати під час уроку, учбові відеофільми 
з технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

Висновок. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу 
професійної освіти формує високоякісного фахівця для сучасного ринку праці.
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ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СЕКЦІЯ 1. ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 
ДАНІЙ СЕКЦІЇ ПРЕДСТАВЛЕНІ МАТЕРІЛИ  УЧАСНИКІВ 
ДИЗАЙНЕРСЬКОГО, ПЕРУКАРСЬКОГО ТА ШВЕЙНОГО 
НАПРЯМКІВ.

Васковская Анастасия Геннадиевна 
учащаяся ІII курса,  специальности 

«Парикмахер (парикмахер-модельер)   
Шильникова Людмила Владимировна,  

мастер п/о 1 категории, 
преподаватель 1 категории

ОП «КТД ЛНУ имени Тараса Шевченко»

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОФРИРОВАННОГО ЛОКОНА 
ВЫПОЛНЯЕМОГО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

Причёска - одно из главных украшений внешности, важный элемент в фор-
мировании успешного образа современного человека. Стильная, модная приче-
ска призвана подчеркнуть индивидуальный стиль своего обладателя.

В последнее время все чаще создаются прически на основе «локона-гафре». 
И цель этой работы научится правильно выполнять и применять элемент гофри-
рования для создания причесок для разного типа волос.

В научной работе проведем исследование по выполнению такого элемента 
прически как «локон-гафре». Его можно выполнить как електрощипцами, так и 
при помощи плетения тонких кос. 

Рассмотрим по отдельности эти два способа и сравним плюсы и минусы в 
выполнении «локона-гафре».

«Локон-гафре» выполненный при помощи електрощипцов.
Все мы знаем, что мода не выдумывает ничего нового – все повторяется по 

кругу: сегодняшняя мода на одежду, прически и макияж не что иное, как «при-
вет из прошлого». Это же самое можно сказать про «локон-гофре» для волос — 
прическу, которая сейчас на пике популярности, представляющую из себя жатые 
волнистые локоны. Укладка пришла к нам из сравнительно недалекого прошлого 
– 70-90-х годов ХХ века, когда каждая модница украшала себя симпатичными 
кудряшками. Еще год назад оно вернулось в моду на Западе, а сейчас уверенно 
проникает в ряды славянских модниц. Следует отметить, что данная прическа 
продержится на гребне фэшн-волны еще как минимум пару-тройку лет, поэтому 
давайте вооружимся утюжками и сделаем себе гофрированные волосы.

Разновидности
Принято делить «локон-гофре»  на три вида:
• Мелкое
• Среднее
• Крупное
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ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Самым распространенным является среднее «гофре» для волос, подходящее 
практически каждой девушке с любым типом и длинной шевелюры, оно напо-
минает по форме мелкие зазубренные волны.

А вот крупное гофре лучше смотрится на густых длинных локонах, оно 
представляет из себя широкие волнистые пряди. Мелкое гофре для волос также 
подойдет не всем, например, если у вас кучерявые пряди, то, чтоб прическа иде-
ально смотрелась, перед гофрированием локоны нужно выровнять утюжком, так 
как мелкое гофре лучше всего смотрится на прямых. В общем, каждая подберет 
себе вариант по вкусу, правда, стилисты не рекомендуют сочетать все три вида 
гофре в одной прическе.

Как пользоваться утюжком?
Гофре делается на чистые сухие локоны. Ни в коем случае не начинайте, 

пока пряди еще влажные, вы можете травмировать их.
Перед началом гофрирования волос нанесите специальное термозащитное 

средство, так как волосы поддаются действию высокой температуры, что пагуб-
но влияет на их здоровье и внешний вид.

Разделите все локоны на равные пряди. Каждую прядь, начиная от корней, 
отутюжьте щипцами с насадкой с нужным размером волн. Делается это таким 
образом: прядь вкладывается в утюжок и зажимается на 5 секунд, потом следую-
щая часть пряди по направлению к кончикам, и так до конца.

Чтоб добиться длительного эффекта, сбрызнете лаком уже гофрированные 
волосы.

Волосы благодаря гофрировке зрительно увеличиваются по густоте, и при-
чески ,не применяя начеса, можно сделать объемными. Например :

рис.1   Гофрирование волос.
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«Локон-гофре» выполненный при помощи плетения кос.
«Локон-гофре» можно выполнить и не применяя електрощипцы. Это можно 

сделать при помощи мелких косичек.
Технология выполнения:
Для выполнения плетения сначала волосы моются, высушиваются до по-

лувлажного состояния и делится волосяной покров на маленькие квадратики 
(рис.1). Перед плетением косы любого вида необходимо хорошо расчесать во-
лосы, чтобы они стали гладкими и хорошо разделялись на отдельные пряди. 

Начинают плести косички с нижезатылочной зоны, постепенно передвига-
ясь к макушке. Косички могут быть очень мелкие и крупнее, но не очень крупные 
(рис.2). Если косы будут сильно толстые, то рисунок локона будет крупный, а это 
уже не будет «локон-гофре». Волосы заплетенные в косички нужно высушить. 
Можно сушить при помощи фена или сушуаре, а можно высушить естественным 
способом. Единственное условие-это волосы должны высохнуть полностью. 
Если не достаточно высушили косички, то рисунок будет не четким  и быстро ра-
зойдется. Процедура эта хороша тем, что волосы не портятся , Ведь при накрут-
ки на «Гофре»  температура должна быть около 180-190 градусов для идеально 
прямых волос, а для вьющихся и кудрявых - температура должна быть немного 
выше, но не горячее 220 градусов. А вот сухим и ослабленным волосам утюж-
ки и «Гофре», противопоказаны вовсе. Поэтому если у вас сухие и ослабленные 
волосы это не повод расстраиваться, ведь «Гафре» можно заменить небольшим 
количеством косичек, и эффект будет точно таким же. И Ваши волосы останутся 
такими же здоровыми, как и были . 

После высушивания косички расплетаем и расчесываем. Как и в первой тех-
нологии, так и во второй видим хороший объем волос, который можно использо-
вать для пышных причесок.

рис.1  Деление на квадратики.
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рис 2. Косички для гофрирования.

рис. 3. Локон-гофре выполненный при помощи косичек.

Практическая часть научной роботы.
Чтобы провести эту роботу нам необходимо четыре модели на которых бу-

дем выполнять гофрирование волос разными способами.
«Локон-гафре» електрощипцами мелкой гофрировки.
«Локон-гафре» електрощипцами крупной гофрировки.
«Локон-гафре» плетением мелких косичек (рис.2)
«Локон-гафре» плетением косичек чуть по крупнее (рис.2). 
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При первом способе гофрировка мелкая и рисунок волос имеет не ярко вы-
раженную форму, при этом пышность волос хорошая.

При втором способе гофрировка крупнее и рисунок локона четче, пышность 
волос немного меньше.

Третий способ плетение мелких косичек трудоемкий и занимает много вре-
мени, пышность волос хорошая, рисунок локона волнистый и четкий.

Четвертый способ плетения более крупных косичек дает плавный волни-
стый локон, пышность немного меньше.

Исследовав локоны четырьмя способами можно сказать, что пышность во-
лос разная. Локон волос во всех случаях очень оригинальный. Создавая при-
ческу, уже используем тот способ, который подходит для  определенного типа 
волос. Если волос редкий, то для большого объема используем первый способ, 
который дает самый большой объем. Для густого  волоса можно использовать и 
четвертый способ гофрировки.

Волос сильно травмируется при применении електрощипцов, поэтому спо-
собы первый и второй нежелательно использовать для волос окрашенных, и  ис-
ключены для блондированных. 

Гофрированный способ  создания локона дает прическе долгую жизнь, так 
как сохраняется на несколько дней.

Какой вывод этой работе можно сделать? Исследовав «локон-гафре» не-
сколькими способами можно теперь без начесов создать объемную прическу, 
даже на редких волосах, не травмируя блондированные волосы, удовлетворить 
желание клиента иметь пышную прическу и сохранится она на несколько дней. 
Можно не использовать большое количество стайлингових средств.

Выполнять такие прически можно не только молодым, но и людям старшего 
поколения.
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Прически выполненные из гофрированных волос.
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ПРИЧЕСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАЛИКА

Объемные прически сейчас на пике моды и очень актуальны. Объемную 
прическу можно сделать с помощью начеса, но если не хватает длины и объема, 
можно использовать валики, подкладки, которые помогут создать дополнитель-
ный объем. Создается впечатление, что волосы невероятно густые. Валики про-
даются готовые, а также можно сделать их самостоятельно, с помощью чулка 
набитого волосами, либо поролона с большими «порами». Главное надежно за-
крепить валик, что бы он, не был заметен. «Бабетта», объемная «ракушка», соз-
дание кокона из волос – все это требует дополнительного объема ввиде валика, 
подкладок. В 50-е 60-е годы валики использовали даже в повседневных укладках.

Маленький «секрет» закомуфлированный в прическе, и даже из самых ред-
ких, средней длины волос можно сделать шикарную, гламурную «Бабетту». 

Цель статьи – охарактеризовать и изучить разновидности форм валиков, 
определить необходимость их использования в создании объемных форм при-
чесок.    

Прическа валик сегодня стала очень популярной (называть ее можно по-
разному: ракушка, во Франции данную прическу назвали «banana», так как она 
французам чем-то напомнила банан).

Валик незаменим в каждодневной жизни, его очень любят представитель-
ницы прекрасного пола, работающие в офисах. Эту прическу делают на свадьбу, 
выпускной, вечеринку. Столь популярна она благодаря тому, что позволяет вы-
годно отобразить красоту лица, шеи, подчеркнуть изящество серег и элегант-
ность колье. Прическа валик неприхотлива. Она может выполняться как на 
средние, так и на длинные волосы. Валик имеет классическую историю. Во все 
времена он выглядел одинаково, но от этого он не утратил своей привлекатель-
ности. Сегодня его любят не только учительницы, но модницы, модели и звезды.  
Валик представляет собой небольшой пуф, который используется для создания 
объемных укладок. Прически с валиком будут уместны как на торжественном 
вечере, так и в качестве варианта на каждый день. Важно подобрать этот аксес-
суар в тон волос и плотно закрепить его в прическе. Эта небольшая хитрость 
поможет добиться нужного объема, даже не делая начес. Пучки с валиком остав-
ляют необъятный простор для экспериментов. Можно менять положение пучка 
или по-разному украшать готовую укладку. Для украшения можно использовать 
ленты, ободки, заколки с цветами и стразами, для торжественного случая подой-
дет диадема. В зависимости от события или настроения можно сделать строгую 
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укладку без лишних деталей или добавить образу романтичности при помощи 
выпущенных локонов и дополнительного объема.

Валик овальной формы пришел из моды 50-60-х годов. И сейчас этот аксес-
суар снова набирает популярность. На самом деле, прически с накладкой-вали-
ком отнюдь не устарели. Они выглядят стильно и позволяют придать роскошный 
объем даже тонким волосам. Среди наиболее распространенных вариантов укла-
док можно перечислить следующие: валик сзади, валик снизу, бабетта.

Следующий вариант подойдет как для небольшого праздника, так и для по-
хода по магазинам. Вначале нужно собрать верхние пряди и отделить их. К кор-
ням нужно подложить валик и слегка приподнять отделенные верхние пряди. 
Ими нужно полностью замаскировать валик и закрепить укладку невидимками.

Свободно лежащие волосы можно выпрямить утюжком. На создание такой 
прически не потребуется много времени, и ее просто выполнить своими руками.

Для пышного торжества подойдет классическая бабетта, где как раз и пона-
добится валик. Перед тем, как укладывать, волосы необходимо вымыть и высу-
шить. А затем собрать их в высокий хвост и закрепить резинкой. Под основание 
для прически подкладывается валик, который прикрепляется к голове при по-
мощи невидимок. Собранными волосами надо покрыть валик и снова стянуть их 
резинкой (желательно, чтобы она была незаметна). Хвостик спрятать под пучок 
и закрепить невидимками.

Классическая бабетта подойдет для девушек с лицом овальной формы. В 
других случаях ее можно подкорректировать челкой или выпущенными прядями. 
Эта укладка идеальна для длинных волос. Здесь возможны эксперименты. На-
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пример, кончики хвоста можно не убирать под валик, а уложить наподобие бан-
тика. Для этого хвост, уложенный поверх валика и стянутый резинкой, разделить 
на две части и зафиксировать невидимками. Затем концы нужно сильно начесать 
и соединить их, закрепив в середине еще одной невидимкой. В результате полу-
чается подобие бантика под основным пучком. 

В 60-е годы на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Бабетта идет 
на войну», главную роль в котором сыграла легендарная француженка Бриджит 
Бордо. Прическа главной героини резко отличалась от того, что предлагали па-
рикмахеры, поэтому молниеносно приобрела популярность и стала настоящим 
писком моды. Как только не изгалялись модницы, чтобы сотворить на голове 
бабетту – подкладывали в прическу шиньоны, собранные в сетку стриженые во-
лосы, мочалки, капроновые чулки и все, на что хватало фантазии. Сегодня вы-
глядеть в стиле Бриджит Бордо проще, поскольку придумано много специальных 
приспособлений для моделирования волос.

В зависимости от вида, формы и применяемого материала валики для во-
лос бывают: круглые - выполнены в виде мягкого кольца. Обычно такое приспо-
собление надевается на основании хвоста и оборачивается вокруг оставшимися 
волосами, в результате получается объемная гулька; плоские – представляют 
собой прямоугольную или немного округлую форму, которая используется для 
придания прическе дополнительного объема. Такой валик подкладывается под 
уже сформированный элемент прически, например, под скрученную ракушку, за-
вернутый рожок или же внутрь объемного локона. Валики для волос могут быть 
выполнены из самых разных материалов, однако самыми популярными счита-
ются изделия из мягкой ткани или валики, похожие на мочалку. Такая текстура 
аксессуара надежно удерживает волосы, не позволяя им спутываться и не достав-
ляя неприятных ощущений при снятии приспособлений.

Следовательно, многие парикмахеры предпочитают прически с валиком для 
свадебных церемоний. Мода изменчива. Через много лет ультрамодная прическа 
может казаться необычной и даже смешной, а классика, пережившая не одно по-
коление, всегда уместна. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ПЛЕТЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРИЧЁСОК.

Плетение кос является древним искусством, которое известно еще немало 
вв. назад. В Древнем Египте делали искусственные парики, которые состояли из 
тугих косичек. Древнеримские дамы носили высокие, сложные прически, кото-
рые состояли их завитых кудрей и поверх них уложенных кос.

Хоть в Средневековье дамы и покрывали головы, прически с элементами 
плетения были достаточно популярными - женщины носили височные косы, ко-
торые были перевиты широкими лентами. Косы еще закручивались над ушами в 
виде улиток, а конструкция эта позже еще и украшалась. Пожалуй, проблематич-
но назвать эпоху, где прически с косами выходили из моды надолго. Коса теперь 
по-прежнему - символ дамской красоты, в связи с этим плетение кос - настоящее 
искусством, между прочим, и, вполне востребованным.

Современная мода использует косы в прическах с элементами этнического 
стиля. 

Тема статьи актуальна. Сегодня плетение кос стало очень популярным. Это 
связано с тем, что прически с косами являются по-настоящему универсальными 
– их можно делать на торжественное мероприятие, на работу и просто дома, что-
бы убрать мешающие волосы. Для каждого случая подойдут разные варианты. 
Можно делать косы на длинные волосы и на средние, на густые пряди и не очень, 
на вьющиеся и прямые волосы. Тот, кто задумывается, как плести косы красиво 
и интересно, удивится, узнав, сколько различных техник существует. Не только 
французская коса станет отличным дополнением к образу женщины - для более 
яркого эффекта можно выбрать африканские косички, а также косы, плетенные 
из четырех прядей, из двух (жгуты). Все причудливое разнообразие существую-
щих техник лишний раз доказывает, что эту прическу необходимо освоить каж-
дой моднице. 

Цель статьи: определить современные тенденции моды при выполнении 
причёски, изучить разнообразие плетений как элемента модной причёски. 
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Качественно выполненные косы на средние волосы всегда будут выглядеть 
интересно, некоторые техники можно применять даже на коротких волосах. Если 
кому-то кажется, что красивые косы подойдут только девочкам и юным девуш-
кам, с этим можно поспорить. Для такой прически нет «правильного» возраста 
– нужно просто подобрать подходящий стиль и грамотно использовать его для 
своего образа.

Если у обладательница длинные волосы, то можно поэкспериментировать 
со столь популярными модными прическами с косами. Их можно украсить бисе-
ром и закрепить при необходимости невидимками и шпильками со стразами. В 
2014 году в моде шикарная богемная коса, прически во французском и греческом 
стиле.

Средняя длина волос с челкой так же открывает для мастеров широчайший 
спектр возможностей. Распущенные волосы или убранные наверх, косы с ис-
пользованием различного типа плетения, челка прямая, уложенная на бок, ров-
ные или кудрявые локоны и огромный выбор украшений не оставит никого рав-
нодушным. Хитом этого года является использование разнообразного плетения 
в прическах и укладках. От выбора плетения зависит образ прически. Это может 
быть образы от юной романтической натуры до шикарной величественной дамы.

Видов и вариантов плетения кос такое множество, что они просто не могут 
выйти из моды. Благодаря удобству и красоте прически с плетением остаются 
популярными на протяжении многих десятков лет. 2014 год не стал исключени-
ем, что не удивительно, ведь это универсальная укладка на все случаи жизни.

Еще с древних времен коса считалась гордостью любой девушки, а сами по 
себе длинные волосы – символом женственности и мудрости. Как ни странно, 
но при помощи заплетенных кос можно было отличить незамужнюю девушку от 
семейной. Плетение французской косы наоборот, как и плетение многих других 
кос передавалось с поколения в поколение. Люди, у которых это получалось луч-
ше всего – занялись плетением профессионально.

Актуальны и слегка лохматые прямые косы, и тугое плетение. Отросшая 
челка уже не проблема – ее тоже заплетали в косичку. Если челка отросла и ме-
шает, существуют отличные вариант ее укладки: разделите пряди пробором и 
заплетите две косички.

Изысканно и стильно смотрятся косички с вплетенными лентами. Лента для 
волос — аксессуар, который дополнит любую формальную или вечернюю при-
ческу: французскую косу, многопрядную или обычную косичку и даже простой 
хвостик. 

В жаркие летние дни необычная коса с лентой может стать самым эффект-
ным «аксессуаром». Этот стиль подчеркивает естественную красоту длинных 
волос и элегантность. Даже через несколько часов плетение будет по-прежнему 
выглядеть аккуратно и гладко.

Конечно же, хорошо, если у вас копна густых волос, ведь она выгодно вы-
делит вас на фоне остальных девушек, однако будет гораздо лучше, если вы уло-
жите ее в стильную прическу.
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Очень популярны сейчас вечерние прически с плетением кос, которые сде-
лают вас неотразимой, так как они будут красиво уложены у вас на голове.  

Однако не стоит отчаиваться, если короткие или редкие волосы. Сейчас 
в продаже имеются накладные пряди, которые помогут создать элегантный и 
стильный вечерний образ. 

Сегодня практически каждая женщина сможет заплести косу. Однако если 
хочется удивлять, то следует немного изменить привычный ход действий. Вечер-
няя прическа с элементами плетения выглядит шикарно и очень женственно, так 
как в ней будут преобладать мягкие линии и плавные переходы.

Прически с элементами плетения косичек в сегодняшнем сезоне самые мод-
ные. Можно не сомневаться – элегантные прически с элементами плетений яв-
ляются признаком хорошего вкуса и всегда притягивают восторженные взгляды 
окружающих. 

Обладательницы роскошных длинных волос будут модными, создавая акту-
альный в нынешнем сезоне легкий эффект небрежности в своей прическе. Свою 
популярность немного теряют идеально гладкие и ровные волосы. Модные сти-
листы предлагают создавать эффект движения волос, слегка их взъерошивая.

В нынешнем сезоне парикмахеры предлагают обратить внимание на пле-
тения, разнообразие плетений при создании современных причесок. Вариантов 
таких причесок много, нужно просто смелее экспериментировать. 

К примеру, аккуратная коса «колоском» или простая коса привнесет разноо-
бразие в строгий, деловой стиль, при этом будет выглядеть вполне уместно.  

Прическа с замысловатыми переплетениями прядей, украшенными изящ-
ными заколками, цветами, тоненьким, изящным ободком, красивыми шпильками 
или диадемой может сделать образ романтичным, чувственным. Уместно сде-
лать  прическу с объёмными косами, кружевную прическу.

Вечерняя и праздничная прическа  «Колокольчик» — необычное плетение по 
хвосту. Прическа смотрится очень эффектно и необычно. Для волос где-то до 
лопаток и длиннее.  Отлично подойдет  как для взрослых, так и для  девочек.

На каждый день подойдёт прическа «Корзинка»-это простая прическа с 
использованием 2-х кос внутреннего плетения. И лишь, добавив немного объема, 
вытянув пряди можно получить достаточно праздничный вариант.

Плавный переход из одной косы в другую при создании прически очень ва-
жен и влияет на итоговый результат всей прически. Иногда, незначительные ме-
лочи могут просто в один миг все испортить.

Следовательно, плетение кос с одинаковым успехом применяется как в 
создании образов на каждый день, так и вечерних причесок. Косы могут стать 
элементом сложной ассиметричной прически, а так же дополнять простую изы-
сканную укладку и стать акцентом в образе. Качественное косоплетение – это 
результат большого опыта мастеров в создании абсолютно разных по своему на-
строению и назначению причесок. Для специалистов плетение кос на длинные 
волосы, так же не является невыполнимой задачей. Напротив, плетение кос на 
длинные волосы позволяет гораздо большее количество идей и задумок. При-
ческа с применением такого метода, как плетение кос, выделит вас из толпы и 
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сделает ваш образ уникальным. К тому же, косоплетение является несомненной 
тенденцией в парикмахерском искусстве: плетение кос применялось при созда-
нии причесок для большого количества показов мировых недель моды.

Все гениальное просто! Простота такой прически позволяет сочетать ее с 
любым стилем одежды: будь-то офисный, дискотечный или же строго деловой. 
Следует заметить, что косы стали актуальными в виде свободных причесок. Раз-
нообразие плетений кос позволяет выглядеть красиво, обаятельно и женственно.

 Итак, можно сделать вывод, что косы сегодня используют не только как 
компонент сложной изысканной прически для званого вечера, но и как необходи-
мый и удобный элемент повседневной жизни, позволяющий выглядеть не только 
стильно, но и очень красиво.
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РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ПРИЧЕСОК В СТИЛЕ «РЕТРО»

Актуальность темы. Ретро-стиль - это тяга к моде прошлых лет, к нарядам, 
причёскам и аксессуарам того времени. Когда говорят о ретро, подразумевают 
достаточно большой период времени - это переломы, кризис, суровые условия 
жизни и нехватка самого необходимого в 20-е, 40-е года, которые привели к бо-
лее упрощенным вариантам костюмов, экономии материалов, появлению мно-
гофункциональной одежды и «самодельной» моде. Слово «ретро» в переводе с 
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латинского означает «назад, обратно». С этим словом ассоциируется многое: ли-
тература, живопись, архитектура, а теперь и мода.

Ретро стиль вдохновлял не только великих композиторов, художников и ар-
хитекторов; в ХХ веке самые известные кутюрье обратились к народной тра-
диции. Два слова… А сколько в них таится модных нарядов, шляпок, обуви и 
аксессуаров, ушедших в историю - все это стало модным трендом, который ак-
туален и поныне. В данной статье стиль ретро рассматривается как источник 
вдохновения, а так же и для дизайнеров Украины и зарубежья. 

Очень часто этот стиль можно наблюдать на показах Украинской недели 
моды, так и заграничной. Сегодня можно позволить себе прийти одетым в ретро 
одежде известной марки как на работу, так и на дискотеку, шикарную вечеринку 
или просто совершить в ней шоппинг в брендовом магазине. Из показов моды 
ретро стиль вышел на улицы, став поистине универсальным для всех, кто це-
нит удобство и комфорт и не хочет остаться незамеченным. А такой термин, как 
«ретро гламур», заставляет задуматься о том, что же на самом деле сейчас пред-
ставляет ретро одежда. Ретро гламур - стиль, который, пожалуй, вызывает наи-
большее количество споров в модной среде и тем не менее пользуется бешеной 
популярностью. Основной принцип этого типа - удобство и роскошь.

Ретро стиль сейчас даёт большую свободу для фантазии. Выбирая костюм и 
причёску в этом стиле, вы можете выглядеть строго и элегантно. Вы можете уве-
ренно чувствовать себя в различных ситуациях, зная, что выглядите прекрасно. 
Ретро стиль - это возможность стать свободным в мире, где существует множе-
ство рамок и ограничений.

Мода - непродолжительное господство определенного вкуса в какой-либо 
сфере жизни или культуры, в узком смысле - смена форм костюма. В моде же 
стиль определяется достаточно узко - это совокупность внешних признаков, от-
ражающих определенную идею, образ.

Прическа - это неотъемлемый атрибут женского имиджа. К созданию ло-
гически осмысленных форм причесок парикмахер-модельер должен идти путем 
глубокого изучения основ композиции и принципов моделирования причесок, 
что будет способствовать созданию эстетически и конструктивно ценных моде-
лей.

В моделировании причесок происходит постоянное развитие и видоизме-
нение основных базовых силуэтных форм: «квадрат», «овал», «треугольник», - 
длительное время присутствующих в моде. Эти изменения выражаются в форми-
ровании новых вариантов силуэтов причесок, то есть их модификаций.

Дизайн прически в XXI веке - это создание нового образца прически с за-
данными свойствами (длина, практичность, назначение и др.). Он включает ис-
следования, создание эскизов, макетов, моделей, выполнение схем.

Цель статьи - на основании исследования источника творчества разработать 
и создать коллекцию модных причесок под девизом современное ретро.

Для реализации цели работы были поставлены следующие задачи:
• Изучить источник творчества, опираясь на литературные источники, ин-

тернет, средства массовой информации;
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• Изучить историю стиля ретро, аксессуаров, причесок;
• Создать коллекцию причесок учитывая модные тенденции моды 2013- 

2014.
Как проблему можно обозначить то, что сегодня, при подготовке мастеров 

парикмахеров уделяется мало внимания базовым формам причесок, на которых 
основывались конкурсные работы прошлых времен, например 40-х - 60-х годов. 
Для того чтобы отобразить стиль ретро в практической части научно-практиче-
ской конференции необходимо изучить работы парикмахеров-стилистов миро-
вого уровня, которые достают из глубины времени старые формы причесок и 
преобразуют их в новые, в которых легко можно узнать прически тех времен.

Ретро стиль-это не просто название, это воспоминания.
Для выполнения коллекции причесок источником вдохновения послужил 

именно сам стиль ретро, как источник модных тенденций прошлых столетий и 
современного дизайна в области моды 2013 - 2014. Популярность ретро стиля с 
каждым годом растёт, интерес к этому стилю не исчерпывается десятилетиями. 
Возможно, так происходит потому что, ретро, как никакой другой стиль, даёт 
возможность женщине почувствовать себя актрисой, в той или иной степени.

Так как мы живем в мире условностей, которые сами создаем, которые дикту-
ет время, и если хотите быть «вне времени», нести загадку в образе, ретро-стиль 
- это то, что нужно! Всё новое - это хорошо забытое старое! Ретро стиль уже дав-
но является одним из ведущих трендов каждого сезона в современном мире. С 
каждым годом этот стиль выбирают всё больше людей от простых обывателей до 
всемирно - известных звезд эстрады, спорта, политики. Стиль Ретро обладает де-
моническим притягательным шармом и обаянием прошлых лет, именно поэтому 
ретро всегда остается в моде. Ретро характеризуется разными эпохами, эпохами 
тростей и шляп, пышных юбок и узких бровей, туфлей лодочек и нейлоновыми 
чулками, майками с веселыми текстами и рисунками в стиле хиппи, платьями 
и пальто Н - образного силуэта, мини юбками и темной помадой. Прежде всего 
ретро одежда остается эксклюзивом! Взять хотя бы шествие голливудских звёзд 
по красной ковровой дорожке.

Даже невооруженным взглядом видно, что преобладает на этом празднике 
стиль ретро - интересный, индивидуальный. Ведь этот образ, проверенный го-
дами.

«Ретро стиль» - это старые выцветшие фото, которыми можно любоваться 
часами, которые дают вдохновение дизайнерам со всего мира, подталкивая их 
мысль в том направлении, которое оценят модники всей нашей необъятной пла-
неты. Это винтаж, пропитанный духом того времени, когда дамы были степенны 
и невообразимо красивы, когда кавалеры с первого взгляда могли влюбиться в 
изящные ножки или тонкую талию, когда женственность была превыше всего, а 
мода умела так виртуозно скрывать все недостатки, что мы до сих пор удивляем-
ся и стараемся изо всех сил повторить тот стиль, ту эпоху.

Если несколько десятилетий назад прически в ретро стиле были, как нечто 
совершенно новое, а иногда вызывали протест у людей более старшего поколе-
ния, то сегодня они давно стали классикой, о которой вспоминается с грустью. 
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Изысканные и элегантные, милые и нежные прически в стиле ретро с учетом 
современных тенденций, возвращаются на страницы модных журналов вновь и 
вновь.

Модные прически, получившие в среде стилистов немного ироничное имя 
«улей», стали хитами сезона осень-зима 2013-2014 года у многих известных 
брендов. Очень разные по форме и стилю, подобные модные прически демон-
стрируют нам характерную для 2013-2014 года естественность, в них нет ниче-
го сложного, просто выбери свое направление, классическое, модное или даже 
панк.

Первостепенную важность в создании этих причесок имеют такие ключе-
вые элементы, как, форма, баланс и законченность.

Если несколько десятилетий назад прически в ретро стиле являлись нечто 
совершенно новым, а иногда вызывали протест у людей старшего поколения, то 
сегодня они давно стали классикой. Как известно, мода циклична. Возвращение 
ретро стиля, будь то в моде, макияже или прическах, всегда воспринимается жен-
щинами и девушками на «ура».

Прически в ретро стиле необычайно чувственные, женственные, притяга-
тельные. Изысканные и элегантные, милые и нежные прически в стиле ретро, с 
учетом современных тенденций, возвращаются на страницы модных журналов 
вновь и вновь.

В этом году стильные женские ретро прически создать не трудно. Прически 
в стиле «ретро» пользуются огромной популярностью.

По мнению дизайнеров лучшим дополнением к роскошным нарядам 2013-
2014 года является высоко собранный пучок в ретро-стиле. Именно поэтому 
классический образ ретро-дивы уже давно полюбился многим знаменитостям, 
среди которых Дженнифер Лопес, Ким Кардашян, Ева Лонгория, Кэти Кэссиди. 
В будущем сезоне будет невероятно модной прическа в стиле рокабилли. Сме-
лый кок был замечен на моделях многих именитых дизайнеров. Изюминка при-
чески заключается в прилизанных у висков волосах и выразительном акценте на 
высокую завитую челку или объемную макушку.

Различные варианты конских хвостов, жгутов, локонов и завивок по-
прежнему актуальны в этом сезоне. Например, популярностью пользуется зави-
тая и уложенная волнами челка с гладким конским хвостом на затылке. Асимме-
трия также, остается в моде в новом сезоне. Пышные крупные локоны.

Завитки могут быть как ассиметричными, так, и уложены волнами. Вечер-
ние прически - это высокие хвосты с начесом, яркие пряди и стильные волны. 
Парикмахер, стилист, визажист, мастер международного класса Фаррух Шамура-
тов создает модные на сегодняшний день прически.

Легкая волна в прическе, а-ля стиляги, так же является модной тенденцией 
будущего сезона на коротких или длинных волосах.

Ретро прически были представлены на различных показах зачесанными 
вверх волосами, уложенными в рулоны. Мягкие волны тоже будут в моде в но-
вом сезоне. Они могут быть в стиле ретро, такие легкие волны, заправленные за 
одно ухо.
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После того как проведена исследовательская работа источника творчества, 
следует выяснить каковы композиционно-художественные средства и приемы 
коллекции. Композиция прически - это расположение составных частей, явля-
ющихся совокупностью следующих параметров: объем, силуэт, пропорции. 
Различают два вида композиции: объемную и плоскостную. Цель композиции 
заключается в создании функционально и технологически совершенных форм 
причесок, в придании им красоты и гармонии. Композиция всех шести причесок 
коллекции объемная.

Композиционным центром может быть любой элемент или часть прически: 
декоративный пучок, челка, украшающий элемент в виде банта. В сложных мо-
делях причесок возможно наличие нескольких композиционных центров, вза-
имосвязанных между собой. В коллекции причесок композиционным центром, 
как правило, является волна и бант из волос.

Согласование композиционного центра и остальных частей композиции 
прически достигается средствами единства и связи всех элементов модели на 
основе ряда условий соразмерности частей прически между собой, пропорций, 
пластичности, ритмических связей, цветового решения, органического введения 
декора. С помощью этих средств достигаются гармония и выразительность ком-
позиции всей модели прически.

Формообразующей идеей коллекции является круг, волна и бант, так как в 
коллекции использованы эти три формы, которые являются основой причесок.

В основе всей коллекции причесок лежит бант. Бант в ретро стиле. Ориги-
нальная прическа в стиле ретро может иметь разную форму  благодаря большому 
начесу, к тому же в ней будет обязательно использован бант, что тоже является 
особенностью стиля ретро в прическах. Нежный, романтичный бант из волос не 
даст вам затеряться в серой безликой массе. Такая прическа непременно подни-
мет настроение вам и всем, кому посчастливится встретить вас на своем пути. Как 
же приятно быть источником улыбок и хорошего настроения. Стильный бантик 
может быть сдержанно-скромным и дерзко-эпатажным, а размещать его можно 
на макушке, на затылке или по бокам, экспериментируя со стилями и образами. 
Существует несколько вариантов базового выполнения данной прически. Однако 
при помощи воображения можно поменять несколько деталей и укладка приоб-
ретет несколько другой вид. Допустим, бант на затылке с аккуратно уложенной 
челкой и деловым костюмом – отличный внешний вид бизнес-леди. 

Свой вариант прически «бант» обязательно найдется для офиса, учебы, ро-
мантического свидания. Самое приятное, что соорудить из собственных волос 
шикарный бант совсем несложно, поскольку бантик сам по себе является пре-
красным украшением, он не нуждается в дополнительных аксессуарах или за-
мысловатом декоре.

Таким образом, созданные прически можно внедрить в образовательный 
процесс парикмахеров, показать область их применения и сформировать у сту-
дентов представление о формах и технологических особенностях выполнения 
причесок.
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ПРИЧЕСКА НА ОСНОВЕ ХВОСТОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТКИ ДЛЯ ВОЛОС

Прическа — секретное оружие женского стиля. Это один из важнейших 
элементов внешности, который определяет нашу идентичность. Часто прическа 
влияет на расположение духа человека, от нее, иногда, зависит и вся дальнейшая 
жизнь. Красивые прически всегда дарят людям радость и хорошее настроение. 

Современные мастера дизайна причёски (модельеры, парикмахеры) учиты-
вая при работе тенденции моды сегодняшнего дня, используется в тоже время 
богатый исторический опыт парикмахерского искусства. Разрабатывая свои про-
екты и создавая модели современных причёсок, они применяют отдельные эле-
менты причёсок прошлых веков.
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Женщина всегда хочет быть красивой, неповторимой и элегантной. Вечер-
ние прически в сочетании с нарядом и макияжем помогут создать образ для тор-
жественного мероприятия, сделают женщину неотразимой и привлекут внима-
ние и восторженные взгляды присутствующих.

Давно известно, что прическе под силу изменить женский образ до неузна-
ваемости. Соответственно, интерес к новшествам в моде в этой области крайне 
велик. Сейчас в вечерних прическах уделяется особое внимание форме волос и 
текстуре, а не длине, которая с легкостью изменяется благодаря прядям на за-
колках и шиньонам.

Женщина всегда хочет быть красивой, неповторимой и элегантной. Вечер-
ние прически в сочетании с нарядом и макияжем помогут создать образ для тор-
жественного мероприятия, сделают женщину неотразимой и привлекут внима-
ние и восторженные взгляды присутствующих.

Сделать внешность человека более привлекательной – одна из целей парик-
махерского искусства. Можно строго подчиняться законам моды, которых мно-
жество, но так и не достигнуть этой цели, если не учитывать одной важной ис-
тинны: каждый человек имеет свой индивидуальный стиль.

При создании причесок удобно применять сеточки для волос. Они очень 
тонкие, напоминающие паутинку. Волосы, помещенные в сеточки, становятся 
очень пластичными, это позволяет легко придать прическе любую форму. Если 
подобрать сеточку под цвет волос, она будет практически незаметна. Сеточка 
должна растягиваться до 30-40 см. 

Сетка для волос — аксессуар с многовековой и очень интересной историей. 
Это украшение для волос появилось еще в эпоху позднего Средневековья. Пер-
вые сетки для волос плелись из тонкой золотой и серебряной проволоки, а для их 
украшения использовались драгоценные камни и жемчуг.

Этот аксессуар полностью покрывал волосы, заменяя замужним женщинам 
головной убор (по традициям того времени незамужние девушки подобные сет-
ки носить не могли). Сетку для волос могли позволить себе исключительно бо-
гатые и знатные дамы.

Со временем в моду стали входить другие прически, и популярность это-
го аксессуара значительно уменьшилась. Сетка для волос практически вышла 
из моды, но пережила второе рождение с появлением синтетических волокон. 
Тонкие сетки из нейлона и капрона стали использовать не как украшение, а как 
функциональный аксессуар, надевая на ночь, чтобы не спутывались волосы.

Сейчас сеточка для волос снова входит в моду, причем сфера ее приме-
нения очень широка. Простые сетки без всякого декора используют для допол-
нительной фиксации волос при занятиях спортом. Разноцветные сетки-резинки 
надевают, чтобы украсить строгий «балетный пучок». 

А декоративные сетки для волос можно использовать для создания вечерних 
причесок. Для украшения этого аксессуара используется бисер, камни, стразы, 
пайетки. Декоративная сеточка для волос может быть расшита золотыми и се-
ребряными нитями или сделана из элегантного ажурного кружева. Некоторые из 
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вечерних моделей своей красотой не уступают тем, которые носили средневеко-
вые баронессы.

Для создания элегантной прически c сеточкой для волос достаточно одного 
хвоста, который, в свою очередь не обязательно делить на пряди. Поместив хвост 
в сетку, можно выложить сложную объемную волну, либо гладко закрутить по 
спирали.

Для более объемных и рельефных причесок можно разделить хвост на не-
сколько прядей. Так же волосы в сетке поддаются термообработке, что значи-
тельно расширяет спектр возможностей при работе.

Можно создавать как мягкие плавные линии, так и острые ломаные. Сетка 
позволяет не тратить время на вычесывание прядей и придания им гладкости, 
волос не рассыпается и приобретает нужную нам форму.

Сеточки для волос очень удобны в работе, особенно когда ваш клиент очень 
торопится, или ему необходима изысканная лаконичность. Сеточки для волос 
могут также пригодятся в работе на показах и фотосессиях.

Создание свадебной прически.  Свадьба это та-
кой торжественный день, что прическа должна быть 
соответствующей. Для создания изысканной свадеб-
ной прически вам придется заплести низкий хвост. 
Выделяем из него небольшую прядь и начинаем де-
лать начес по всей длине. Начесать нужно все воло-
сы в хвосте, не пропустив ни одну волосинку. После 
того как начес готов его необходимо хорошенько за-
лить лаком для волос. Теперь укладываем его, слегка 
приглаживая сверху. Затем прикрепляем специальные 
вуальки, которые обволакивают волосы по всей длине.

В результате у вас должны быть выделены три 
пышные пряди волос в таких вуальках. Теперь начина-
ем делать из них завитки. Они получатся по всей длине, поэтому будут объемны-
ми и пышными. Закалывать их следует особенно прочно, так как они достаточно 
тяжелые и могут развалиться. После того как вы закрепили три волнистых завит-
ка можно переходить к челке. Ее необходимо накрутить на плойке, расчесать и 
уложить волнами. В этом помогут щипцы, которыми необходимо ее фиксировать. 
Тщательно залив эти волны лаком можно удалять щипцы и прическа останется 
неизменной. Этот вариант укладки волос отличается своей плавностью линий и 
гибкостью форм. Эта прическа невероятно женственная и чувственная.
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 Сетку из тонкого кружева или шелковых нитей можно использовать для соз-
дания романтичного свадебного образа в винтажном стиле. Кстати, очень удобно 
к такой сетке прикреплять фату.

Следующая вечерняя прическа на длинные волосы очень похожа на ретро 
стиль 50-60-х годов.

Для создания этой вечерней прически на длинные волосы нам понадобятся 
две сеточки для волос, резинка, шпильки и невидимки. 

Волосы в вечерней прическе нужно хорошо расчесать, собрать в хвост по 
центру головы, разделить его на две части, каждую из которых накрутить на 
плойку. Теперь берем одну часть хвоста и накидываем ее сверху на вторую часть, 
а потом укладываем в сеточку для волос. Кончик заворачиваем в завиток и наде-
ваем сверху сеточку. Верхний хвост поднимаем наверх, чтобы он нам не мешал.

Берем нижнюю часть волос, сворачиваем кончик в колечко и надеваем вто-
рую сеточку. Но маленькая хитрость в том, что сеточки должны быть соединены 
между собой. Теперь нижний хвост один раз оборачиваем вокруг верхнего хво-
ста и сверху фиксируем шпилькой. Верхняя часть хвоста оказывается внутри. 
Волосы на затылке подкалываем невидимкой. Теперь внутренний хвост выкла-
дываем змейкой на затылке. Делаем красивые изгибы и каждый изгиб скалываем 
шпилькой. Кончик сворачиваем колечком и тоже закрепляем шпилькой. Шпиль-
ками прокалываем нашу сеточку и прячем ее края под волосами.

Теперь хвост, которым мы обернули основание, выкладываем впереди вось-
меркой, выравниваем кольца и закалываем шпильками. Также не забываем пря-
тать сеточку внутрь вечерней прически.

Создание прически «Юная аристократка»

Прическу можно выполнять даже на очень длинных волосах. Она подойдет 
всем, кому нравится элегантная классика. Выделяем у лица несколько тонких 
прядей. Все волосы делим на 3 равные части. Сверху приглаживаем волосы па-
стой или воском и собираем их в 3 тугих хвоста. В этой прическе используем 3 
сеточки для волос - выбираем максимально близкие к цвету волос. К каждому 
хвосту шпилькой прикалываем сеточку для волос. Начинаем аккуратно надевать 
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сеточку на первый хвост. Когда все 3 хвоста помещены в сеточки, можно при-
ступать непосредственно к укладке. Начинаем с центрального хвоста. Укладыва-
ем его в форме «восьмерки». Фиксируем шпильками. Точно так же укладываем 
хвост справа. Все «восьмерки» должны быть одинаковыми. Укладываем послед-
ний хвост слева и фиксируем шпильками. Аккуратно расправляем получившиеся 
«восьмерки», корректируя форму и объем прически. Пастой или воском обраба-
тываем пряди у лица, делая их более четкими.

Этот метод успешно использует стилист международного класса Руслан Та-
тьянин, который успешно сотрудничает с телевидением, модными журналами, 
театральными проектами, а также с модным брендом ALFAPARF MILANO. Бла-
годаря своей активной деятельности был признан как «Маэстро длинных волос». 
Созданная не так давно, Школа Руслана Татьянина считается вершиной парикма-
херского мастерства. Авторская программа, которую разработал известный ма-
стер состоит из двух четырехдневных курсов, предназначенных специально для 
тех, кто всегда хотел обучиться работе с длинными волосами. В данной програм-
ме Руслан Татьянин совместно с Николаем Ивановым делится своим богатым 
опытом, а также новыми идеями, которые способствуют успеху.

В марте прошлого года в Лужниках состоялась демонстрация коллекции 
Руслана Татьянина «Свадебный маэстро». В данной уникальной программе Рус-
лан впервые предложил разделение на отдельные образы: невесты, подружек и 
мамы невесты. На сцене были представлены 8 работ, выполненные с использова-
нием сеточек, плетений, шиньонов, валиков и оригинальных накруток. Не оста-
лись без внимания и прически Руслана Татьянина, на коротких и средней длинны 
волосах, фото которых красуются на страницах модных глянцевых журналов.

Еще одна коллекция, которая пользуется особой популярностью у клиенток 
маэстро – это «Стилист в большом городе». Авторская коллекция создавалась 
специально для важных событий в жизни женщин после 40. Собираясь на свадь-
бы, юбилеи, награждения и другие торжественные мероприятия, многие дамы 
с удовольствием меняют образ при помощи прически и наряда всего на один 
день. После такого эксперимента многие клиентки открывают для себя что-то 
новое, примеряя элегантный и немного звездный женственный стиль, созданный 
маэстро. 

Как говорит Руслан Татьянин: качественная стрижка и ухоженные волосы 
должны стать неотъемлемой деталью образа любой современной женщины, ведь 
это диктуется ритмом нашей жизни. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. http://pricheski-video.com/srednie-pricheski/160-volna-na-volne-s-
pomoschyu-setochki.html

2. http://hairnow.ru/video-prichyoski/video-pricheski-vechernyaya-pricheska-
na-dlinnye-volosy.-Evening-hairstyle-for-long-hair.html

3. http://t-s-lab.com/nice-and-easy/516-pricheska-s-setochkoy-dlya-volos/
4. http://www.ruslantatyanin.ru/study
5. http://hairdo.com.ua/pricheska-yunaya-aristokratka.html
6. http://womanadvice.ru/ruslan-tatyanin
7. http://www.youtube.com/watch?v=oWzcDrpAqic
8. http://www.youtube.com/watch?v=K-GVVzmyl2M

Вечерняя прическа на средние волосы. 

Инструкция к фото по созданию вечерней прически: 
1. В теменной зоне выделите треугольник. 
2. Все остальные волосы соберите в тугой хвост на наивысшей точке головы. 
3. Концы волос, собранных в хвост, следует завить с помощью щипцов. 
4. При выполнении прически используйте три накладные пряди (три шиньо-

на), которые прикрепляются к основанию хвоста. 
5. На каждый шиньон наденьте подходящую по цвету сетку для волос. 
6. Волосы, собранные в хвост и завитые щипцами, начешите для придания 

объема. 
7. Начесанным волосам придайте форму конуса. 
8. Выкладывание прически начните с первого шиньона, задавая высокую 

форму. 
9. Второй шиньон выкладывайте максимально близко к основанию приче-

ски. 
10. Третий шиньон выкладывайте в той же технике, что и предыдущие. 
11. Закрепите прическу шпильками, корректируя форму. 
12. Аккуратно расчешите волосы на челке, придавая прическе завершенный 

вид. 
Желательно использовать лак сильной фиксации. 
Для дополнения образа можно использовать белый ободок из жемчуга.
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ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ФАНТАЗІЙНО - ХУДОЖНЬОГО 
ОБРАЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МИСТЕЦТВА

На сучасному етапі перукарське мистецтво, як напрямок в галузі «Дизайн» 
набуває стрімкого розвитку та відповідних змін, в зв’язку з відповідними змінами 
в тенденціях моди, різних галузях мистецтва та потреб суспільства. 

 Створення фантазійно-художнього образу потребує великого мистецт-
ва, майстерності, розвиненого естетичного смаку та відповідного погляду 
на прекрасне. Тому, актуальність дослідження полягає у тому, що мистецтво 
вдосконалюється і разом з тим вдосконалюються художні образи у перукарському 
мистецтві, творча розробка яких є результатом діяльності перукаря-модельєра. 
Тому аналіз різних технологій створення художніх образів є необхідним для 
розвитку творчих здібностей студентів. Художні образи потребують нових ідей, 
тому джерелами для його створення є різні види мистецтва.

Художній образ – це образ мистецтва, який створюється майстром худож-
нього витвору з метою найбільш повно розкрити відношення до дійсності. Та-
ким чином, можна сказати, що художній образ та мистецтво де є дві невід’ємні 
субстанції, які не можна розірвати. Тому створення художнього образу без 
засобів мистецтва було б безглузде. Сенс художнього образу розкривається у 
конкретній ситуації, настрою майстра та в кінці і художніх засобів, виражених у 
картинах, музиці, етнічній культурі, тим самим, вони впливають на формування 
майбутнього шедевру. За допомогою цих засобів і створюється художній образ у 
повному своєму обсязі. 

Нажаль теоретичних досліджень в галузі перукарського мистецтва та 
декоративної косметики з проблеми створення художнього образу немає, тому 
ми проаналізували практичні досягнення в відповідній галузі. Створенням 
колекцій на тему художнього-образу займався Володимир Тарасюк. Він розро-
бляв коллекцію зачісок на кінофільмі, а також кіно-шоу.[4].

Завданнями нашого досліження: 
- на основі теоретичних та практичних досліджень визначити сутність 

фантазійно-художнього образу;
- визначити роль засобів мистецтва щодо створення художнього образу;
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- розробити технологію створення фантазійно-художнього образу за допо-
могою засобів мистецтва. 

Провідне місце в нашому дослідженні належить розгляду художнього об-
разу, основного структуроутворюючого елемента будь-якого виду мистецтва. 
Особливий вид освоєння і вираження дійсності є художній образ, який виступає 
результатом конкретної художньо-творчої діяльності і одночасно реалізацією 
історичного та культурного досвіду людства в сфері індивідуально-особистісної 
й суспільної свідомості. Художній образ в перукарському мистецтві суттєво 
відрізняється від звичайного образу-уявлення, він виступає як функціональна 
форма емоційного відтворення людини за допомогою перукарського мистецтва. 
Художній образ, виступаючи фундаментальною категорією естетики, мистецт-
вознавства, характеризується як специфічний для художньої творчості «спосіб і 
форма освоєння життя, мова мистецтва, форма вираження думок і почуттів ху-
дожника»[2, с. 239; 2, с. 608]. Результатом творчого процесу є не тільки твір, 
форма вираження якого може бути найрізноманітнішою. Художній образ - це ви-
раз творцем свого «Я», свого відчуття, особистісного бачення предмета, явища, 
навколишнього світу. Це внутрішній стан, душевний настрій художника, який 
гостро відчуває,  пропускає через себе своє розуміння дійсності. Саме з цим 
пов’язана здатність мистецтва доставляти людині (глядачеві, читачеві, слухачеві) 
глибоку естетичну насолоду, пробуджувати в ньому почуття прекрасного. Отже, 
художній образ в перукарському мистецтві - форма відтворення зовнішності лю-
дини, яка дозволяє образно розкрити його індивідуальність, за допомогою: одя-
гу, оформлення нігтів, тіла, обличчя, волосся, враховуючи естетичні  критерії, 
сучасний розвиток перукарського мистецтва та індустрії краси. Розглянемо за-
соби вираження художнього образу в перукарському мистецтві, які найбільш 
відповідають специфіці цієї галузі:

-Форма - сукупність тих і інших форм збагачує художній образ, дає йому 
різнобічну емоційну характеристику, ускладнює асоціативний лад. Необхідно 
підкреслити, що саме виразність форми є тим основоположним фундаментом, на 
якому буде триматися вся будівля художнього образу.

- Лінії - також властиві вираженню образу. Замкнута лінія, що обмежує 
силует плями, залежить від сприйняття форми цієї плями. Лінії, що будуються 
на округлих кривих, ближче до образів кола, еліпса та інших подібних форм. 
Незграбні ламані лінії нагадують трикутник. У лінії завжди закладено більше 
руху, ніж в плямі, оскільки тут позначається його оптична вагомість. Рух може 
бути стрімким, спрямованим або повільним, менш цілеспрямованим, хаотичним, 
тим самим формує різні образи. Одна лінія - це один рівень відчуттів, кілька 
повторюваних ліній збільшують вплив. Різні за характером лінії збагачують 
сприйняття, ускладнюють образ, але можуть довести його і до абсурду. Фахівець 
з перукарського мистецтва та декоративної косметики у своїй творчості повинен 
використовувати такі прийоми, як стилізація і трансформація. Вони дозволяють 
через реально існуючі, впізнаванні предмети і їх форми передати той чи інший 
образ. 
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- Стилізація - це один із прийомів візуальної організації образного виражен-
ня, при якому виявляються найбільш характерні риси предмета і відкидаються 
непотрібні деталі.

 - Трансформація - це зміна форми предмета, тобто трансформування її в 
необхідну сторону: округлення, витягування, збільшення або зменшення в 
розмірі окремих частин, підкреслення незграбності і т. д. Звичайно в роботі над 
формою стилізацію і трансформацію застосовують одночасно. Один прийом 
доповнює інший і розвиває основну пластичну тему (ідею). 

- Пропорція є відповідність між елементами образу та його цілим по 
відношенню до частини, прийнятої за вихідну, на чому заснована всяка 
співмірність. Завданням митця образу є вибір найбільш виразної системи 
пропорцій, необхідної для створення задуманого образу і його втілення. 

-Пропорції, контраст, нюанс, ритм, масштаб – це ті кошти, використовуючи 
які художник створює форму за законами гармонії. У свою чергу саме форма 
несе художній образ задуманого твору.

- Форма - це основоположний засіб вираження художнього образу.
- Колір в сукупності з формою дає більш багаті за своїм змістом образи. Крім 

того, образотворчої форми, що не виражено кольором, фактурою або світлом, 
просто не існує. Щоб зрозуміти значення кольору як засоби вираження худож-
нього образу, необхідно розібратися в його природі. Сам по собі феномен кольору 
непростий: в ньому поєднуються і об’єктивний початок - світло, і суб’єктивний - 
зір. Тільки світло народжує колірне багатство навколишнього нас світу. Протягом 
всього розвитку науки про колір ми зустрічаємо імена художників, філософів, 
вчених, які присвятили свою діяльність цієї проблеми: Лукрецій, Альберті, Лео-
нардо да Вінчі, Ньютон, Гете, Гельмгольц, Ломоносов, Освальд, Рабкин, Менсель, 
Юстов, Кюпперс та інші. Існують більш-менш загальні оцінки впливу кольору 
на людину, не залежні від факторів, які природно впливають на сприйняття. Це 
чинники часу, віку, статі, національності і т. д. Вони можуть посилити чи по-
слабити вплив, але не здатні зняти його повністю. Фізіологічний вплив кольору 
на людину: Червоний - збуджуючий, зігріваючий, активний, енергійний, прони-
каючий; активізує всі функції організму, підвищує кров’яний тиск, прискорює 
ритм дихання. Помаранчевий – тонізуючий,  діє, як і червоний, але слабкіше. 
Жовтий - фізіологічно оптимальний, найменш втомлює, стимулює зір і нервову 
діяльність. Зелений - фізіологічно оптимальний, самий звичний для органу зору, 
зменшує кров’яний тиск і розширює капіляри, заспокоює і полегшує невралгії, 
мігрені, на тривалий час підвищує рухово-мускульну працездатність. Блакитний 
– заспокійливий, знижує м’язове напруження і кров’яний тиск, стабілізує пульс і 
уповільнює ритм дихання. Синій - заспокійлива дія переходить у гнітючу, сприяє 
загальмування функцій фізіологічних систем людини. Фіолетовий - сполучає 
ефект червоного і синього кольорів, справляє гнітюче дію на нервову систему[5, 
с.17].

При створенні художнього образу в перукарському мистецтві для надання 
єдності, цілісності та відповідності всіх елементів образу використовуються за-
кони композиції.
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Композиція (від лат. Compositio - складання, зв’язування) - побудова худож-
нього твору,  обумовлена його змістом, характером та призначенням і багато в 
чому визначає його сприйняття. Композиція – найважливіший організуючий 
компонент художнього твору, що додає йому цілісність,  який підпорядковує 
його елементи один одному і цілого. Закони композиції в художньому творі, що 
складаються в процесі художнього осмислення дійсності, тією чи іншою мірою 
відображають об’єктивні закономірності реального світу. Ці закономірності ви-
ступають в образно-перевтіленому  вигляді, пов’язаному зі специфікою того або 
іншого виду мистецтва, художньої ідеєю, матеріалом твору та ін., відображає 
естетичні принципи епохи, стилю, художнього напрямку [3]. 

Проектна розробка художнього образу включає наступні етапи: підготовчий, 
фрустрація, визрівання, інсайт, перевірка. При створенні художнього образу 
враховуються головні сучасні напрями  дизайну зачіски є екзотизм, історизм та 
еклектизм, а також форми природи, артефакти різних епох; твори мистецтва, 
наукові відкриття, технічні та технологічні новації, емоційно-почуттєвий стан 
автора, його уява, фантазія. Ці джерела використовує перукар-модельєр у процесі 
пошуку форми нових моделей при створенні художнього образу. Важливим дже-
релом формоутворення  художнього образу є одяг, предмети побуту, архітектурні 
споруди минулих часів, твори образотворчого, декоративно-прикладного, му-
зичного, театрального та інших видів мистецтв. Наукові відкриття, технічні 
та технологічні новації допомагають перукарю-модельєру у пошуку форми 
об’єкта, що проектується. Поява сучасних стайлінгових та парфумерно-косме-
тичних  засобів, нових технологічних прийомів обробки волосся, обладнання 
та пристроїв для виконання перукарських робіт створює безмежні можливості 
для реалізації ідеї. Емоційно-почуттєвий стан автора, його уява та фантазія є 
джерелом формоутворення художнього образу, створення якого є творчим про-
цесом, який неможливий без розвиненої уяви та фантазії, креативного мислен-
ня та здібностей знаходити оригінальні рішення. Для розвитку креативності та 
емоційного збагачення необхідно отримувати яскраві художні враження, експе-
риментувати з волоссям та малювати. Але найцікавішим і найвідповідальнішим 
є розробка художнього образу для конкретної людини. Питанню розробки та мо-
делювання образу для клієнта приділяє увагу автор книги «Искусство стрижки» 
Микола Моісєєв[1].

Робота з створення художнього образу для певної людини повинна складати-
ся з сумісного пошуку стилю та напрямку нової зачіски, аналізу індивідуальних 
особливостей волосся, будови голови, форми обличчя та можливостей їх 
корекції, тестування на виявлення кольоротипу, творчий пошук в оформленні 
макіяжу, манікюру, комп’ютерне моделювання зачіски, складання карти змін з 
рекомендаціями та схемами. Перукар-модельєр художнього образу повинен вра-
хувати: сутність, тобто ідею задуманої нової зачіски; призначення (за віковою 
групою, за статтю тощо); мету проектування зачіски; форму зачіски згідно при-
значення; композиційне рішення; можливості реалізації проекту. Необхідно, щоб 
кожен дизайнер орієнтувався у сучасних напрямках моди, не тільки у зачісках, а 
і в одязі, взутті, макіяжі, аксесуарах.  При проектуванні та створенні художнього 
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образу, використовуються нові матеріали для моделювання, нові інструменти та 
сучасні технологічні прийоми. Після визначення з тематичним напрямком робо-
ти здійснюється накопичення інформаційного матеріалу за даною темою. Для 
цього збираються необхідні дані, вивчаються і аналізуються шляхом виконання 
ескізів. 

Процес проектування відбувається за наступним планом: пошук ідеї (теми); 
виконання форм-ескізів; виконання робочих технологічних карт; виготов-
лення допоміжних засобів - каркасів, пастижерних виробів тощо; пробне в и -
конання арт-зачіски; внесення коректив та уточнень до ескізу та технологічної 
карти, виконання остаточного варіанту ескізу та технологічної карти; підбір 
одягу, аксесуарів, макіяжу, манікюру, боді-арту для створення цілісного образу; 
виконання зачіски. Окремої уваги потребує четвертий пункт плану - виготов-
лення допоміжних засобів - каркасів, пастижерних виробів тощо. Більшість арт-
зачісок мають незвичайні форми та пропорції. Реалізувати такий арт-проект із 
волосся моделі інколи неможливо. Тому необхідно сконструювати та виготовити 
каркас, додаткові пастижерні елементи зачіски. Каркасна основа допомагає ство-
рити незвичайну форму для: арт-зачіски. В усі століття жінки додавали до сво-
го волосся пастижерні вироби, інколи звичайне пасмо волосся. Носили перуки, 
коси, шиньйони, іноді надавали їм природність, іноді спеціально підкреслювали 
їх незвичайний вигляд. Технологія виготовлення пастижу зберігалася у таємниці 
та передавалося з вуст в уста від батька до сина. Це була велика цінність - знан-
ня пастижерної справи. Пастижерна справа- це мистецтво виготовлення перук 
та інших виробів із волосся. У перекладі з французької мови слово «пастиж» 
означає ненатуральний або ненатуральне волосся. Пастижерні вироби можуть 
бути виготовлені із природного людського волосся; штучного волосся; вовни 
тварин чи суміші волосся, волокна. Щоб створити пастижернну прикрасу для 
арт-зачіски, дизайнер повинен чітко уявити собі, яким чином виготовити той чи 
інший виріб і знати правила роботи із штучним та натуральним волоссям.

Аналізуючи зазначене вище, можна сказати, що художній образ в перукарсь-
кому мистецтві є формою творчого процесу в певній галузі поряд з іншими вида-
ми мистецтва.  Він має схожі та відокремленні специфічні ознаки та властивості: 
єдність загального і конкретного,  єдність емоційного і раціонального (почуття і ро-
зуму), єдність суб’єктивного та об’єктивного, типовість, органічність (жвавість), 
ціннісну орієнтацію, недомовленість. Таким чином створення фантазійно - ху-
дожнього образу виявляє собою показ рівня майстерності перукаря. Художній 
образ та мистецтво це є дві невід’ємні субстанції, які не можна розривати. Тому 
як при створенні художнього образу без засобів мистецтва неможливо побачити 
художній образ у повному обсязі. А розробки нових технологій необхідні студен-
там, для створення свого витвору мистецтва – художнього образу. Фантазійно-
художній образ розкриває нові горизонти у перукарському мистецтві. 
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СТВОРЕННЯ ФАНТАЗІЙНОГО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСТИЖЕРНОЇ СПРАВИ

Перукарська майстерність з кожним роком йде до своїх злетів. Саме за-
вдяки високій майстерності сучасних майстрів, перукарське мистецтво набуло 
престижності і ввійшло до елітних професій. 

На сьогоднішній день пастижна справа є популярною і високо цінується. 
Щодня перукар не може обійтись без пастижного виробу при виконанні зачіски, 
тому що за допомогою цих виробів можна збільшити об’єм, зробити довшим во-
лосся, доповнити зачіску прикрасами з волоссям чи плетінням. 

Актуальність дослідження зумовлена метою підвищення знань, умінь, на-
вичок у галузі «Мистецтво» та відсутністю в діяльності перукарів-модельєрів 
науково обґрунтованих методик зі створення фантазійного художнього образу 
людини з використання пастижерних виробів. 

На жаль, проблема якій присвячується ця стаття у сучасній науці теоре-
тично не досліджена. Але при написанні статті ми проаналізували практичні 
дослідження в перукарській та декоративній галузі. На сучасному етапі відомі 
стилісти - перукарі, а саме: В. Дюденко, В. Тарасюк, Р. Татьянін, при створенні 
своїх колекцій використовували пастижерні вироби зі штучного волосся.
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Основна мета нашого дослідження базується на ознайомленні з етапами 
створення фантазійного образу з використанням пастижерних виробів, а та-
кож створення можливостей для індивідуального самовираження за допомогою 
різних аксесуарів.

Робота зі створення образу для певної людини повинна складатися з сумісного 
пошуку стилю та напрямку нової зачіски, аналізу індивідуальних особливостей 
волосся, будови голови, форми обличчя та можливостей їх корекції, тестуван-
ня на виявлення кольоротипу, творчий пошук в оформленні макіяжу, манікюру,  
комп’ютерне моделювання зачіски, складання карти змін з рекомендаціями та 
схемами.

Перукар-модельєр художнього образу повинен врахувати: сутність, тобто 
ідею задуманої нової зачіски; призначення (за віковою групою, за статтю тощо); 
мету проектування зачіски; форму зачіски згідно призначення; композиційне 
рішення; можливості реалізації проекту.

Необхідно, щоб кожен дизайнер орієнтувався у сучасних напрямках моди, 
не тільки у зачісках, а і в одязі, взутті, макіяжі, аксесуарах.  При проектуванні  та 
створенні художнього  образу, використовуються нові матеріали для моделюван-
ня, нові інструменти та сучасні технологічні прийоми [1, с.53].

Після визначення з тематичним напрямком роботи здійснюється накопичен-
ня інформаційного матеріалу за даною темою. Для цього збираються необхідні 
дані, вивчаються і аналізуються шляхом виконання ескізів. Розглянемо виконан-
ня творчого проекту «Класика в кольорі».

Технологія створення художнього образу  відбувається за наступним пла-
ном:

• Пошук ідеї (теми).
• Виконання фор-ескізів.
• Виконання робочих технологічних карт.
• Виготовлення допоміжних засобів - каркасів, пастижерних виробів 

тощо.
• Підбір одягу, аксесуарів, макіяжу, манікюру, боді-арту для створення 

цілісного образу.
• Виконання зачіски.
Художній образ буде складатися  з класичної зачіски з додаванням шиньйонів 

різних кольорів та сумочки, декорованої плетінням зі штучного волосся. Одяг 
моделей буде в класичній, в чорно-білій гамі, макіяж – класично-офісний з дода-
ванням кольорових акцентів. Кількість кольорів штучного волосся  - 5 ( кількість 
творчих груп) а саме: жовтий, зелений, червоний, синій, фіолетовий. 

Для виготовлення пастижного виробу (шиньйону) необхідно:
- підготувати штучне волосся, матеріали, а саме: канекалон – це хімічне 

волокно , призначене для виготовлення перук і шиньйонів, випускається 42 
кольорів, має нерівну поверхню, тому перуки з нього мають блиск природнього 
волосся;

- виконати тресування волосся в один та два оберти за наступною технологією:
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Плетіння треса починають наступним чином, змочивши в приготованій воді 
вказівний і великий пальці правої руки, з карди беруть маленьку прядку волос-
ся - середня кількість волосся в прядці для тресування  близько 15-20 шт., і за-
носячи із зовнішнього боку натягнутих ниток тресбанка. Потім кінчики прядки, 
змочені водою, закладають між нижньою і середньою нитками впритул до вузла. 
При цьому кінці пасом волосся повинні загороджувати середню і верхню нит-
ки, а нижня нитка повинна бути відкрита з боку працюючого майстра. Потім 
кінці прядки волосся затискають вказівним і великим пальцями лівої руки так, 
щоб кінчик прядки в 3-4 см виступав над верхньою ниткою. Таке положення 
кінчиків прядки волосся серед ниток тресбанка можна вважати вихідним при 
тресуванні. Великий і вказівні пальці правої руки разтошовують між середньою 
і верхньою нитками тресбанка. Потім, захопивши пальцями виступаючий зверху 
кінчик прядки і обігнувши їм верхню нитку, протягують його між верхньою і 
середньою нитками на себе і вниз. У такому положенні кінчики волосся закри-
вають середню і нижню нитки тресбанка, верхня нитка при цьому залишається 
відкритою. Далі великий і вказівний пальці правої руки знову розташовують-
ся між середньою і верхньою нитками тресбанка, захоплюють кінчики волосся, 
виступають з-під нижньої нитки. На наступному етапі, огинаючи нижню нитку, 
протягують пасмо між середньою і верхньою нитками на себе і вгору. У цьому 
положенні кінчики волосся закривають верхню нитку. А середня і нижня нит-
ки остаються відкритими. Завершальний етап полягає в закріпленні. Великий і 
вказівний пальці правої руки розташовують між нижньою і середньою ниткою 
із зовнішнього боку тресбанка. Середню нитку злегка при цьому відтягують 
убік від себе і захоплюють пальцями правої руки в кінці пасма, що виступають 
над верхньою ниткою. Потім протягують їх між нитками так, щоб вони огинали 
верхню нитку і проходили між верхньою і середньою нитками і далі між ниж-
ньою і середньою нитками. У такому положенні середня нитка закрита кінцями 
волосся, а інші нитки відкриті. При закріпленні сплетеного пасма вказівним і ве-
ликим пальцями лівої руки захоплюють обидва кінці пасма і затягують отримане 
плетіння. Одночасно з цією маніпуляцією пальцями правої руки можна зрушити 
пасмо волосся до упору вліво . Процес плетіння треса на цьому закінчується. 
Кожну наступну пасмо волосся плетуть точно таким чином [ 2, с. 92].

- зшити шиньйон відповідно обраного художнього образу.
Виділяють кілька типів шиньйонів. Шиньйони розрізняються як формою 

підстави або конструктивними особливостями побудови. Шиньйони можуть 
бути виготовлені на монтюрі або без монтюра. При цьому треба відзначити, що 
шиньйон на монтюрі може бути виготовлений методом тамбуровки або тресу-
вання, а шиньйон без монтюра тільки методом тресування . Зазвичай для ви-
готовлення шиньйону потрібно від 200 до 400 см треса (залежно від розмірів). 
Починають плести трес в один оборот . Такий трес як більш тонкий і частий йде 
на зовнішню обробку і називається покришкою. Довжина покришки залежить 
від розміру шиньйону. 

Якщо виготовляють шиньйон круглої форми без монтюру, то його зшивають 
наступним чином: кінець треса , виконаний в два оберти, беруть в ліву руку, а в 
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праву нитку з голкою . Трес зшивають щільно, ряд до ряду проти годинникової 
стрілки , починаючи від центра основи шиньйон, закріплюючи кожен стібок пет-
лею. Це робиться для більшої міцності шиньйону. Стібки повинні бути частими. 
Закінчують зшивання треса покришкою треса.

 Закінчують зшивання шиньйону по колу покришкою треса і закріплюють 
середину кожного осередку останнього кола нитками. 

Готовий шиньйон прикріплюють до форми і підрівнюють волосся ножиця-
ми, при необхідності їх можна профілірувати бритвою. Потім волосся шиньйо-
ну накручують на бігуді, просушують, розчісують і вже на голові оформляють в 
зачіску [3, с. 93].

Сумку прикрашаємо плетіннями в три пасма та «мережаною косою».
Плетіння коси  в три пасма.
Пасма волосся  розчісують щіткою . Ділять на три рівні частини, умовно 

позначають їх цифрами 1, 2, 3. Між першою і другою прядками вміщують тре-
тю, потім – першу між третьою і другою, другу між третьою і першою. І знову 
- третю між першою і другою і т.д. У результаті отримують звичайну косу. Її 
закріпляють гумкою, та кріплять до сумки відповідно ескізу.

«Мережна коса»
Плетіння починають як і при звичайній косі з трьох прядок. Далі за допомо-

гою «хвостика» гребінця відділяють із правого (або лівого) боку частину пасма, 
відтягують убік,  переміщують «хвостик» за утворену петлю. Знову відтягують 
убік, ще раз переміщують «хвостик» за утворену петлю, закріплюють вигляді 
кола [4, с. 56-57].

  Погоджуємося з висловлюванням відомого сучасного українського стиліста, 
провідного модельєра-перукаря В. Дюденка: «Кожен перукар, працюючи в ма-
ленькому селищі, містечку, районному центрі, обласному мегаполісі або столиці 
країни, може прямо або безпосередньо істотно впливати на атмосферу життя цих 
ареалів співжиття людей для цього він повинен усвідомити свою високу місію як 
професіонал нової епохи, який моделює не просто нову зовнішність людини, а 
моделює в його свідомості його новий стиль життя» [5, с. 14-15].

Створення художнього образу перукарями-модельєрами базується на гли-
боких і універсальних знаннях, відповідних сучасному етапу соціального, 
технічного та культурного розвитку.

Дизайнер – перукар невідривно пов’язаний конструюванням та моделюван-
ням  зачісок, а тому повинен завжди і у всьому бути художником, підкреслювати 
природню людську красу за допомогою сучасних елементів та прикрас. 

 Спрямованість перукарського мистецтва та декоративної косметики  у 
майбутнє, установка на проектування нового образу людини,  визначають ос-
новне завдання підготовки фахівців цієї галузі – формування нових культурно-
функціональних художніх образів майбутніми перукарями-модельєрами у галузі 
перукарського мистецтва та декоративної косметики. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 
СТВОРЕННІ МОДЕЛЬНОЇ ЗАЧІСКИ ЗГІДНО НОВІТНІХ 

ТЕНДЕНЦІЙ МОДИ, СТИЛЮ ТА НАПРЯМІВ

Розвиток і вдосконалення перукарського мистецтва тісно пов’язані з 
еволюцією суспільства, підвищенням загального рівня культури. У всі часи робо-
та перукарів була спрямована на те, щоб прикрасити зовнішність людини, зробити 
її привабливішою, тому мистецтво виконання зачісок постійно вдосконалюється. 
У сьогоденному житті моделюванню зачісок приділяється велика увага: викори-
стовуються сучасні елементи, нові декоративні прикраси, інноваційні технології 
обробки волосся. 

Рішенням проблеми створення зачіски, дизайном, моделюванням, займа-
ються відомі науковці та ведучі перукарі такі, як: Н. Горбатюк, С. Лубянська, 
Л. Романенко, П. Камерон, Д. Харківський, О. Тодчук, В. Дюденко тощо, а та-
кож розробками і проблемами створення зачісок займались такі  відомі перукарі 
як Патрік Камерон „Зачіски для довгого волоссі”, Л. Ю. Романенко – „Вечірні 
зачіски для довгого волосся”, Дмитро Харківський – „Зачіски для довгого волос-
ся” та інші ведучі перукарі.

На думку науковця Н. А. Горбатюка: процес моделювання зачіски – „Це не 
лише процес створення моделей, а й розробка на основі різних її варіантів з вико-
ристанням будь - яких характерних деталей, а  також процес відтворення моделі 
за фотографією та малюнком”[ 4, с. 270].
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На думку науковця С. П. Лубянської: „Арт – зачіска це своєрідний політ 
фантазії художника – модельєра або дизайнера зачіски. Такі зачіски інколи нази-
вають фантазійними. Як зазначалося раніше, арт-зачіска відноситься до витворів 
арт - дизайну” [5, с. 19].

Метою дослідження є аналіз новітніх тенденцій моди, стилю та напрямів у 
створенні модельної зачіски, а також практичним виконанням зачіски з викори-
станням сучасних технологій.

У зачісці найяскравіше проявляється подих епохи, національна та расова 
приналежність, соціальний стан у суспільстві, ураховуючи також стать та вік, 
модні тенденції.

Вечірня зачіска – це апогей видовищного образу згідно тематичного по-
казу, що  включає в себе історичні аспекти щодо створення художнього образу, 
сучасні тенденції в моді, передбачає відповідність стилю та іміджу, підкреслює 
індивідуальність.

Модельна зачіска – це волосся, укладене в певну форму із застосуванням 
різних видів укладання, завивки, різноманітних стрижок. У зачісці найяскравіше 
проявляється подих епохи, вона відтворює національні та расові риси, класо-
ву приналежність, соціальний стан у суспільстві, а також ознаки статі та віку. 
Завдяки зачісці можна підкреслити привабливість обличчя і завуалювати деякі 
недоліки [2, с. 334].

Повністю розкривати художній образ та мати яскраво виражену характерність 
допомогають Арт-зачіски ( англ.art - мистецтво). Такі зачіски повинні захоплю-
вати глядача та викликати яскраві враження, створюючи такі відчуття, які лю-
дина переживає при спогляданні витворів мистецтва, захоплювати як красою та 
образністю, так і технікою виконання [5,с. 19].

Дизайн зачіски – безумовно інноваційна діяльність, але, на відміну від 
відкриття і винаходу, має точно визначену мету. Головним завданням дизайнера 
зачіски є розробка сучасних напрямів моди, створення нових моделей зачісок, які 
б відповідали вимогам сьогодення і удосконалювали зовнішній образ людини. 
Творчий процес дизайну зачіски аналогічний творчому процесу дизайну у будь-
якій іншій сфері людської діяльності [5, с. 14].

Термін „моделювання” походить від слова „модель” (тобто „зразок”) і означає 
процес створення моделей. Сьогодні поняття „моделювання” трактується шир-
ше й означає не лише процес створення моделей, а й розробку на основі моделі 
різних її варіантів з використанням будь-яких характерних деталей, а також про-
цес відтворення (реконструкції) моделі за фотографією та малюнком.

Моделювання вирішує цілий ряд завдань:
• Забезпечення потреб населення у різноманітних красивих зачісках, роз-

робку нових форм зачісок, які відповідають формам трудової або іншим видам 
діяльності (спорт, відпочинок тощо);

• Виховання і розвиток смаку на основі художньо оформлених зачісок;
• Розвиток напрямів моди [4, с. 249].
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• Володіння професійними знаннями та здатністю мислити художніми 
образами дозволяють модельєру створювати нові форми, шукати нові шляхи в 
перспективному моделюванні.

На основі образної уяви (тут використовується життєвий досвід майстра) 
виникає фантазія як результат довільних комбінацій різних частин, якостей, вла-
стивостей раніше сприйнятих предметів. У майстра з’являється ідея внаслідок 
спостережень та оцінки реальної дійсності. Ця ідея, виходячи з особливостей 
мислення модельєра, його намагання узагальнювати, створює художній об-
раз, спочатку ще досить розпливчастий. Залежно від того, для кого й для чого 
виконується робота, визначається й вибір інструментів і засобів, якими необхідно 
буде скористатись у процесі роботи. Після того, як буде створено технологічну 
послідовність виконання задуму, настає час його реалізації, тобто створення 
зачіски на моделі. Образ, що виник у свідомості, необхідно зафіксувати на папері 
– це дозволить доповнювати, уточнювати зачіску.

Остаточне завершення моделі зачіски відбувається лише в роботі з кон-
кретною людиною. Створена зачіска викликає у глядача певні (заплановані май-
стром) емоції, асоціативні відчуття і в сукупності із зовнішністю людини стано-
вить художній образ.

Дуже часто багатьом людям починає подобатись одне і те ж. Це може бути 
довжина волосся, модель спідниці, кіноактор або герої роману тощо. Тут ми вже 
маємо справу з важливим соціальним явищем, яке називається модою.

Слово „мода” походить від французького „mode”, яке, у свою чергу, утвори-
лося від латинського „modus”, що означає міра, образ, спосіб. Мода – це те, що 
в певний час найпоширеніше, тобто користується найбільшою популярністю й 
визнанням більшості [4, с. 247].

Поняття „мода” існує в межах панівного стилю і може змінюватись, але ко-
жен раз несе на собі ознаки певного стилю [5, с. 12].

Стиль – це конкурентна, стійка, складна мода епохи, в якій мода виражає 
економічний стан, політичні погляди, розвиток культури, ставлення до 
зовнішнього світу. На формування індивідуального стилю людини можуть 
впливати літературні образи, твори живопису, поняття зі світу музики, осо-
бливо танцювальної, що в наш час часто породжують цілі стильові напрями. 
Характерні особливості цих напрямів виявляються в індивідуальних стилях 
різних людей. У своїй роботі майстер це враховує, причому в більшості випадків 
при індивідуальному моделюванні бере ці стилі за основу [5, с. 15].

Отже, більш детальніше розглянемо ці стильові напрями, модні тенденції у 
зачісках на прикладі колекції групи 1613 ПМ.

Модельна зачіска „Жозефіна”, виконана в екстровагантному стилі, де вико-
ристовувалися нові технології укладання волосся гарячим способом прогресив-
ними електроінструментами, холодним способом: начісування, тупірування, а 
також елементи зачісок пласкі кілеця з використанням пастижного виробу тресу, 
де використовувались штучне волосся (додаток А).
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Зачіска „Весняна Фієрія”, створена у романтичному стилі, з використанням 
нових технологій з елементами рельєфів, які виконані за допомогою начісування 
та гарячого способу укладання гафре і зафіксовані електрощіпцами й лаком для 
волосся. А також викладені рельєфні елементи вздовж довжини волосся (додаток 
Б).

Зачіска „Мрачний Гламур”, яка створена у готичному стилі, де використо-
вувались нові технології укладання волосся гарячим способом прогресивними 
електроінструментами різноманітними локонами, ажурні коси зі стрічками, 
укладання волосся холодним способом: начісування (додаток В).

Таким чином, розроблені зачіски відповідають новітнім тенденціям моди, 
певному стилю та напрямку, а також вони створені з використанням сучасних 
технологій. Повністю розкрито художній образ та яскраво виражена характерність 
зачісок, підкреслена індивідуальність.
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ОТОБРАЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 
МОДЕЛЯХ ФУТУРИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Урбанистическая живопись архитектурных сооружений, живое время, под 
обрастающей каменной отделкой, одна идея на другой рождает более модерни-
зированные понятия идеального отношения человека к усовершенствованной 
будущности.

 Футуристический стиль характерен для тех, кто не идет на уступки, тот, 
кто медленно и уверенно рассекает границы дозволенного. Воссозданный об-
раз отчаянного бегства от всепоглощающего физического бессилия и угасающих 
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эстетических характеристик. Дискриминируя прошлое, отдавая предпочтение 
опустошенным нравам и холодному рассудку, мы стремились создать образ без-
жалостной и хладнокровной леди. Томный взгляд, манера держаться в непоколе-
бимой сдержанности, точная рассудительность и другие качества, которым мог 
бы гордиться не каждый.

Вдоль твердеющих каменных и стеклянных арок переплетаются асфальти-
рованные лазейки, нагруженные тротуары, нарастающий грохот уличного беспо-
рядка. В таком упорядоченном хаосе всегда найдется жилка вдохновения релье-
фами и чертами бескрайних высоток и архитектурных шедевров. Выстроенные 
нагромождения отчетливо передают форму и характер городской идеологии. Мы 
видим людей, каждый день проходящих в ту или иную сторону, потерянные и по-
битые суетой, они ищут приют в отдаленных местных забегаловках, с опасением 
ожидая завтрашнего дня. Страх и вопль, царивший в стенах этого города, там и 
будет похоронен. В простоте рождается истина, простота в данном случае — ми-
нимализм. Монотонность и изящество переходящих линий,  индивидуальность 
построения каждого из образов закладывают характер в каждую из представлен-
ных моделей. Главные принципы создания данных образов — скорость, дви-
жение, энергия. Отдельные детали изделия раздроблены на фрагменты, так же 
нельзя не заметить пересечения с острыми рельефными углами. Преобладают 
скошенные конусы, спирали, полуокружности, где движение передается  путем 
наложения последовательных фаз.

Династия совершенства, передаваемая способом инобытия архитектурных 
форм. Перед нами духи прошлого, вставшие со своих привычных мест, волную-
ще крутящиеся по пожиткам настоящего. Пустота, пространство, нуждающееся 
в покровительстве воображения и инициативности мысли. Стиль, представляю-
щий собой соизмерение двух совершенно противоположных качеств отображе-
ния бессердечия и чувственности, переплетающихся в единое амплуа.

Цветовая гамма монотонна и увлекает своим приятным диапазоном. Дета-
лизация очертания представленных фасонов возвеличивают каждое из выбран-
ных сооружений. Оперный театр Сидней, Пизанская башня, статуя свободы, арка 
Мияджим, Летний театр в Италии, кафедральный собор в Дании, пирамида Хе-
опса в Египте, Эйфелева башня во Франции, храм Бахаи «Лотос» в Нью-Дели и 
Колизей.

К чему клониться поколение? Значительное влияние на моделирование соб-
ственного первенства оказывает эгоистическое заблуждение и отождествление 
от традиционной восприимчивости. Потерянность и слабость всегда будет из-
вергаться обществом, порядок, установленный не одним поколением, рациона-
лизация и полное отчуждение. Личность, крепко врастающая во взглядах более 
униженных и безвольных. Такую личность можно смело скрестить с нержаве-
ющей сталью, с убийственной энергией или даже с полетом коршуна. Трудно 
было бы представить девушку в такой оболочке, но не стихающий феминизм 
наступает на ногу времени, когда сила приобретает несоизмеримые початки до-
стоинства. Разрушение данности, как первоначального возбудителя религиозных 
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обоснованностей. Идеология,  коренящаяся в инстинктивных порогах, доходя-
щая до самого простого жизненного постулата « Или ты, или тебя». 

Портрет нашей героини - это, прежде всего взгляд на внешнюю эстетику и 
пренебрежение духовными качествами. Одежда становится не просто прикры-
тием наготы, а частью возвышения человеческой фундаментальности. Одежда, 
которая может сказать намного больше. Мы хотим,  чтобы именно такие ассоци-
ативные вариации взыграли в вашем сознании после увиденного.

Если говорить о провозглашенном ранее стиле, стоит внести несколько по-
правок. Отталкиваясь от отвращения к определенным рамкам, мы ищем грани-
цы между авангардом и повседневностью с легкой игривостью нового времени. 
Футуризм, откуда он берет свое начало и почему же именно его мы вовлекаем в 
концепцию данной коллекции. Родиной футуризма является Италия – страна го-
родов-музеев. Футуризм зародился в творческой среде как революционное дви-
жение против эталонов искусства и духовных ценностей прошлых веков. День 
рождения футуризма известен точно: 20 февраля 1909 года, когда в Парижской 
газете был опубликован «Манифест футуризма», написанный Т.Ф.Маринетти. 
Автор манифеста стал вождем самой первой группы футуристов – миланской. «У 
нас нет жизни, а есть только одни воспоминания о более славном прошлом… Мы 
живем в великолепном саркофаге, в котором плотно привинчена крышка, чтобы 
не проник свежий воздух», – писал Маринетти в своем манифесте. Целью футу-
ристов была реформация не только различных видов искусства, но и духовной 
жизни общества. Внешние признаки технического прогресса футуристы возвели 
в ранг новых эстетических ценностей, отметая не только достижения в области 
искусства прошлых веков, но и нормы морали. Это авангардистское направление 
стремящиеся создать «искусство будущего» декларировало отрицание традици-
онной культуры, культивировало эстетику урбанизма и машинной индустрии. 

Изувечивая выше перечисленное, мы берем лишь легкую тень преобра-
зования данной категории развития моды. Дух футуризма, скрещивающийся с 
декадентскими початками, создает альтернативу между новым и старым време-
нем.  Нельзя не заметить, что наиболее внушительным влиянием для нас стала  
архитектура и её характеристики в созданных силуэтах. Использование так на-
зываемого «архитектурного кроя» выстраивает в самых минималистских чертах 
задуманное построение. 

Систематизация современного мира под веянием технологических изобре-
тений,  возрастающие здания-гиганты шокируют своей величиной, строится 
мир,  в котором не будет места жалости и бескорыстности. Главным атрибутом 
человеческого  существования будет упорство и смирение. Все на том же месте 
будут сановито возвышаться каменные и стеклянные стены. История отстаиваю-
щая свое время будет хорошим напоминанием тем, кто стремиться оставить хоть 
какой-нибудь след на этой земле. Эти шедевры человеческой руки одухотворен-
ные события и переживания несколькими тысячами лет. Огромные саркофаги,  
прячущие в себе дух народа, лицо своего времени, неподвижно наблюдают за 
сменой поколений и мнений. Статуя Свободы, протягивающая свой факел к не-
бесам,  ловит взгляды туристов, упорно устремив свой омертвевший лик к небес-
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ной тверди. Расстилающаяся морская гладь держит на себе театр Сиднея, кото-
рый почивает на её просторах. Кит,  выброшенный на берег, застывшей музыкой 
с девятью ушами и сказочным галеоном, отбывающим в страну эльфов. Более 
трех тысяч лет на пустынном месте шириться пирамида Хеопса, которая плавно 
погружается в недра земли, отогреваясь под испепеляющими лучами египетско-
го солнца. А над небом Парижа выситься Эйфелева башня, роскошно раскинув-
шаяся на своих четырех ногах,  она охватывает весь город. Известный писатель 
Ги де Мопассан очень не любил Эйфелеву башню, хотя очень часто проводил 
там время в кафе на первом этаже. Он утверждал,  что ненавидит это место, так 
как только здесь невидно башню.  На окраинах Вероны тем временем вздымает-
ся амфитеатр, над открытым небом, принимает в свои объятия любые погодные 
изменения. На пажитях Нью-Дели расцветает храм, направляя свои лепестки к 
небесному дыханию, блаженно впитывая истину, мир, любовь и справедливость, 
они навечно поселились в нем. Склонившись на янтарных землях Италии,  эта 
башня всегда будет гордо и угловато прозябать на своем месте, на протяжении 
тысячи лет прощаться с этим миром. Торжественность и умиротворенность этого 
собора благоговейно развеиваются по датским просторам. Роскилле,  увековечен 
в сердцах многих приближенных. Между морской тишью и небом контрастирует 
посаженный мост, ярким алым цветом он привлекает взоры людей, и не только 
цвет становится предметом обожания окружающих, но и масштабность и вели-
чавость. 

Миядзим - арка прозвавшая себя «третьим пейзажем Японии» вонзает свои 
огромные тории в морскую воду. Этот остров ждет своего счастливого посети-
теля, одаривая его вниманием близ находящейся флоры и фауны. Ещё один их 
самых известнейших амфитеатров, не только Рима, но и всего мира, эллипсом 
громоздиться на итальянских землях. Под дуновением прошлого можно услы-
шать отголоски криков и восторженных возгласов тысячи любителей насладить-
ся зрелищами. 

Каждое из этих мест обладает своим периодом, подхватывая излюбленную 
историческую волну - мы движемся по наступающему к будущему, видоизменяя 
и синхронизируя модели мировоззрений. 

 Каждое сооружение воздвигает свою специфику построения человеческой на-
туры. Они несут за собой тяжелый багаж знаний и мифов, бегущих друг перед другом. 
Статуя Свободы — стойкая девушка, в её руках всегда будет властвую-
щая сила, на её лице твердость духа и желание той самой заветной свободы. 
Эйфелева башня - девушка сложнейшей конструкции, она жаждет признания и 
похвалы. Её романтическая натура никогда не станет помехой для достижения 
целей.

Колизей- девушка, обладающая бурлящим характером, победоносная и 
стремительная. 

Арка Миядзим — девушка яркого темперамента, с харизматичной натурой и 
адской красотой, обладает качествами изысканного манипулятора.
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Пизанская башня- девушка склонная располагать к себе собеседника любой 
возрастной категории, каждая секунда жизни у неё на счету, возлагает на себя 
много ответственности.

Кафедральный собор - девушка, умиротворяющая любого кто появиться в 
поле её зрения. Кротость и молчаливость создают впечатление мудрой и неза-
висимой, что в свою очередь рождают страх к такому типу личности.

Мост Сан-Франциско- девушка с двойственным восприятием, как внутрен-
него, так и внешнего происходящего. Много сомнений и догматизма обуславли-
вают её выбор в жизни. Черты её лица ярко выражены и обладают обеспокоенной 
мимикой. В постоянном поиске нового.

Храм «Лотос»- девушка с утонченной красотой, изысканность её мировоз-
зренческих предпочтений и отчужденность от окружающего беспорядка дает ей 
стимул делать мир лучше. Вокруг неё расстилается мир, она вкушает аромат это-
го мира и отдает дань чести жить на этой земле.

Пирамида Хеопса -  девушка любящая возвеличивать свое имя, под её уве-
ренной поступью таиться мягкость и миловидность, присущая настоящей де-
вушке.

Летний театр- с вальяжной легкостью она относится к любым поступаю-
щим проблемам, ссылаясь на свою привлекательность и манерность. Кокетли-
вость присущая её поведению затуманивают рассудительность представителей 
мужского пола.

Девушки настолько разные, но и многое их объединяет. К каждой из них 
нужен правильный подход, трудно охарактеризовать ту или иную девушку опре-
деленным стереотипом. Индивидуальность и безграничность в этих авантажных 
силуэтах притягивает влюбленные взгляды. 

Отреченные от мира они будут лачить свое существование в гордом одино-
честве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. https://ru.wikipedia.org
2. http://womanwiki.ru/w/
3. lovewall.visitbritain.com
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕТНО СТИЛЮ В СУЧАСНИЙ 
ЧОЛОВІЧИЙ КОСТЮМ

Сьогодні все більше чоловіків прислухається до віянь світових мод-
них тенденцій. Благо, чоловіча мода істотно відрізняється від жіночої своєю 
практичністю і утилітарністю. Слідувати такій моді приносить задоволення. Що 
модно в  сезоні 2014-2015.

Різноманітність фасонів та стилю, колірних рішень і матеріалів, використо-
вуваних модельєрами, дозволить кожному чоловікові в цьому сезоні вибрати для 
себе найбільш відповідний варіант гардеробу - не тільки стильний, але і зручний. 
Основною тенденцією сезону весна-літо 2014 можна вважати боротьбу з консер-
ватизмом.

Не втрачає своєї популярності комбінування: поєднання різних за кольо-
ром і фактурою матеріалів, змішання стилів, незвичайні деталі одягу, аксесуари, 
графічні елементи. 

Колір одягу повинен бути витонченим і розкішним. Традиційно популярни-
ми залишаються кольори такі як синій - що став вдалою альтернативою чорному, 
коричневий, чорний, колір хакі, бордовий і червоний, бежевий. Не поступається 
популярністю синьому класичний білий. Також у колірній гамі простежується 
тенденція використання яскравих насичених кольорів, в тому числі тих з них, 
які прийнято вважати типово жіночими: фіолетового, помаранчевого, світлих 
відтінків зеленого, і, звичайно, рожевого. 

Сучасні тенденції пропонують безліч стилів одягу, тому обмеження у виборі 
стилю відсутні. Є умова: вибір стилю - це процес суто індивідуальний, тому одяг 
слід підбирати з урахуванням особливостей зовнішності, а також він повинен 
підкреслювати природний характер власника, та відповідати його уподобанням.

Основними стилями залишаються класика з ухилом у ретро, стиль мілітарі, 
незмінно популярний у чоловіків, звичайно спортивний стиль. Також неповтор-
ним і екстравагантним трендом чоловічої моди є одяг, зроблений з використан-
ням національних мотивів. Як і раніше, залишається актуальною етномода. Ба-
гато кого з нас вона зачаровує, своєю яскравістю, самобутністю і своєрідністю. 
Стиль етно передбачає використання різних фольклорних мотивів у повсякден-
ному одязі вільного стилю. Він чудово підходить для дружніх вечірок відповідної 
тематики, а також для міських прогулянок.  При цьому національні мотиви 
вплітаються в звичайний міський стиль і створюють тонке стильове рішення . 
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Вбрання в етнічному стилі можуть бути в темній і в світлій колірній гамі. Дуже 
модним вважається одяг з яскравими візерунками, особливо у слов’янському 
стилі. Найчастіше для створення одягу в стилі етно використовують своєрідні 
вишивки, пояси, шарфи, тканини з етнічним малюнком, прикраси та аксесуари, 
взуття або сумки. Іноді в одязі повторюють характерні деталі крою. Останнім 
часом величезною популярністю користуються сорочки з вишивкою в етнічному 
стилі. 

Етнічний стиль добре комбінується з одягом для вулиці в стилі casual. Кла-
сичний варіант такого комбінування - джинси і народна сорочка або літній ко-
стюм для міста з етнічними сандалями і сумкою.

На підставі головних тенденцій цього сезону, створено колекцію чоловічого 
одягу з елементами народних мотивів. Головна мета колекції полягає у відродженні 
національної культури та вихованні патріотизму у сучасної молоді. Через одяг 
вона долучатиметься до найкращих національних надбань, вчитиметься транс-
формувати народні мотиви, ідеї, образи, крій та оздоблення народного костю-
му, цінувати народну естетику. У створеній колекції, в якості оздоблення обрана 
національна вишивка, а саме її трансформація у сучасну молодіжну моду.

Багато століть українці прикрашають одяг різноманітними вишитими 
візерунками та орнаментами. Українська національна вишиванка відома, по-
пулярна і користується великим попитом далеко за межами країни. Натхненні 
українським народним костюмом, його декором, різноманітними орнаментами та 
насиченою кольоровою гамою, відомі дизайнери створюють дивовижні моделі 
одягу, які демонструють на світових подіумах. Цей вид оздоблення також ши-
роко використовується в аксесуарах: сумках, поясах, платках, головних уборах. 
Модною родзинкою є декорування вишивкою взуття – дизайнери підхопили ідею 
народних мотивів та перенесли її на взуття.

Чоловічі і жіночі вишиванки в різних регіонах країни значно відрізняються 
один від одного як технікою самої вишивки, так і формою, кольоровою гамою і 
візерунками.

Деякі техніки накладення стібка і візерунки можна зустріти тільки в певній 
етнографічної частини України. Так, сьогодні відомо понад сотні різних технік 
накладення стібка. Кожна техніка має вплив на характер орнаментальних мотивів. 
Своя індивідуально - неповторна манера вишивки є в кожній області. Люди, які 
цікавляться традиціями українських вишиванок, при першому погляді на сороч-
ку зможуть визначити, в якому регіоні України вона була зроблена. У кожному 
регіоні візерунки та орнаменти значно відрізняються. Пропоную познайомитися 
з основними видами візерунків і загальною колірною гамою.

Синій колір сорочки у поєднанні з червоним – гама для молодих чоловіків, 
яка символізує вогонь, енергію до дії. Червоний колір сорочки – означає любов, 
пристрасть, нестримна енергія. Традиційний білий колір сорочки характеризує 
чистоту, здоров’я, легкість.

Що стосується візерунків і орнаментів, то розрізняють три основних їх типи:
- Рослинні мотиви;
- Зооморфні (тварини );
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- Абстрактні ( геометричні ).
Вважається, що для чоловічих сорочок характерні геометричні візерунки, 

а для жіночих-рослинні. Хоча, частіше зустрічаються вишиванки в яких 
простежується чергування одного й іншого типу візерунків. За канонами кла-
сичного українського чоловічого костюму, квітам не місце на вишитому одязі, 
але дуже поширені ці мотиви були раніше на сорочках молодят. Але з огляду на 
пропозиції дизайнерів щодо принту та декору в одязі для чоловіків, рослинний 
орнамент, що вважається суто жіночим, трансформувався у чоловічий.

Не секрет, що в кожний елемент вишивки вкладався певний сенс, значення, 
яке хотіли привнести в життя тієї людини, яка носила ці візерунки на своєму одязі. 
Рослинні мотиви виникли внаслідок бажання показати, привнести в життя красу 
навколишнього світу. Так, наприклад, роза – є символом краси, доброзичливості 
і добробуту. Орнаменти з трояндами укладаються за законами рослинного орна-
менту, що означає безперервний сонячний рух з вічним відродженням. А ромб – є 
символом родючості. Також його описують як оберігаючий символ. Він повинен 
захистити свого носія з усіх чотирьох сторін, коли людина виходить з-під захисту 
свого будинку.

Різноманітність композицій, візерунків, орнаментів і колірних рішень мож-
на зустріти на гуцульських вишиванках. Домінує червоний колір, який вельми 
вдало поєднують із зеленим і жовтим. Популярними орнаментами є рослинний 
і геометричний.

Символіка народного костюма - важлива складова національних традицій. 
Зафіксована таким чином соціальне значуща інформація забезпечує не тільки 
розвиток самого костюма , а й в значній мірі життєздатність всієї націй. Знакові 
функції належать до тих стереотипів, в яких упродовж віків втілювався досвід 
поколінь, їхні уявлення про навколишній світ і людину в ньому. Вони стосу-
ються , насамперед регламентації буденного, святкового  обрядового костюма, 
престижності одних і непрестижність інших видів одягу , естетичного вирішення 
одягу певних соціальних груп, норм і правил користування одягом залежно від 
віку, статі, сімейного стану, уявлень про межі дозволеного у проявах особистих 
смаків.Потрібно мати на увазі, це розуміння семантики багатьох властивостей 
народного костюма вже наприкінці XI - на початку XX ст. було значною мірою 
забуте, а способи їх досягнення зберігалися лише за традицією.

Етнічна символіка костюма вказує на належність людини до певних 
націям. В українському костюмі ця властивість виступає однією з провідних, 
хоча кількість суто специфічних елементів обмежених досить вузьким колом 
декоративно-художніх засобів і конструктивних прийомів. Взагалі кожен на-
род оцінює свій костюм як ідеальний і найкращий . При цьому беруться до 
уваги пристосованість костюма до основних виробничих процесів, природно-
кліматичних умов , антропологічним особливостям людини і т.п. Не останню 
роль зіграють і суб’єктивні моменти, зокрема відповідність одягу існуючим у 
народі естетичним і моральним нормам.Усвідомлення етнічної специфіки одя-
гу здебільшого проявляється в міжетнічних контактах і залежить від їх харак-
теру. Там, де міжетнічні взаємини не були напруженими , виникали своєрідні 
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регіональні комплекси, особливості яких були етнічними символами кількох 
народів 

Унікальною технікою вишивки володіє Чернігівщина. Техніка полягає в 
тому, що стібки робляться дуже тонкими нитками. Якщо дивитися здалеку, то 
створюється враження, що сорочки вишиті бісером. До речі, саме Чернігівський 
регіон один з не багатьох в Україні, де майстрині дійсно створюють цілі твори 
мистецтва, використовуючи бісер для вишивання. Вражає погляд різноманітність 
візерунків і колірна гамма чернігівських вишиванок - це найрізноманітніші 
геометричні та рослинні візерунки, виконані поєднанням білих, червоних і чор-
них ниток.

Що стосується Київщини, то тут переважає переплетення в одній роботі 
різних орнаментів (рослинних і геометричних). Найбільш популярними є зобра-
ження виноградної лози, шишок, ромбів і квадратів. Майстрині використовують 
яскраво - червоні і білі нитки. Щоб виділити окремі елементи орнаменту, вико-
нували контур чорною ниткою.

Вишиванки кожного з регіонів України по - своєму унікальні і незвичайні та 
мають ряд відмітних переваг.

При створенні головним завданням для створення орнаменту народного 
костюму у сучасну моду. Для цього необхідно було дослідити й проаналізувати 
національний костюм усіх регіонів країни. По отриманні результатів, відібрані 
бажані варіанти орнаментів та їх елементи для майбутньої вишивки. Інтерпретація 
візерунків виконувалася за допомогою комп’ютерних програм. У них редагува-
лися орнаменти-оригінали, відбувалося їх комбінування між собою та створення 
власних композицій з відібраних елементів орнаментів. Підбір колірної гами ба-
зувався на модних тенденціях сезону, правилах кольорових поєднань та урахову-
вав колір оригіналу візерунків. 

Таким чином, стиль – це поняття, яке не підпорядковується моді.  Мода 
лише редагує стиль, пропонуючи деякі оновлення. Серед усіх існуючих стилів 
завжди буде користуватися попитом Етно стиль та його сучасна трансформація. 
Українська молодь активно підтримує  цю тенденцію та демонструє її на своєму 
одязі, особливо у вигляді оздоблення. Створена у колекції вишивка об’єднує усі 
види орнаментів різних регіонів України і виконана у найбільш характерній для 
нашої країни техніці - «хрестом». Дана колекція демонструє єдність українського 
народу та закликає його до збереження цілісності держави. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ 
ПОБУДОВІ БАЗОВОЇ ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБУ 

ДЛЯ ФІГУР З ВІДХИЛЕННЯМ ВІД ТИПОВИХ

У розмаїтті моделей одягу є спільний початок - розмірна характеристика 
населення - споживача товарів швейної галузі. Співмірність означення виробів 
з параметрами тіла людини є одним з найважливіших показників одягу, його 
комфортності та естетичності.

 З ростом мінливості моди у всьому світі роль ательє з індивідуального 
пошиття одягу стрімко зростає. Часта зміна моди вимагає від виробника випу-
скати вироби невеликими партіями. З кожним роком в нашій країні зростають 
вимоги до якості та асортименту одягу, в тому числі одягу, виготовленого за 
індивідуальним замовленням населення.

Зростаючи вимоги до якості одягу, відповідного за своєю формою і 
розмірами тіла людини, визначають необхідність вивчення особливостей будо-
ви фігури людини. Сьогодні конструювання одягу має «рецептурний характер» 
виконання деяких видів робіт, що  свідчить про недостатню обґрунтованість 
вихідної антропометричної інформації та методів побудови розгорток поверхні 
одягу.

Оскільки до послуг підприємств, що виготовляють одяг на замовлен-
ня, найчастіше звертаються люди, що мають нестандартні фігури: несумірні 
зріст і повноту, виникає проблема вивчення особливостей фігури тіла людини, 
розуміння характеру зв’язків і закономірностей мінливості окремих розмірних 
ознак, які будуть необхідні для фахівця для розробки оптимальної для конкрет-
ного замовника конструкції виробу.

Безумовно, що фігурі різних за віком та статтю людей відрізняються ста-
турою, формою, пропорцією та іншими показниками, що зумовлено наявністю 
об’єктивних фізіологічних (морфологічних) змін кісткових та м’язових структур 
фігурі людини в наслідок впливу акселерації та низькі других об’єктивних при-
чин.

Вивченню даної проблеми присвячено безліч робіт сучасних на-
уково–педагогічних працівників, а саме: Е.К.Амірової, Г.П.Безкоровайної, 
Е.Б.Коблякової, С.В.Куренової, А.І.Мартинової. Найбільш системні дослідження 
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проблеми особливості конструювання і методів конструювання одягу для фігур 
з відхиленнями від типових здійснені професором доктором технічних наук 
Л.П.Шершневою.

Метою статі є розкриття нового підходу в конструюванні одягу для фігур з 
відхиленнями від типових. Зокрема розглядається припущення про те, що існує 
можливість урахування особливостей статури на етапі зняття мірок, за рахунок 
проекційних вимірювань, що характеризують профільний контур тіла людини.

У даній статті розглядається метод побудови базової конструктивної осно-
ви виробу з урахуванням проекційних вимірювань для фігур з відхиленнями від 
типових.

При побудові сітки креслення визначається важливий конструктивний па-
раметр: баланс, точне значення якого гарантує равновесность передніх і задніх 
центральних ділянок виробу на фігурі людини - баланс передньо - задній біз - це 
різниця рівнів вершини горловини переду і основи горловини спинки.

Величина передньо - заднього балансу визначається з урахуванням знижен-
ня лінії талії спереду і залежить від розміру фігури, постави і ступеня виступу 
грудних залоз. У малих розмірах (42 - 44) величина балансу не перевищує в типо-
вих фігурах 2 - 3 см, але може дорівнювати 0, якщо фігура відноситься до сутуло-
го типу. У перегинистих він дорівнює в цій групі розмірів 3 - 4 см. Із збільшенням 
розміру біз збільшується.

Перевіряють правильність знайдених балансових точок А0 (А2) і А1 
зіставленням відрізків Т1 А0 і ТА1 відповідно з вимірами Дтс1 і Дтп. Відстань 
між верхньою балансовою горизонталлю А і лінією грудей Г розраховують з ви-
користанням вимірювання Вг.

 

Рис.1 Проекційне вимірювання розчину нагрудної виточ-
ки і його зміна в залежності від постави фігури
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З метою формування силуету вироби в базовій конструкції проектують 
поздовжні лінії членування: лінію середини спинки, бічні і рельєфні лінії. По-
ложення бічної лінії і розподіл ширини базисної сітки креслення по ділянках 
полички і спинки змінюватиметься залежно від різниці величин Шг2 і Шс.

ГГ2 = Шг2

Г1Г3 = Шс

За рахунок використан-
ня проекційних вимірювань 
вирішується завдання найбільш 
точного визначення розчину вито-
чок. Виточка є головним формот-
ворчим елементом, що дозволяє 
отримати розгортку поверхні, 
утвореної лекальними кривими.

Аналіз розгорток поверхонь 
жіночих фігур показав, що розчин 
будь якої виточки вимірюється 
між двома уявними паралельними 
площинами, одна з яких проходить 
через основу випуклості, а інша - 
через вершину випуклості. 

Стосовно до фігури людини 
це виглядає для нагрудної виточки 
в такий спосіб. Площина а, оги-
наючи фігуру, торкається точки 
А в плечовому суглобі. Цю точ-
ку в анатомії називають «великий 
горбок плечової кістки». Для того 
щоб визначити величину розчину 
нагрудної виточки, слід виконати 
проекційне вимірювання Rн.вит 
(за допомогою лінійки) і виміряти 
відстань Rн.вит (за допомогою 
трикутника) до уявної площини, 
але не до соскової точки (рис. 1) . 
На рис. 1 показано, як утворюється 

виточка, коли площина а «приводиться» до площини b огинаючи фігуру. 
Величина Rн.вит відповідає відстані а - а1 на кресленні конструкції (рис. 

3,5) - це і є величина розчину виточки.
Слід звернути особливу увагу на те, що при визначенні проекційного 

вимірювання розчину нагрудної виточки в якості основи випуклості береться не 
основа «конуса» грудної залози, а точка на плечі, - це означає при даному способі 

Рис. 2 Проекційні вимірювання 
для фігури № 1
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враховується постава: при одному і тому ж розмірі грудних залоз у фігури 
перегинистої розчин виточки буде більше на кресленні, ніж у сутулою (рис. 3,5).

Для того щоб визначити розчини виточок по талії, треба виміряти глиби-
ни від уявних вертикальних площин, що проходять відповідно через виступаючі 
точки лопаток, сідниць, грудей, живота, стегон до лінії талії (рис.2)

Гтг (глибина прогину талії спереду),
Гб1 (глибина прогину талії по боку),
Гб2 (величина виступу стегна),
Гт1 (глибина прогину талії перша з боку спини),
Гж (величина виступу живота),
Гя (величина виступу сідниць).
Ці величини можуть бути використані для різних видів конструкцій.

Розуміння даного методу побудови базової основи 
конструкції із застосуванням проекційних вимірювань 
дозволяє побудувати правильну конструкцію навіть на 
дуже складну фігуру.

Для наочності розглядається застосування 
проекційних вимірювань для побудови базової ос-
нови конструкції на дві різні фігури з однаковими 
вимірюваннями обхватів, але різним розподілом жиро-
вих відкладень по ділянках.

 
Послідовність розрахунку та побудови виточок по 

лінії талії зводиться до наступної схеми.
Розрахунки для фігури № 1

аа1= Rн.вит.;
Т31Т32 = Гтг;
Т21Т22 = Гб1;
Т1Т12 = 1/3 Гт1;
Т41Т42 = 2/3Гт1;
Б31Б32 = Гтг – Гж;
Б21Б22 = Гб2 – Гб1;
Б41Б42 = 2/3 (Гя – Гт1).

З розрахунків видно, що на кожній ділянці в 
області талії як би по дві виточки з різною величи-
ною розчинів, які треба поєднати.

На спинці розчин верхньої частини виточ-
ки (вимірювання Гт1) менше розчину нижньої 
частини виточки (Гя), цю різницю (Гя – Гт1) слід 
розподілити як 2/3 (Гя – Гт1) в виточку і 1/3 (Гя – 
Гт1) в середню лінію спинки, якщо передбачений 
середній шов на спинці.

Рис.3 Креслення базової 
основ конструкції 

для фігури № 1

Рис. 4 Проекційні 
вимірювання для фігури № 2
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У передньої виточки верхня частина (Гг) більше, ніж нижня (Гж). У цьому 
випадку треба різницю (Гтг–Гж) відкласти від осьової лінії виточки вправо.

По лінії бічного зрізу верхня частина виточки Гб1 менше нижньої Гб2, отже 
різницю (Гб2 - Гб1)/2 необхідно додати вправо і вліво від бічної лінії.

В результаті креслення базової основи конструкції для фігури № 1 буде ви-
глядати наступним чином (рис.3).

Розрахунки для фігури № 2 
аа1  = Рнаг.в;

Т31Т32 = Гтг;

Т21 Т22 = Гб1;

Т1Т12= 1/3 Гт1;

Т41Т42 = 2/3Гт1;

Б21Б22 = Гб2 - Гб1;

Б41Б42 =2/3 (Гт1 –  Гя).

На спинці розчин верхньої частини виточки (вимірювання Гт1) більше роз-
чину нижньої частини виточки (Гя), цю різницю (Гт1 – Гя) слід забрати в виточку 
розташовану на спинці, відклавши в обидві сторони від осьової лінії виточки 
рівні відстані.

У передньої виточки верхня частина (Гтг) дорівнює нижньої (Гж). У цьому 
випадку виточку слід звести нанівець до осьової лінії в точці Т33, розташованої 
на відстані рівному виміряної величини Ввж (висота виступу живота). 

По лінії бічного зрізу верхня частина виточки 
Гб1 менше нижньої Гб2, отже різницю (Гб2 - Гб1)/2 
необхідно додати вправо і вліво від бічної лінії.

В результаті креслення базової основи 
конструкції для фігури № 2 буде виглядати наступ-
ним чином (рис. 5)

Число виточок на кожній з ділянок визначається 
з умови, що розчин кожної не перевищує 3,0 і не 
менше 1,5 см. Якщо ця умова дотримується, то 
розчини виточок розподіляються вліво і вправо 
від осьової лінії виточки симетрично. Винятком є 
виточка на пилочці, від осьової лінії виточки в бік 
лінії напівзаноса відкладається не більше 1 см.,  роз-
чин виточки що залишився відкладають в сторону 
бокової лінії.

Якщо розчин виточки на будь-якої з ділянок                                      
більше 3,0 см, його ділять навпіл і проектують дві 
виточки .

Рис.5 Креслення базової осно- Креслення базової осно- базової осно-базової осно- осно-осно-
ви конструкції для фігури № 2
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Якщо розчин менше 1,5 см - виточку рекомендується об’єднати з прилеглою. 
Верхні і нижні кінці виточок не доходять до лінії грудей і стегон на 3-4 см. Сто-
рони виточок оформляють прямими або плавними кривими, що повторюють пла-
стику поверхні тіла на відповідній ділянці.

 Довжина виточок може бути визначена також на основі проекційних харак-
теристик тіла.

 Наприклад, положення нижнього кінця задньої виточки Ввз (висота виточ-
ки ззаду, точка 1) можна визначити на вигляді фігури в профіль (рис. 2,4). Ба-
жана точка (1) лежить на перетині двох дотичних до заднього контуру фігури: 
дотична 1 - вертикаль, проведена через виступаючу точку сідниць; дотична 2 
- пряма, що збігається на ділянці від лінії талії до лінії стегон з абрисом опорної 
поверхні фігури ззаду. Аналогічно можна визначити довжину передньої виточки, 
проте в будь-якому випадку довжина виточки повинна бути більш ніж в три рази 
більше її розчину , при цьому кут кінця виточки не перевищує 20 градусів. При 
розрахунку в конструкції виточки більшого розчину необхідно розбити її на дві 
виточки.

Таким чином, на підставі проведеного дослідження видно, що застосуван-
ня проекційних вимірювань дозволяє врахувати особливості статури кожної 
конкретної фігури, без проведення складних попередніх розрахунків. На крес-
леннях (рис. 2,4) можна простежити, як змінюються креслення залежно від 
типу фігур конкретної фігури при однакових лінійних вимірюваннях обхватів і 
однаковій ширині базисної сітки креслення. У результаті проведеного аналізу по-
будови базової основи конструкції на різні фігури можна зробити висновок, що 
даний метод оптимально підходить для побудови базисної конструкції виробу 
для фігур з відхиленнями від типових, так як враховує індивідуальні особливості 
конкретної фігури.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА ПРИ 
ФОРМООБРАЗОВАНИИ ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ СЛОЖНЫХ ФОРМ

Термин «дизайн» появился в нашей стране относительно недавно. До это-
го проектирование вещей называлось «художественным конструированием», а 
теория создания вещей «технической эстетикой». Слово «design» разъясняется 
и как глагол, и как существительное. В первом случае оно означает: указывать, 
намечать, создавать, оформлять, планировать, намереваться сделать что-либо с 
определенной целью. Во втором - цель, целевое планирование, мысленный про-
ект, схему действий, предварительный набросок, компоновку, расположение эле-
ментов в художественном произведении, декоративный мотив, область создания 
форм промышленных изделий с учетом эстетических качеств. Слово «дизайн» 
породило и производные понятия: «дизайнер» - художник-конструктор.

Работа дизайнера – это в первую очередь работа его творческого вообра-
жения. Применение традиционных методов проектирования уже малоэффектив-
но, не всегда дает новые интересные решения. В современных ситуациях важно 
плодотворное и систематическое продуцирование новых идей. В связи с этим в 
проектировании появляется потребность активизации творческого поиска, раз-
витие креативного мышления дизайнера, интенсификация самого процесса про-
ектирования.

Целью данной работы является рассмотрение сути такого понятия как ассо-
циативный метод, а так же его использование при формообразовании вечерних 
платьев сложных форм. 

Вечерние платья - это любимая категория мировых кутюрье и главные наря-
ды в гардеробе каждой женщины. При создании своих коллекций многие модные 
дизайнеры делают ставку именно на вечерние платья, ведь в них любая женщина 
становиться настоящей королевой. Шикарные вечерние платья в пол являются 
обязательным атрибутом не только красных дорожек и самых знаменательных 
событий светской жизни, но и званых вечеров, романтических свиданий, корпо-
ративных праздников, свадеб и дней рождений. Совсем не обязательно, чтобы 
это были дорогие вечерние платья, главное – правильно определиться с фасоном 
и подобрать наряд по фигуре.

В такую категорию, как вечерние платья, входят модели самых разнообраз-
ных силуэтов и длин – от довольно провокационных коротких платьев до шикар-
ных бальных нарядов. Наиболее распространенными являются вечерние платья 
А- силуэта и модели, выполненные в греческом стиле, так как именно они вопло-
щают в себе все характерные черты нарядов для любых случаев. Несмотря на то, 
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что последние несколько сезонов на модных подиумах все чаще появляются ко-
роткие вечерние платья, длина в пол по-прежнему остается актуальной. Длинные 
вечерние платья - это не выходящая из моды классика, поэтому каждая женщина 
должна иметь в своем гардеробе хотя бы одно платье в пол.

Во-первых, такие наряды подходят для любого возраста: молодые девушки 
смотрятся в длинном вечернем платье как настоящие принцессы, а женщинам в 
возрасте оно придает не вероятный шарм и притягательность. 

Во-вторых, вечерние платья в пол при правильном выборе идеально смо-
трятся на любой фигуре, эффектно скрывая ее недостатки и делая акцент на глав-
ных достоинствах – к примеру, на зоне декольте или на линии плеч. Женщинам с 
формами желательно выбирать наряды с завышенной талией и с наличием дра-
пировок. 

Еще одно преимущество в том, что длинные вечерние платья зрительно уд-
линяют фигуру, особенно в сочетании с туфлями на каблуке. И, наконец, платья 
в пол, в отличие от коротких нарядов, подходят для любых торжественных со-
бытий. Естественно, в каждом конкретном случае имеет значение цвет, но если 
нужен универсальный наряд, то можно купить платье нейтральных оттенков – 
бежевое, синее, светло – фиолетовое или черное.

Авторская коллекция «Flores calado» включает в себя вечерние платья со-
временных цветовых гамм и материалов, которые вызывают у зрителей восторг 
и незабываемые впечатления.

Что отличает частного мастера по шитью на заказ от молодого дизайнера 
одежды? И тот, и другой работают с клиентами, дают советы по стилю, помогают 
подобрать фасон и аксессуары, создают лекала и отшивают изделие... Но только 
дизайнер одежды, в отличие от портного, создает не просто изделия для заказчи-
ка, он мыслит коллекциями! 

Создание коллекций, впрочем, как и любого творческого проекта, начина-
ется с рождения образа. Перефразировав всем известную цитату, можно сказать, 
что вначале был ОБРАЗ, и он был  в замыслах  ТВОРЦА, и он положил начало 
ТВОРЕНИЮ…

Коллекцией принято называть несколько моделей одежды различного назна-
чения (от 5-7 предметов одежды у начинающих модельеров, у известных кутю-
рье до 60-80 моделей), которые объединены определенной идеей, отвечают неко-
торой тематике, имеют похожее цветовое решение и созданы для определенного 
сезона (весна-лето или осень-зима).

Когда замысел коллекции четко обозначен, мастер создает  серию эскизов, в 
которой намечаются основные черты будущих моделей. Эскизов создаётся вели-
кое множество, хотя обычно число моделей в коллекции даже самых известных 
мастеров  не превышает  80-ти. Далее осуществляется строжайший отбор черно-
вых эскизов. Те из них, которым суждено воплотиться в изделия, уточняются и 
корректируются до окончательного вида.

Отобранные рабочие эскизы поступают для технического воплощения к 
конструкторам и технологам. Первые превращают художественные  эскизы в 
технические, содержащие четкую прорисовку модельных особенностей с учетом 
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принципа пропорционирования и существующих способов формообразования. 
Технический эскиз  служит исходной базой  для дальнейшей конструкторской и 
технологической подготовки процесса изготовления проектируемой модели. В 
частности, для разработки лекал. Технологи разрабатывают  последовательность 
пошива каждой модели с учётом свойств материалов, используемого техноло-
гического оборудования. И лишь затем, после выкраивания деталей будущего 
изделия,  модель изготавливают швеи.

Первый показ коллекции проходит в демонстрационном зале Дома или в 
каком-либо другом эффектном, а порой и совершенно необычном месте: в музее, 
ресторане, государственном учреждении, в ангарах, складских помещениях, пар-
ках и даже на станциях метро. 

Стоит также  отметить такой важный факт, как дальнейшая судьба коллек-
ций.  Коллекции всегда рассчитаны на продажу, хотя некоторые модели настоль-
ко фантастичны, что почти наверняка не будут куплены. Отпугивает не толь-
ко экстравагантность, но и цены: платье от-кутюр стоит несколько сотен тысяч 
долларов. Поэтому основной доход создателям высокой моды приносит продажа 
собственной парфюмерии (все знаменитые кутюрье имеют фирменные духи), 
аксессуаров и модных мелочей со знаком фирмы. Кроме того, создаются более 
адаптированные к условиям  продаж  коллекции (тоже очень недешёвые), кото-
рые продаются в фирменных магазинах — бутиках. Каждая модель может  по-
вторяться в трех — пяти экземплярах и почти всегда из тканей разного цвета. 
Однако следует знать, что покупателей     настоящей     одежды     от-кутюр     
немного. Специалисты считают, что во всём мире их не более 2,5 тыс. человек.

Использование ассоциативного метода при создании коллекции. Ассоциация 
— это связь между отдельными представлениями, при которой одно представле-
ние вызывает другое. На этой закономерности построен метод ассоциаций. Он 
дает наибольший эффект в том случае, если дизайнер улавливает разносторон-
ние явления окружающей действительности и создает связи между ними и объ-
ектом своей деятельности.

Например, при создании рисунков и фактуры тканей, вышивки, аппликации 
он использует блеск и структуру льда, структуру застывшей грязи на дороге, 
капли дождя на стекле, морозные рисунки на окне. При проектировании новых 
форм и образов костюма дизайнер может пользоваться абстрактными явлени-
ями - музыкой, свободным потоком сознания, снами. Они дают яркий эмоцио-
нальный импульс для развития идей костюма. В качестве толчка дизайнер может 
использовать и психологические явления; он фокусируется на атмосфере вооб-
ражаемых условий, эмоциях, которые должны ощущаться в этих условиях, и пре-
образует их в графические решения объекта. 

Освоение ассоциативного метода развивает ассоциативное мышление ди-
зайнера и позволяет быстро находить идеи.  Дизайнер одежды из реальной дей-
ствительности может взять почти все, что каким-то образом можно трансформи-
ровать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент чего-то или источник целиком. 
Кристиан Диор признавался: «Собственно, все, что я знаю, вижу или слышу, все 
в моем существовании превращается в платья». 
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Для создания коллекции «Flores calado» за основу были взяты образы цве-
тов, таких как ромашка, лилия, орхидея, анютины глазки, пион, роза, васильки 
и сирень. Вечерние платья этой коллекции базируются на драпировках сложных 
форм, декорировании бисером, стразами, использовании техники креш, складках 
и фалдах. Такая отделка придает изделиям изысканный и дорогой вид.

Женщиину в вечернем платье должен сопроваждать мужчина в костюме, 
коллекцию вечерних платьев дополняет коллекция мужских костюмов, совре-
менного покроя с оригинальной отделкой. Костюмы выполнены в непревычной 
для мужской одежды цветовой гамме. Спинки пиджаков, а также галстуки укра-
шают цветы выполненые в технике росписи акрлом, образы которых были взяты 
за основу при разработке эскизов платьев. Соответствующим образом подобрана 
и цветовая гамма костюмов и их отделки, цвет которой перекликается с цветом 
платьев. 

Перспективное проектирование современных коллекций включает много 
различных понятий, связанных с формой, силуэтом, стилем костюма, творчески-
ми методами и источниками, современными тенденциями в моде и технологии, 
конструктивными приемами в проектировании. Творческие методы костюма вы-
ступают как набор определенных действий, предпринимаемых дизайнерами для 
поиска новых идей и проективных решений в создании коллекции.
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ОФОРМЛЕНИЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

Мужская коллекция нами была выбрана не случайно. У женщин всегда был 
больший выбор в одежде. Для подчеркивания красоты и индивидуальности жен-
щин работают многие дизайнеры и кутюрье, в то время как у мужчин одежда 
однообразна: если костюмы – то строгие однотонные, если спортивная одежда 
– однотонная, неяркая. Цель нашей коллекции – сделать мужчину ярким, ексцен-
тричным, неповторимым. 

Коллекция «На улицах Лондона» - первая коллекция группы технологов 
швейного производства Колледжа технологии и дизайна ЛНУ им. Т.Шевченка. 
Главной задачей практической работы при изготовлении коллекции – научиться 
шить изделия из ткани «в клетку», изучить особенности соединения деталей, 
обработки узлов из этой ткани и сформировать навыки изготовления изделий 
из клеточной ткани. Для коллекции мы выбрали брюки с жилетами и рубашки. 
Жилет нам знаком как одежда без рукавов – это и есть тот главный признак, 
по которому мы отличаем жилет от всех остальных видов одежды. Но сегодня 
жилеты находятся на пике моды и могут позволить себе быть очень разными и 
непредсказуемыми.

Но кроме практических навыков хотелось получить и эстетическое удовлет-
ворение от работы с коллекцией. Поэтому, перед тем как начать работу над кол-
лекцией нами были изучены основные направления и тенденции моды, стили и 
цветовые гаммы преобладающие в изготовлении одежды. 

Клетка — неотъемлемая часть стиля «современный джентльмен», кото-
рый стал особенно популярен благодаря Джеймсу Бонду в исполнении Дэниела 
Крейга.

Мода на клетку пережила уже не одну сотню лет. И не важно, шотландская 
это клетка или английская. Скорее всего, говорят дизайнеры, кто «залетел» од-
нажды в клетку, «вылететь» из нее не то чтобы не сможет, но и не захочет. Ока-
зывается, уже в XVI веке четыре прямых полоски совершили пересечение друг с 
другом и образовали квадрат на ткани, из которого был сшит килт - национальная 
шотландская мужская юбка. Позднее, в XIX веке, в чопорной Великобритании 
клетка поселилась на подкладке верхней одежды, а за тем и вовсе вышла на свет 
и очень быстро расположила к себе весь мир. Но если копнуть историю еще глуб-
же, то выясняется интересный факт - оказывается, клетка в одежде встречались 
практически у всех горных народов в разных уголках мира, даже римские ари-
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стократы были не прочь одеть что-нибудь клетчатое, а в поречье реки Нил были 
найдены даже мумии, обернутые в ткань клетчатой расцветки.

Вообще, именно клетка выдавала настоящего романтика, причем, чем тонь-
ше были полоски, тем более ранимой была душа их обладателя. Клетка была зна-
ком вольности и свободомыслия. Сложно было представить более популярный 
рисунок, чем этот. От туманного Альбиона до Страны восходящего солнца такая 
маленькая и, казалось бы, ничем не примечательная клетка стала для многих по-
казателем стиля.

Приложив некоторые усилия, законодатели моды выявили, что на сегодняш-
ний день в мире насчитывается около сотни различных вариантов клетки. Она 
может быть сдержанной, или классической. 

Сочетание черных и белых нитей с тонкой синей клеточкой гордо именуется 
не иначе как «принц Уэльский», а все потому, что любовь этого самого принца к 
такому рисунку ткани не знала границ.

Свою фирменную клетку имеет бренд Burberry - это сочетание красного, 
чёрного, белого и песочного цвета. Вот уже полвека такая клетка используется 
как основной элемент в цветовом оформлении ткани плащей, а затем аксессуа-
ров: шарфов, зонтов и сумок.

Рисунок в крупную асимметричную клетку, образованный произвольным 
пересечением вертикальных и горизонтальных цветных полос различной шири-
ны был назван мадрасской клеткой, а квадратная не очень крупная клетка, как 
правило, двух контрастирующих друг с другом цветов - клеткой «виши». 

Мозаичная клетка состоит из разноцветных квадратов. 
Клетка «шотландка» сегодня лидер на мировом подиуме. Она отлично про-

являет себя в черно-красных тонах. 
Вечной же остается так называемая шахматная клетка. Одежда из такой тка-

ни подойдет как для деловой беседы, так и на свидание. 
Главное чтобы та клетка, которую вы выбрали, вас не полнила, не подчерки-

вала другие недостатки и уж тем более не искажала ваших естественных пропор-
ций. Но с другой стороны, к примеру, правильно подобранный клетчатый пиджак 
способен добавить мужским плечам недостающей широты, либо сбалансировать 
излишне широкие плечи со всей фигурой в целом.

Стоит заметить, что как бы ни менялись модные тенденции, клетка прочно 
закрепилась в одежде и, похоже, совершенно не хочет никуда уходить. Она пере-
ходит от одного сезона в другой, меняя лишь ширину полос и расцветку, словно 
заигрывая с потенциальными обладателями. 

Все женщины сходятся в едином мнении, что современному мужчине мало 
быть мужественным и сильным. Необходимо ухаживать за собой и выглядеть 
опрятно и стильно. А для уверенного и самодостаточного мужчины просто не-
обходим идеально скроенный по фигуре костюм! Огромный плюс, если он будет 
отвечать всем последним модным тенденциям.

Говоря о трендах в мужской моде, дизайнеры разделились во мнении на два 
больших фронта. Одни пропагандируют сдержанность и консервативность, дру-
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гие – экстравагантность и эпатаж. Но абсолютно все модные дома ратуют за чет-
кость линий и безукоризненность кроя.

Всегда в моде классика
На мировых подиумах можно увидеть очень стильные костюмы с одноборт-

ными и двубортными пиджаками и брюками со стрелками.
Например, бренд DSquared2, который предлагает мужчинам примерить ла-

коничный костюм из серой шерсти, состоящий из однобортного пиджака с про-
резными карманами, скроенного точно по фигуре, и немного зауженных брюк со 
стрелками, а дополнить его – белой рубашкой, классическими черными брогами, 
черным галстуком и, как акцент, прикрепить на лацкан пиджака яркий значок.

Современную интерпретацию классического узора в клетку в грядущем 
осенне-зимнем сезоне предлагают только дизайнеры мужской одежды. Для 
Duckie Brown источником вдохновения стала традиционная шотландка: легкий 
элемент брит-панка ансамблям модного бренда обеспечило сочетание узких 
брюк, клетчатых рубашек и пиджаков. На подиуме Michael Bastian стандартный 
узор в клетку приобрел принципиально иное звучание: красно-бело-голубая 
клетка, украшавшая то рубашки, то куртки, напоминала скорее об американских 
ковбоях и героях старых вестернов.

Классикой британского стиля увлеклись не только дизайнеры Duckie Brown: 
Rag & Bone в качестве источника вдохновения воспользовались атмосферой ко-
лониальной Англии, дополнив консервативный британский стиль традиционны-
ми «английскими» тканями – в частности, твидом. Дизайнерский дуэт Rag & 
Bone стал одним из немногих, включивших клетку и в женскую коллекцию – в 
виде уютных и теплых фланелевых рубашек в сине-красную клетку. Для мужчин 
же дизайнеры предложили те же удобные осенние рубашки, покрытые узором из 
черных, коричневых и зеленых клеток.

Дизайнеры Simon Spurr в своем увлечении клетчатым узором пошли еще 
дальше, включив в осеннюю коллекцию несколько костюмов-троек, полностью 
покрытых черно-белым клетчатым узором – также отдавая должное традицион-
ному британскому стилю и образам «лондонских денди».

Дизайнеры серьезно переосмыслили и роль жилета в мужской моде. Теперь 
он не только возвращает потерянные позиции, но и претендует на центральное 
место в коллекциях грядущего сезона.

«Все новое - это хорошо забытое старое» - под таким девизом в мужские 
гардеробные возвращается жилет в качестве составной части костюма-тройки. 
За возрождение элегантного шика в мужской моде ратуют сегодня такие дома, 
как Dolce & Gabbana, Etro, Alexander McQueen и Ralf Lauren. Правила остались 
прежними. Твидовые жилеты, надетые под костюм той же фактуры, остаются по-
вседневной «униформой» городского денди, тогда как шелковые тройки уместны 
лишь по случаю. 

Дизайнеры Armani и Marni как будто оторвали рукава у трикотажных карди-
ганов. В Dsquared2 также обошлись с классической джинсовой курткой, жилеты 
от Givenchy, Christian Dior, Maison Martin Margiela и Trussardi в прошлом вполне 
могли быть пиджаками.
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Если прежде жилет непременно нуждался в сорочке, то теперь он стал са-
модостаточным и может выступать соло. В наступающем сезоне без сопрово-
ждения можно будет надевать практически любой жилет: черный кожаный от 
Lanvin, длинный шелковый от Givenchy, трикотажный от Christian Dior. Maison 
Martin Margiela проявил себя как максималист, посоветовав носить жилет в паре 
с ... еще одним жилетом.  

При всей красоте и безобидности клетки на одежде с этой «дамой» нуж-
но быть крайне осторожным. Необходимо выбирать только тот цвет или факту-
ру, которую вам будет приятно и комфортно носить. Если по темпераменту вы 
скорее сдержан и молчалив, то скорее всего вам по душе придутся темные тона 
(черный, серый, коричневый, сине-зеленый), однако если отличаетесь горячим 
темпераментом, тогда смело делайте выбор в пользу живых насыщенных цветов.

Стоит заметить, что как бы ни менялись модные тенденции, клетка прочно 
закрепилась в одежде и, похоже, совершенно не хочет никуда уходить. Она пере-
ходит от одного сезона в другой, меняя лишь ширину полос и расцветку, словно 
заигрывая с потенциальными обладателями. 

Работая с коллекцией мы научились не только соединять детали из клет-
чатой ткани, но и комбинировать клетку с однотонными тканями. Научились 
подбирать цветовые гаммы, которые наиболее подходят типу и характеру наших 
моделей. В нашей коллекции мы сумели подчеркнуть изысканность мужских не-
традиционных костюмов в клетку, состоящих из брюк и жилетов. Я надеюсь, 
наша коллекция сломала стереотипы у мужчин относительно ткани в клетку.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Развитие современного костюма и связанная с этим развитием мода, являет-
ся важнейшей частью материальной и духовной жизни человеческого общества, 
являлась связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. Один из 
самых знаменитых дизайнеров одежды конца XX в. яркий представитель ита-
льянской школы моделирования Джанни Версаче сказал об этом следующее: 
«Мода всегда первой отражает все изменения, происходящие в нашем обществе, 
она смотрит в прошлое и находится в постоянном поиске нового». 

Современная мода отличается большим богатством идей и свободой выбора. 
Она не диктует, она создала для нас благоприятные «демократические» условия 
для такого выбора, потому что одновременно существуют и одинаково модны и 
привлекательны разные стили, формы и покрои, разные объемы и длины одеж-
ды, широкая цветовая гамма. Это вполне логично, поскольку все люди разные не 
только по внешним данным, темпераменту, социальному положению, но и про-
сто по своему отношению к моде и одежде. 

Сегодня в моде ценится индивидуальность, умение адаптировать новую 
идею для себя. Модно одеваться своеобразно, на свой лад, правда, кроме фанта-
зии необходимо и «чувство вещей».

 Целью научной работы является создание женской коллекции одежды для 
современной деловой женщине. Была, разработана коллекция одежды в стиле 
фьюжн, в котором «смешаны» два стиля: классический и фантазийный. Класси-
ческий стиль – это не просто стиль, а стиль, раскрывающий индивидуальность 
каждой женщины. Он проглядывается не только в крое, деталях и различных 
тканях, но и в простой и довольно значимой отделке, а все это непосредствен-
но подчеркивает форма, силуэт и безупречный, тончайший крой моделей. Ему 
присуще строгие, простые и в то же время элегантные линии и формы одежды. 
Этот стиль призван подчеркивать естественность, натуральную красоту челове-
ка, ведь пропорции классической одежды четко соответствуют пропорциям фи-
гуры. Классический стиль включает в себя одежду различных цветов и оттенков. 
Фантазийный стиль отличается большим разнообразием и декоративностью са-
мих форм и деталей, сложным покроем, нарядностью отделки. Членение форм 
может быть необычным, а также асимметричным. Фантазийный стиль не имеет 
особых ограничений, поэтому не подвергается воздействию со стороны твердых 
доктрин, присущих миру моды. Этот стиль очень распространен и популярен в 
сегодняшней моде, он олицетворяет собой индивидуальность каждой женщины.
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Создание образа в стиле фьюжн - это своеобразная игра с разными стиля-
ми и даже эпохами. Он подразумевает гармоничное сочетание несоединимых 
на первых взгляд деталей гардероба, использование ярких аксессуаров и тканей 
разной фактуры. Стиль фьюжн в одежде создает образ, подчёркивающий яркую 
индивидуальность носителя. 

Создание коллекции моделей одежды всегда начинается с выбора творче-
ского источника, от которого зависит образ будущих изделий. От этого этапа за-
висит успех коллекции. Следовательно, требуется вполне осознанное обращение 
к предметам и явлениям окружающей действительности, наблюдение и изуче-
ние, анализ и отбор исходного материала для дальнейшей творческой работы. 
Осознаное, целенаправленное обращение к творческому источнику, может иметь 
место, как при определение формы будущего костюма, так и при выборе фактуры 
и цвета. 

Итак, основная задача научной работы - разработка коллекции с совмещени-
ем стилей и взаимодействие в ней практичности и элегантности. И чем многооб-
разнее это взаимодействие, тем больше стимула для достижения цели.

Стилей одежды и вариантов имиджа великое множество, однако, ярким пят-
ном на фоне других выделяется стиль фьюжн. Для поиска творческого источника 
необходим дизайнерский взгляд на разные природные и материальные объекты. 
Он помогает воспроизводить ассоциативное содержание предметов, понятий и 
мыслей с использованием жизненного опыта и творческого дара.

Для создания коллекции поступила идея создать нечто необычное, для совре-
менной женщине, которая всегда идет в ногу с последними тенденциями моды, что 
повлекло за собой целый ряд идей и возможностей для воплощения данной задачи. 
При разработке коллекции источниками вдохновения стали просмотры модных 
журналов, показы мод последних сезонов. 

В эскизной форме были изложены графические выражения замысла, найден 
композиционный центр, помогающий соединить в единое целое все элементы 
костюмов. Сформировались будущие контуры, пропорции, масштабность, а так-
же требования взаимосвязи со средой и человеком. 

Данная коллекция состоит из 7 костюмов под названием «Strong lady», что 
означает - сильная леди. В эту коллекцию входят костюмы, состоящие: из при-
легающих жакетов, с зауженными к низу брюками, с элегантными юбками, с ко-
роткими изысканными шортами и с легким роскошным платьем. 

Большое значение при создании данной коллекции имел большой выбор 
цвета ткани, ее фактуры, а также конструктивное решение с применением раз-
нообразных отделок. Палитра цветов очень разнообразна, она включает в себя 
синие и оранжевые, сиреневые и горчичные, розовые и серые, зеленые цвета. 
Эти цвета привлекают к себе внимание. Яркие насыщенные цвета, создают гла-
мурный, стильный и элегантный образ. Каждая тема, каждое цветовое решение 
отдельно взятой вещи создает свое настроение, которое отображается в изделии. 

Основной концепцией моей коллекции является сочетание двух противопо-
ложных стилей: классического и фантазийного. 
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Классическими элементами в коллекции будут являться базовые формы и 
силуэты. Из фантазийного стиля выбрана декоративная отделка с мелкими дета-
лями, которая придает моделям одежды динамику, молодежную направленность, 
позволяет отойти от строгости официального, классического стиля, и придает 
некую наивность и смелый образ.

При создании каждого изделия учтены особенности женской фигуры, с тем, 
чтобы подчеркнуть линии и изгибы, придать изящества и утонченности образу. 
В костюмах коллекции конструктивные и декоративные линии имеют острые и 
круглые, мягкие формы, что делает модель стройной, высокой и привлекатель-
ной.

По-прежнему остается актуальным приталенный силуэт, который положен в 
основу представленных моделей. Строгость и изысканный декор служат главны-
ми ориентирами тонкости и изящества натуры. Тонкие нюансы фактуры, актив-
ная контрастная отделка вызывает гамму разнообразных впечатлений. 

Большую часть своей жизни мы проводим на работе, при этом для всех, осо-
бенно для женщин, важно презентабельно и стильно выглядеть, уверенно чув-
ствовать себя в одежде комфортно на протяжении всего рабочего дня. Поэтому 
коллекция предназначена для повседневного использования, для неформальной 
деловой встречи и вечерней прогулки по городу.

В наше время существует достаточно широкий ассортимент различных ма-
териалов. Они все отличаются плотностью, текстурой, назначением и другими 
свойствами. 

Данная  коллекция относится к городской моде, поэтому выбор остановлен 
на костюмных и шелковых тканях. Костюмная ткань всегда актуальна, удобна в 
носке, пластична и способна держать форму, предусмотренную моделью. Шелк 
делает образ более воздушным, элегантным. Для него характерна простота кроя, 
что в свое время дает свободу в выборе аксессуаров. 

Предстоящий сезон поражает воображение неожиданными трансформация-
ми цветов, которые становятся то яркими и пульсирующими, то, словно наполня-
ясь воздухом и влагой, рождают нежные изысканные сочетания. Новая палитра, 
предлагает мягкие, яркие и небольшое количество приглушенных оттенков.

Пакет материалов для костюмов тщательно подбран по цвету. При выбо-
ре ткани учитывались не только соотношения по цветовой гамме, но и эстети-
ческие, гигиенические и эксплуатационные требования. Учитывая, что во всех 
тканях содержатся синтетические волокна, модель не подвержена деформации, 
достигается комфорт при носке и создается легкость и свобода движения. 

Композиция проектируемой коллекции гармонична, комплекты и аксессуа-
ры соподчиняются друг другу по пластике, материалам и колориту, что создает 
уравновешенную композицию, объединенную по пластике, образу и характеру.

Таким образом, сегодня личный вкус – главный параметр в моде. Любые 
этнические и стилевые притязания приветствуются. Закон смешения стилей не 
предусматривает инструкций – наоборот, умножение тенденций предполагает 
создание собственных индивидуальных образов. Это эгоцентричная мода далека 
от диктата, законов и предпочитает оригинальные решения.
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СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
В УМОВАХ ШВЕЙНОГО   ВИРОБНИЦТВА

Білизна із зволожуючим кремом, непачкающийся одяг, «електричні» 
матеріали і теплорегулірующії куртки, костюми з гідродинамічними власти-
востями... Це просто нові «крики» моди або шматочок нашого майбутнього? 
Виявляється, що вже сьогодні існує текстиль, який може повністю змінити наші 
уявлення про одяг. Самі буйні польоти фантазії пророкують, що в недалекому 
майбутньому наш одяг буде автоматично підігріватися і охолоджуватися, до-
помагаючи тілу підтримувати потрібну температуру в самих екстремальних 
кліматичних умовах, костюми та сукні будуть відштовхувати будь-яку рідину, що 
зробить їх практично вічно чистими, деякі речі будуть лікувати рани і інфекції, 
знімати втому або алергію, звичайне пальто або куртка перетворяться на справжні 
міні-комп’ютери, які можуть контролювати найважливіші життєві функції, зна-
ходити дорогу в незнайомому місці і наглядати за дітьми в нашу відсутність... 
Однак поки що нові матеріали обмежуються вузьким застосуванням в медицині 
і спорті, у військовому спорядженні і «одязі» космонавтів, тому що саме в цих 
сферах уряду великих розвинених країн світу готові на великі витрати. Напри-
клад, фірма Outlast Technologies з Колорадо виробляє матеріал Outlast, волокна 
якого переплетені з мікрокапсулами, наповненими парафіном, що дозволяє їм 
регулювати тепло тіла залежно від зовнішньої температури (використовується 
в одязі для лижників ). Або взяти, наприклад, компанію Sensatex з Нью -Йорка, 
що розробила так звані «розумні майки «, які проходять перевірку гонщиками 
команд «Ауді» і «Порше». Технологія дозволяє використовувати різні датчики, 
вбудовані прямо в волокна тканини (без вшивання або розрізів), які отримують 
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і передають інформацію про біометричні параметрах тіла на звичайний або ки-
шеньковий комп’ютер, годинник або навіть в Інтернет. Тестування показало, що 
прання не завдає шкоди датчикам. До того ж така технологія може бути викори-
стана в будь-яких видах тканини - бавовні, шовку, вовни, лайкри і т.д.

Відштовхуючись від серйозних розробок у військовій або космічній галузях, 
виробники спеціалізованого та спортивного одягу все частіше використовують 
нові технологічні матеріали для створення більш комфортних і функціональних 
речей. З’явилися і нові назви для таких матеріалів. Наприклад, «космето - тек-
стиль» - це текстиль, який містить мікрокапсули з косметичними речовина-
ми (для зволоження шкіри - звичайний зволожуючий крем; для поглинання 
неприємних запахів, з вітамінами або активними речовинами для схуднення; 
текстиль, що допомагає проводити непомітну епіляцію волосся або стимулю-
ючий мікроциркуляцію крові). У Японії недавно з’явилися джинси, що зволо-
жують шкіру, а у Франції компанія Variance виробляє бюстгальтер Hydrabra зі 
спеціальними знімающими прокладками , які просочені зволожуючим лосьйо-
ном (лосьйон містить екстракт коричневих водоростей Padina Pavonica, відомих 
своїми підтягуючими, зволожуючими і тонізуючими властивостями); з цим же 
екстрактом випускаються колготки «Beautiva», що зволожують шкіру, розслабля-
ють м’язи або з ефектом схуднення; вже деякий час відомі спеціальні колготки і 
шкарпетки, що допомагають регулювати кров’яний тиск в ногах, а також дають 
ефект мікромасажу для боротьби з целюлітом (Dim, Oroblu).

Назва «текстікаменти» походить від слів «текстиль» і «медикаменти». Ці 
матеріали надають анти-запальний, антиінфекційний чи анальгетичний вплив. 
Футболки, шорти, пов’язки для суглобів і попереку японської компанії Phiten до-
помагають знімати біль у м’язах і стимулюють кровообіг. Магазини з продуктами 
Phiten вже відкриті в США та Англії.

Антибактеріальний текстиль: це тканини, що містять специфічні молекули, 
наприклад, тріхлозана, який зупиняє розмноження бактерій або грибків. Сьогодні 
вже існують спеціальні антибактеріальні шкарпетки.

Захисний текстиль - це матеріали, що дають захист від чого-небудь, на-
приклад, від ультрафіолетових променів (подібні тканини були використані 
під час Олімпійських ігор у Сіднеї в 2000 році, так як в цьому регіоні соняч-
на радіація особливо інтенсивна). Сьогодні речі з захисними фільтрами від UV- 
променів для масового покупця є у Nike і Trois Suisses . Також до захисного 
текстилю відносяться вогнезахисні матеріали і тканини, що дозволяють блоку-
вати радіохвилі. В Америці існують футболки «Pace Protector» для споживачів 
кардіостимуляторів, які захищають їх від впливу електромагнітних хвиль 
мобільних телефонів. У майбутньому можлива поява такого одягу, яка буде, на-
впаки, пропускати деяку кількість сонячних променів для отримання засмаги, 
не роздягаючись. Існуюча вже довгий час технологія Kevlar корпорації DuPont 
застосовується для створення легкої і одночасно міцної тканини, з якої шиються 
бронежилети, рукавички для пожежників і авіапілотов. Матеріал Kevlar в 5 разів 
міцніше сталі, але в той же час він легкий, гнучкий і зручний.
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Комфортний текстиль - це матеріали, які роблять наше життя більш зручним, 
захищаючи від холоду і опадів, і даючи комфорт в будь-яких кліматичних умовах. 
Одним з відомих матеріалів такого роду є Gore -Tex, з якого шиють непромокальні 
й одночасно «дихаючі» речі. Мікро - отвори в тканині випускають назовню кра-
пельки поту, але всередину рідину вже не пропускають. Спеціалізований одяг 
(зимові куртки і жилети для лижників і альпіністів ) з Gore -Tex можна знайти 
у таких виробників як Columbia і The North Face. Футболки та майки для занять 
спортом і відпочинку з технологією Dri - Fit (поглинання вологи ) і Sphere (захист 
від вологи, прилипання тканини, збереження тепла тіла) від Nike також сприяють 
більшому комфорту під час будь-якої активності (або її відсутності) .

Окремо хотілося б виділити технологічні матеріали для спорту і відпочинку, 
так як сьогодні ці дві області плавно переходять один в одного. З моменту ефек-
тною презентації всьому світу нових гідрокостюмів для плавців на Олімпійських 
іграх 2000 року в Сіднеї пройшло майже 14 роки і « шкіра акули» стала відтоді 
комерційно успішним брендом. Якщо спочатку її виготовляли десь у далекій Новій 
Зеландії (костюми для плавців Orca), то сьогодні багато провідних виробників 
спортивного екіпірування пропонують супер - сучасні гідрокостюми та одяг для 
професіоналів у різних видах спорту. Такі костюми з неопрену призначені не 
тільки для плавців, але і для любителів серфінгу, бордингу та лиж. Неопрен тов-
щиною 4 мм і спеціальні покриття забезпечують тепло і міцність костюма, ела-
стичний нейлон робить з них другу шкіру,  що нагадує шкіру морських тварин.

Американська компанія Speedo називає новий технологічний матеріал 
«швидка шкіра» (fastskin ) і пропонує свою версію костюмів і купальників з нього 
як для професіоналів, так і для любітелей. Fastskin імітує шкіру акули, швидкість 
і маневреність якої пояснюється наявністю зубчиків на її шкірі. Цей же принцип 
покладено в основу fastskin. Виробник екіпіровки для футбольних, бейсбольних 
і баскетбольних команд Under Armour представив у 2002 році обтягуючі фут-
болки ColdGear з відкачуванням повітря системою HeatGear, що не дає гравцям 
перегріватися під час матчу. Тканина поглинає вологу з тіла, зберігаючи шкіру 
сухою і даючи відчуття комфорту, це просто друга шкіра.

Такі відомі марки модного і дизайнерського одягу як « Шанель» ( Chanel), 
«Ескада Спорт» (Escada Sport), Ерменегільдо Зенья ( Ermenegildo Zegna ), «Еспрі» 
(Esprit ), молодіжна лінія DKNY дизайнера Донни Каран ( Donna Karan ) та інші 
також використовують високотехнологічні матеріали при створенні колекцій 
одягу. Спортивний одяг для гірських лиж від Шанель ось уже кілька сезонів є 
останнім «криком» серед європейського бомонду. Технологічні матеріали знахо-
дять сьогодні своє застосування в одязі класу «люкс». Цікаво, що сказала б маде-
муазель Коко Шанель,  якби дізналася, що на початку 21 - го століття її клієнтки 
змінять костюм і перли «від кутюр» на нейлонові штани і сноуборд?

Майбутнє завжди трохи лякає. Але «розумна» одяг - це вже реальність і з 
кожним роком вона все більше вдосконалюється. Кажуть, що майбутнє прекрас-
но. І всіма силами хочеться вірити, що найкраще попереду.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Минулого інформація вважалася сферою бюрократичної роботи і обмеже-
ним інструментом для прийняття рішень. Сьогодні інформацію розглядають 
як один з основних ресурсів розвитку суспільства , а інформаційні системи і 
технології як засіб підвищення продуктивності та ефективності роботи людей.

Нові інформаційні технології та реалізовані на їх основі інформаційні си-
стеми є потужним інструментом для організаційних змін , які «змушують» 
підприємства перепроектувати свою структуру, область діяльності, комунікації ,  
ресурси , тобто провести повний реінжиніринг бізнес- процесів для досягнення 
нових стратегічних цілей. У таблиці 3.4 показані деякі технічні і технологічні 
новації , застосування яких неминуче призводить до необхідності змін в 
організації .

Фактори , що призводять до необхідності реінжинірингу підприємства
Такі інформаційні технології як глобальніше мережі , мережі підприємства 

, розподілене управління та графічні інтерфейси користувача несуть за собою 
організаційні зміни .

Наприклад , глобальні мережі призводять до міжнародних розділень вироб-
ництва : дії компанії не обмежуються локалізацією ; глобальна сфера діяльності 
розширена ; знижуються витрати на виробництво за рахунок дешевої робочої 
сили , поліпшується координація філій

Мережі підприємства це своєрідна спільна робота : організація процесів 
координується поверх кордонів підрозділів , розподілені виробничі потужності 
стають домінуючим фактором. Управління процесами підпорядковується єдиним 
планом

При розподіленому управління змінюються повноваження і відповідальність 
: особистості і групи мають інформацію і знання , щоб діяти самостійно. Бізнес- 
процеси перестають бути « чорними ящиками» . Витрати на поточне управління 
знижуються. Централізація і децентралізація добре збалансовані
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Розподілене виробництво призводить організацію стає частково віртуальною: 
виробництво не прив’язане географічно до одного місця . Інформація і знання 
доставляються туди , де вони необхідні , в потрібній кількості і в потрібний час. 
Знижуються організаційні та капітальні витрати , оскільки зменшується потреба 
в нерухомому майні для розміщення засобів виробництва

Графічні інтерфейси користувача - це все в організації, починаючи з вищих 
керівників і закінчуючи виконавцями , мають доступ до необхідної інформації і 
знань ; управління процесами автоматизується , контроль стає простою процеду-
рою. Організаційні процеси і документообіг спрощуються , так як управлінські 
впливи рухаються від паперового втілення до цифрового .

Впровадження інформаційних технологій може призводити до 
організаційних змін різного ступеня : від мінімальних до далекосяжних . Все за-
лежить від стратегії компанії , предметної області її діяльності , від рівня розвит-
ку мережі бізнес - процесів , від ступеня інтегрованості інформаційних ресурсів 
і, звичайно, від рішучості та наполегливості вищого керівництва підприємства 
довести розпочаті перетворення до логічного завершення.

Більш глибока форма організаційного зміни , вже зачіпає структуру вироб-
ництва, - раціоналізація робочих процедур або поліпшення прцессов ) . Для на-
ведення порядку в складних і розподілених процедурах і процесах необхідно 
змінювати порядок їх виконання. Суть змін - раціональне вибудовування 
технологічних процедур , економія процесного простору і часу. Раціоналізація 
також не привносить великого додаткового ризику , так як вона може починатися 
з локальних процедур і процесів і лише після отримання економічного ефекту 
поширюватися на все підприємство .

Нові інформаційні технології в кінцевому рахунку покликані змінити при-
роду всієї організації , трансформуючи її цілі та стратегічні устремління : напри-
клад , освоєння принципово нової ніші ринку , відкриття філій компанії в інших 
країнах , придбання іншої компанії , злиття з компанією партнера і т. д. Такі 
організаційні зміни володіють найбільшим ризиком , але вони несуть і найвищу 
віддачу . Керівництво компанії має усвідомлено підходити до змін такого типу , 
розуміючи всю міру відповідальності за прийняті глобальні рішення .

У розвитку інформаційних систем підприємств в даний час основна 
тенденція полягає у все більшій інтеграції для максимальної віддачі , підвищення 
ефективності використання та зростання « повернення інвестицій».
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ВИБІР ОЗДОБЛЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО 
РЯДУ ЖІНОЧОГО ДІЛОВОГО ОДЯГУ

Різні оздоблення відкривають великі можливості надавати ошатність сукням 
навіть нейтральних форм, простих за конструкцією. Краса і виразність костюма 
досягаються за допомогою мистецтва композиції - сполуки утворюють одяг скла-
дових частин, їх кольору, форми матеріалу в гармонійне єдине ціле. Композиція 
становить головний зміст процесу моделювання одягу.

Компонентами композиції є художній стиль, силует і лінії, тканини, 
пропорції, колір і звичайно - оздоблення. Застосування декількох видів оздо-
блень вимагає їх узгодженості, з тим щоб композиційне рішення костюма було 
цілісним .

Ще кілька століть тому люди прагнули до того, щоб модний одяг була б 
не просто функціональної, але й гарною. У минулому, одяг перетворювалася з 
нудною в цікаву за допомогою мистецтва оздоблення. Модні « штучки», типу: 
шнурків, стрічок, тасьми і пензликів - всі вони представляють собою чудові при-
клади обробки, якими користувалися будинку «високої» моди в XVIII столітті. 
Але сьогоднішня мода не розцінює всі ці вищенаведені прикраси та аксесуари як 
щось надзвичайне. Це сталося внаслідок того, що розвиток шиття та оздоблення 
піднялося на ще більш високий рівень.[1]

Використання оздоблень залежить від призначення костюма, матеріалу одя-
гу, художніх вимог та ін.

Діловий стиль - це стиль, який поєднує в собі класичний і спортивний стиль. 
Цей стиль дуже поширений і популярний в сьогоднішній моді, він уособлює со-
бою індивідуальність кожної жінки і кожного чоловіка. За допомогою ділового 
стилю жінки змогли знайти образ строгості, елегантності, неповторності і при 
цьому свободу і практичність. Діловий стиль на сьогоднішній день є одним з 
напрямків сучасної моди, він переважає в багатьох моделях одягу.

Діловий стиль - це не просто стиль суміщення класики і спортивності, а 
стиль, що розкриває індивідуальність кожної жінки. Він проглядається не тільки 
в крої, деталях і різних тканинах, але і в простій і досить значущою обробці, а 
все це безпосередньо підкреслює форма, силует і бездоганний,  найтонший крій 
моделей.

Діловий одяг - зручна, строга, не приваблює зайвої уваги. У ній переважа-
ють елементи стриманості, лаконізму, що допомагають відчуттю зібраності і 
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підтягнутості. Діловий стиль близький до класичного стилю, відмінність одного 
від іншого - це велика об’ємність ділового костюма, що прийшла і привнесена в 
моду модифікаціями спортивного стилю, бажанням не стримувати динаміки об-
лягаючим костюмом і одночасно - виглядати строго і по-діловому. Одяг ділового 
стилю асоціюється з гармонією і красою, передбачає почуття міри у формі і 
обсязі, в кольоровій гамі і обробці, а також у художньому. [ 2 ]

Сьогодні в моді приділяється особлива увага і діловому стилю, це полупри-
легающие жакети з невеликими деталями обробки, коміри -стійки, що підкреслює 
елементом є пояса різних розмірів. Після розгляду тенденції моди можна сказа-
ти, що діловий стиль сьогодні перебуває в центрі моди, він переважає в одязі 
і є більш популярним, ніж раніше. Колекції ділового стилю широко і яскраво 
представлені провідними модельєрами сьогоднішньої « Моди». 

Одяг має бути практичною і зручною, красивою і різноманітної за фор-
мою. У зв’язку з цим виникає потреба в тканинах з поліпшеними властиво-
стями і цікавою фактурою. Жінка від природи уособлює собою елегантність, 
стиль, витонченість, тому класичний стиль і його елемент повністю належить як 
чоловікові , так і жінці. [ 3 ]

У представленій колекції «Леді-стиль» був обраний діловий стиль, тому 
що відповідає сучасним тенденціям моди, адже в моді на сьогоднішній день 
дуже поширений і популярний діловий стиль. Моделі цього стилю відповідають 
естетичністю, елегантністю, красою і особливістю підкреслити і прикрасити 
жіночу фігуру, надати їй якусь загадковість і привабливість.

Декор оздоблення та аксесуари - невід’ємна частина будь-якого виробу. Вона 
не є самостійним елементом композиції - це доповнення, прикраса, яка взагалі 
може бути відсутнім, оскільки не для всякого костюма воно обов’язково .

Оздоблення - повинна доповнювати , прикрашати виріб. Крім того, вона по-
винна надавати йому той чи інший характер, визначати час його шкарпетки (зимо-
ве, літнє), призначення (домашнє, для роботи, вихідна ) і т. п. Обробка може бути 
постійною ( вишивка, мережка, кант, аплікація, гудзики і т. д. ) і з’ємний  (різної 
форми вставки, коміри, манжети, пояси, банти, квіти). При знімною обробці одне 
і те ж плаття може мати різне призначення (плаття з варіантами ). Так, застосову-
ючи скромну обробку (вставку, пояс), сукню можна зробити діловим; якщо вико-
ристовувати обробку  таку як вставка, квіти, бант, сукня виглядатиме як вихідна.
Оздоблення є одним з елементів композиції одягу. Вона повинна бути ув’язана з 
лініями, формами, тканиною, конструкцією, узгоджена в кольорі. [ 4 ]

У представленій колекції «Леді-Стиль» були використані такі види оздо-
блення:

Стрази. Страз (нім. Strass ) - імітація чи підробка дорогоцінних каменів, ви-
готовлена   зі скла з високим показником заломлення і дисперсією. Іноді виникає 
бажання перетворити будь-яку рі , зробити її яскравою і оригінальною. У таких 
випадках можна використовувати стрази. Завдяки легкому нанесенню і високої 
надійності фіксація цей декоративний елемент став незамінним в дизайні одягу.
[5] За допомогою стразів можна перетворити навіть саму звичайну річ, подару-
вати їй особливу привабливість і блиск. Мереживо - декоративні елементи з тка-



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»80

ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

нини та ниток. Загальною ознакою всіх видів мережива є дірки різних діаметрів 
між нитками, які утворюють візерунок. Мереживо - це класика, яка ніколи не 
вийде з моди, адже вона чудово підкреслює в жінці її справжнє жіноче начало. 
Воно додасть будь-якого вбрання витонченість і елегантність.

Кант, тасьма - ці види обробки можуть, не будучи засобом вираження 
основної ідеї композиції, посилювати лінії, деталі, рельєфи, тобто збагачувати 
композиційне рішення. Кантом, яким оброблені рельєфи робить їх більш вираз-
ними, помітними, а всі виріб - більш ошатним, елегантним. Він ніби організовує 
композицію, підкреслює систему в побудові, сприяє виявленню деталей. Кант 
поєднується за фактурою і кольором з основною тканиною. Машинні строчки 
підкреслюють, підсилюють лінії, шви, рельєфи виробу, краї деталей, роблять їх 
більш помітними. Нитки якими прокладають строчку, можуть бути аналогічними 
або контрастними кольору тканини. Оздоблювальна тканина різних фактур, що 
поєднуються в різних кольорах. Найпоширенішим кольором для повсякденно - 
ділових суконь є чорний. З іншої тканини виконувати окремі деталі: комір, борти.  
Пряжкі різноманітної форми пряжки найчастіше застосовуються на різної шири-
ни поясах. Вони мають декоративне значення .
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЕСТРАДНОГО ОДЯГУ ЗА 
МОТИВАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО КОСТЮМУ ГРУЗІЇ

Традиційний одяг — важливе джерело вивчення етнічної історії кожного на-
роду. Законодавцем мод у всі часи в Грузії був, звичайно ж, Тбілісі. Тут, де нарівні 
з грузинами проживали представники різних народів, різних віросповідань, 
викристалізовувалися, наповнювалися незвичайним вмістом, розфарбовувалися 
в дивні кольори вбрання, плаття і костюми.  Як пишуть Ю. Анчабалзе і Н. Вол-
кова, що дослідили етнографію старого Тбілісі, поліетнічность міста отримала 
зриме віддзеркалення в традиційному одязі грузин.
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У одязі цій, як розкішною і вишуканою для знаті, так і простіше, для 
ремісників і людей побідніше, були і строга елегантність мужності, і ніжна 
граціозність жіночності, в ній були яскраво висвічені характер людини, рід його 
занять, звички. І вона несла людям радість буття і заспокоєння, тому що не було 
байдужих до свого зовнішнього вигляду. (1)

При розробці естрадного костюму «Грузія» ми використовували знання о 
національних костюмах грузинів: чоловіків та жінок.У грузинів поєднувалися 
два основних типи костюма: загальнокавказький та ірансько-турецький. Пере-
важав перший.

Типовий чоловічий костюм характерний тим, що він вузький, довгий. Цей 
одяг вигідно підкреслював вузьку талію і широкі плечі чоловіків. Чоловічий ко-
стюм включав сорочку (перангі), штани (ніпхаві, шарвалі), верхній одяг — чоха 
(подоба черкески) і короткий ахалухі (тип бешмет), надягають під чоху, пояс 
(вовняний, шовковий, шкіряний). Взимку носили кожух (ткави), бурку (набаді). 
Головним убором служили повстяні шапки (набдіс куди), хутряні шапки, башли-
ки. На ноги одягали в’язані шкарпетки (ціндебі). В’язані або шкіряні ногавиці 
(пачічебі), каламані — саморобне взуття з сиром’ятої шкіри у вигляді личаків, 
в горах носили в’язані чоботи (чітебі); соціальна верхівка — шкіряні чобітки 
на підборах. Жіночий костюм складався з сорочки (перангі), довгих штанів 
(шейдіші), довгої сукні (картулі каба — «грузинська сукня») з нагрудною встав-
кою (гуліспірі), плаття підперізували довгим матер’яним поясом (сарткелі), 
кінці якого спускалися майже до подолу. Звичайну сукню шили з одноколірної 
шовкової або вовняної тканини. Улюбленими кольорами для молодих були білий, 
рожевий, блакитний. Більш літні носили кольори темних відтінків. Поверх сукні 
заможні грузинки надягали катібі-орні —  оксамитовий одяг на хутрі. Головний 
убір складався з вуалі (лечак), картонного обідка, обшитого оксамитом (чихта), 
тонкого валу, обшитого шовком, і головної пов’язки (тавсакраві) зазвичай з ок-
самиту. Виходячи на вулицю, грузинки обов’язково накидали хустку (багдаді). 
На ногах носили черевики на каблуках без задників (коші), м’яке взуття з 
сап’яну без підборів (типу тапочок-плості), сап’янові півчобітки (цугу), каламані 
(шкіряне взуття). Грузинки постійно носили прикраси. Місцеві майстри поста-
чали жіноцтво сіл недорогими кільцями, браслетами, сережками, поясами, на-
мистами, застібками, тощо. (2)

 Українсько-грузинська мода!  Не дивлячись на те Україна є сусідами з 
Грузією,  уявлення про моду зовсім різне! Закриті сукні, скромні блузи, безформні 
пальта. І жодного натяку на вульгарність! Грузинська мода - абсолютно проти-
лежна українській. На етапі розробки колекції «Грузія» для танцювального ко-
лективу, переважно використовували червоний та чорний  кольори.

Червоний колір символізує: 
Червоний-символ крові й вогню, бо це - гарячий колір. У ньому - всі сторони 

життя: з однієї - повнота життя, свобода та енергія; з іншої - ворожнеча, помста 
й агресивність.

З однієї сторони - це символ любові, а з іншої - символ страждань.
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Червоний колір - символ Божої любові до людей, до людського роду, бо Син 
Божий заради спасіння людства пролив свою святу кров, а після нього - інші му-
ченики за віру Христову.

В ризах червоного кольору правлять священики Службу Божу на Великдень 
і на честь святих великомучеників....

Стихія червоного кольору - вогонь, а планета - Марс, планета бога війни, 
для кого проливати червону кров - звичайне явище. Його день - вівторок, бо тоді 
треба багато енергії для початку і звершення нових справ. А також і четвер, бо 
цього дня було видано Ісуса Христа на хресні страждання...

Він - колір гарячий, тому його сторона світу - Південь, а пора року - літо, 
пора доби - день, навіть полудень, а напрям -тільки вверх і вправо, тобто - за па-
люче-спекотним Сонцем. Туди, де гаряче, де грає-кипить кров...Грузини мають 
палку  та гарячу кров, тому ібрали колір – вогню.

Чорний колір символізує:
Чорний - символ темряви, зла і смерті. Взагалі, всіх злих сил, процесів гнит-

тя і затемнення.
Однаково приховує і робить подібними Істину і Хибу, Красу і Потворність, 

Правду і Кривду. Для нього немає між ними відмінностей, бо в темряві - всі пред-
мети темні...

Він - володар темного «Лівого» світу, де не лише прохолодно, а навіть і 
дуже холодно. Тому його сторона світу - Північ, а пора року - зима; пора доби, 
зрозуміло, ніч; а напрям - вліво і вниз, тобто в протилежну сторону від руху 
яскравого Сонця.

Він - ознака загибелі всього живого, бо живе любить і прагне світла, а він 
світло «ненавидить», тому постійно по-своєму знищує його - поглинає. Виступає 
символом глибокого трауру і тяжкого горя. В давнину - слуга Чорнобога і Мари 
та інших чорних демонічних і хтонічних (тобто підземних) лихих сил. (3)

При виготовленні виробів основним кольором був обран червоний, а в якості 
оздоблення чорна стрічка, доповнював наш костюм  такий елемент як пістони.

Пістони - декоративне доповнювання костюма, місце знаходження верхня 
частина ліфу.  Костюм вироблявся з тканини «габардин»  100 % поліефірная 
тканина. Вовняна тканина, що виробляється з мериносової пряжі, дуже тонкої, 
крученої в два кінці для основи, і менш тонкою, одинарною - для качка. Завдя-
ки застосуванню особливого виду переплетення - складної саржі, на лицьовій 
поверхні утворюється різко виражений дрібний рубчик, що йде похило під 
кутом 60-70°Це червона-чорна, матова і досить тонка тканина. Проте завдя-
ки підвищеній міцності основних ниток, Габардин є щільним матеріалом.  Ця 
тканина дуже популярна у використанні, оскільки має невелику ціну та гарний 
зовнішній вигляд. Але при роботі з нею потрібно робити все с першого разу. (4) 

При виготовленні естрадних костюмів, ми набули багато знань. Та 
ознайомились з традиціями та модою Грузії.  Тепер ми знаємо, що для грузинів, 
перш за все зовнішній вигляд, але все повинно буду стримано та не вульгарно.
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НЕКЛАСИЧНІ МЕТОДИ РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛІВ 
В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

На швейних підприємствах країни в даний час ще недостатньо механізовано 
виробництво підготовчо-розкрійного виробництва. Якщо у швейних цехах 
постійно упроваджуються нові технологічні процеси, вдосконалюються ма-
шини і методи обробки, то в підготовчо-розкрійному виробництві техніка і 
технологія розвиваються повільніше. Вживані методи розкрою дуже трудомісткі, 
вимагають великих виробничих площ, малопродуктивні, не завжди забез-
печують необхідну точність, а у ряді випадків приводять до перевитрати 
матеріалу. Існуюча організація технологічного процесу не забезпечує необхідної 
мобільності швейного виробництва, цикл від розробки моделі до початку за-
пуску в масове виробництво дуже тривалий. Для ліквідації такого положення 
необхідно упровадити програму комплексної механізації і автоматизації процесів 
підготовчо-розкрійного виробництва. Особливе місце в цій програмі повинне 
бути приділене розробці нової технології розкрою виробів і створенню автома-
тизованого устаткування розкрою, що дозволяє отримувати високопродуктивний 
і високоякісний розкрій матеріалів, різних по структурі і волокнистому скла-
ду. Відкриття і винаходи сучасного періоду науково-технічної революції дають 
можливість конструкторам і проектувальникам ефективно використовувати ці 
нові досягнення в різних галузях народного господарства. Розробка автоматизо-
ваних систем числового програмного управління, з використанням принципових 
нових ріжучих інструментів на основі променя лазера, струмені води високого 
тиску, посиленого механічного ножа, ультразвуку і інших способів, дозволила 
перейти до рішення задачі автоматизації підготовчо-розкрійного виробництва в 
швейній, взуттєвій і шкіряногалантерейній галузях легкої промисловості.



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»84

ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дану проблему розкривають А. Д. Кармаліта, Д. М. Якимчук в роботі «Ек-
спериментальне дослідження підвищення ефективності роботи вирубуваль-
них пресів легкої промисловості», яка була опублікована в липні 2013 року в 
журналі «Вісник Хмельницького національного університету». В роботі запро-
понований спосіб підвищення ефективності роботи вирубувальних пресів легкої 
промисловості. Вдосконалений механізм повороту ударника електрогідравлічного 
пресового устаткування. Проведені експериментальні дослідження дозволили 
встановити, що вдосконалений механізм повороту ударника сприяє зменшен-
ню енергоспоживання і перевантаження пресів з частковим поліпшенням якості 
вирубаних деталей[1. с.31-35]. При виборі того або іншого способу розкрою 
необхідно розглядати можливість автоматизації технологічного процесу. При 
розкрої синтетичних тканин через великий опір різанню ніж розкрійної машини, 
при класичних методах розкрою, сильно нагрівається, тканини частково плав-
ляться і налипають на інструмент. Для вирішення цієї проблеми в даній роботі 
запропоновані некласичні методи розкрою тканин.

З впровадженням автоматизованих систем стало можливе оцифрування ба-
зових лекал, обробка даних, а також зарисовка і вирізування лекал. Найбільш 
перспективними для автоматизованого виробництва є методи розкрою надзвуко-
вою струєю рідини, плазмою, газолазерним методом і струєю води.

1. Розкрій надзвуковою струєю рідини. Для розкрою різних технічних 
тканин: трикотажних, нетканих, дубльованих матеріалів, штучних шкір і 
інших матеріалів, використовують енергію надзвукового струменя рідини. 
Це дає можливість повністю автоматизувати процес розкрою, виключити з 
технологічного циклу механічний ріжучий інструмент; підвищити якість оброб-
ки і понизити відходи матеріалу; значно понизити шум і повністю ліквідувати 
запиленість робочого місця; вирізувати вироби складного профілю різних 
розмірів з будь-яким радіусом закруглення[2. с.47-58].

2. Розкрій плазмою. Для розкрою швейних матеріалів може застосовуватися 
плазма. Плазма — це іонізований газ, в якому щільність просторових зарядів, 
створених позитивними і негативними зарядженими частинками, однакова 
або майже однакова, а хаотичний тепловий рух цих частинок переважає над 
їх направленим переміщенням під дією зовнішнього електричного поля. При 
дослідженні можливості застосування плазми для розкрою тканин була викори-
стана мікроплазмова дуга. Мікроплазмова дуга є різновидом плазмової дуги і 
відрізняється від неї малими струмами (від одиниць до декількох десятків ам-
пер). При зіткненні плазми з тканинами вони згорають по лінії зіткнення. Для 
того, щоб захистити кромки тканини, що розрізають, від займання і обвуглюван-
ня, через спеціальне сопло подається захисний газ. Вивчення процесу різання 
волокнистих матеріалів в лабораторних умовах мікроплазмовою дугою до-
зволило зробити висновки про можливість  і перспективність розкрою тканин 
мікроплазмовою дугою[3].

3. Розкрій газолазерним методом. Найбільш важливими параметрами, що 
визначають якість різання, є глибина реза, ширина лінії реза і розмір зони по-
шкодження матеріалу у лінії реза.  Дослідження газолазерного різання текстиль-
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них матеріалів показали, що при швидкості різання від 1 до 2 м/мін і діаметрі 
сфокусованої плями 0,4 мм ширина реза змінюється від 0,9 до 2,3 мм залежно від 
висоти настилу матеріалу.  В даний час лазерне устаткування починають включа-
ти в технологічні комплекси і лінії[4]. 

4. Різання матеріалу струєю води. Під великим тиском тонка струя води здатна 
розрізати не тільки тканинний настил, а також і значно щільніші матеріали. Різка 
водяним струменем — це універсальний спосіб, який підходить для найрізніших 
матеріалів, зокрема неструмопровідних, важкооброблюваних і т. д. При цьому 
розрізняють різання водяним струменем без домішок і гідроабразивне різання. 
На відміну від плазмового різання, при якому матеріал розігрівається в області 
реза до температури плавлення, розкрій матеріалу струменем води є так званим 
«холодним» різанням. При цьому розділення матеріалу відбувається переважно 
завдяки роботі, що здійснюється окремими частинками абразиву, рухомими з ви-
сокою швидкістю. Таким чином, навіть при швидкості контурної подачі менше 
0,2 м/хв кромки матеріалу не нагріваються і не оплавляються. Тому на таких 
низьких швидкостях можна різати заготівки товщиною понад 100 мм[3]. 

В даний час проглядається хороша продуктивність в легкій і текстильній 
промисловості, завдяки використанню різного роду систем автоматизованого 
і напівавтоматичного розкрою тканин, шкіри,  шкірозамінник. Окрім цього, їх 
застосування дає можливість економити значну частину матеріалів у зв’язку з 
скороченням відходів. Якщо ж проводити розкрій тканин вручну, то складно 
добитися такого результату, тому що тут все залежатиме від професіоналізму і 
кваліфікованості самих працівників. Як правило, під повною автоматизацією роз-
крою мають на увазі не тільки застосування систем, що забезпечують подачу тка-
нини під спеціальні різаки. Це також використання електроіскрових пристроїв, 
лазерних, гідравлічних, ультразвукових установок. Воно працює ефективніше 
у зв’язку із застосуванням програмного управління, яке забезпечується завдя-
ки електронно-обчислювальним машинам. Вони здатні забезпечувати роботу 
відразу декількох установок, а програмне забезпечення, закладене в ЕОМ, подає 
матеріал під різання швидше.
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ВИБІР МЕТОДІВ ФОРМОТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ СВЯТКОВИХ СУКОНЬ

Для виготовлення гарного, зручного одягу, велике значення має кожний етап 
виготовлення виробу – від ручних стібків до прасування готових моделей. 

Розглядаючи форму одягу, що складає костюм людини, можна зробити висно-
вок, що вона не монолітна, а складається з цілого ряду частин. Ця розчленованість 
форми обумовлена залежністю форми одягу від побудови і форми тіла людини, 
технологічного процесу її виготовлення, властивостей матеріалів, з яких вона 
виготовляється, вимог художньої виразності.

Форма тіла людини має дуже складну конфігурацію, щоб одягти цю форму, 
необхідно спочатку зробити розгортку об’ємної поверхні на площині, розкласти 
її на складові частини. Розгортка одягу, що облягає поверхні окремих частин тіла 
людини, на площині матеріалу, є задачею, яку вирішує конструювання одягу.[2]

Основи конструкції різних видів одягу визначаються його асортиментом 
і складаються з найменшої кількості деталей (базові форми), що утворюють 
об’ємні форми.

Членування одягу на складові частини залежить від розмірів, а особливо, 
ширини матеріалу, з якого він виконується. При вузьких матеріалах можливість 
виготовлення виробів деяких форм обмежена і навіть неможлива. Членування 
форми залежить також від технології виготовлення виробу. Існують технології, 
що дозволяють виготовляти об’ємні форми без членування матеріалу: суцільне 
лиття, трикотажне, валяльно-войлочне виробництво). Усі ці вимоги до членуван-
ня обумовлені потребами конструктивного і технологічного характеру.[1]

Але є й інші види членування форми одягу, залежні від вимог та призначен-
ня одягу, його художньої виразності. Одяг може підкреслювати фігуру людини чи 
ховати її недоліки, виявляти природні пропорції тіла людини і їх видозмінювати. 
Такого роду членування визначають положення лінії грудей, талії, стегон, колін та 
ін. Так, довжина одягу може залежати як від його призначення, так і від художніх 
якостей, що додаються йому.

Засобами членування форми в костюмі є, у першу чергу, конструктивні лінії 
(низ переду і спинки, низ рукава, лінія вшивання рукава в пройму й ін.), а також 
різного роду декоративні лінії, шви, строчки, деталі обробки, вишивка, ґудзики...

Членування форми можуть бути двох видів: повне чи суцільне, ілюзорне 
чи переривчасте. Членування форми одягу може бути спрямоване по вертикалі, 
горизонталі та діагоналі. Членування по горизонталі додає фігурі статичність, 
візуально розширює її; по вертикалі - установлює рівновагу фігури, ро-
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бить її стрункіше, вище. Діагональні членування руйнують рівновагу форми, 
підкреслюють асиметричність форми одягу, додають їй жвавість, рухливість, 
динамічність.[2]

Для того щоб створити гарну форму виробу необхідно використовувати всі 
види формотворення які підходять для нашого виробу. Особливості моделюван-
ня трикотажного одягу пов’язані з властивостями трикотажних полотен і осо-
бливостями трикотажного виробництва. Модель і полотно, з якого вона буде 
вироблена, створюються одночасно: в залежності від призначення виробу проек-
туються сировину, малюнок переплетення, фактура і товщина полотна, щільність 
і інші параметри структури, що визначають як будова форми виробу, так і його 
формостійкість в процесі експлуатації. 

При створенні об’ємної форми вироби найбільше значення має структура 
полотна. Від виду і властивостей ниток, будови петлі, характеру переплетення, 
щільності, обробки залежать не тільки важливі для формоутворення властивості 
- розтяжність, пружність, драпіруемость, але й особливості зорового сприйнят-
тя форми. Пухкі, начесной або петлясті поверхні підсилюють ефект об’ємності, 
візуально збільшують масу, гладкі - зменшують її. У полотнах з однієї сировини 
положення нитки в петлі обумовлює збільшення або зменшення блиску, погли-
блення кольору, більш чітке виявлення рельєфного малюнка, що також впливає 
на сприйняття форми виробу. [7]

Членування форми одягу досягають конструктивними і декоративними 
лініями. Конструктивні лінії - лінії, створюють основну форму деталей, і лінії 
сполуки складових деталей одягу: бічні, передні,талевие, плечові шви, шви сере-
динки спинки, рукави,витачки тощо.

Декоративні линії - це лінії, існуючі лише заради декоративних цілей. До 
декоративним ставляться лінії різноманітних оздоблень: защипи, складки, скла-
дання, вишивки, оздоблювальні шви.[3]

Для оформлення вироби застосовують вертикальні, горизонтальні, 
діагональні,лекальние лінії. З їхньою допомогою можна досягнути більшого 
розмаїття під час створення моделей; так вертикальна лінія підкреслює строгість, 
лаконічність вироби; овальна м’якість, плавність; діагональна - рух, динаміку; 
горизонтальні - статичні, вони зорово зменшують постать.

Для отримання прилеглого силуету у наймодніший одяг можна викори-
стовувати рельєфи, відрізні бочки як і можна використовувати витачки різної 
конфігурації разом із нагрудної.[4]

Вечірні сукні відносяться до святкового одягу . Святковий одяг повинен 
прикрашати людину , надавати її зовнішності елегантності , вишуканості й 
ефектності.

Святковий одяг має насамперед відповідати естетичним вимогам , бути мод-
ним, замасковувати недоліки статури , підкреслювати її переваги .

Оздоблення та доповнення застосовують складне, зокрема, оздоблен-
ня бісером, ручною та машинною вишивками, аплікацією, гофре, плісех, 
блискітками, штучними квітами, ювелірними прикрасами.[6]
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До асортименту святкового одягу відносять сукні , костюми, сукні-костюми, 
блузи, спідниці, штани та створені на їхній основі комплекти й ансамблі.

Плаття - це виріб , який шиють переважно з мягких тканин, (моделюють по 
різному ; з рукавами, без рукавів, будь якою довжиною ) . Вечірні плаття шиють 
з темних, світлих, блискучих кольорів, підібраних відповідно до моделі, та до 
зовнішності людини. Пілочка і спинка вечірніх плать переважно облягаючою, 
або приталеного силуету.[5]

Для розробки своєї колекції ми підбирали вечірні сукні,а також задали їм 
форму,в цьому нам допомогли рельєфи ,виточки та конічне розширення. Яке ство-
рило гарну прилеглу форму, пишні складки та повністю відтворило фігуру люди-
ни. За допомогою цього формотворення ми підкреслили жіночність,витонченість 
і красу жінки. А підібрана нами тканина  м’яка, еластична й не утрудняє рухів 
людини навіть при щільному обляганні тіла. Трикотажні полотна мають ряд пе-
реваг в порівнянні з тканинами. У порівнянні з аналогічними по волокнистого 
складу та поверхневої щільності тканинами трикотажні полотна мають більш 
об’ємну і рухливу структуру, що забезпечує їм більшу розтяжність, несминае-
мость, драпіруемость, повітро-і паропроникність, а також високу здатність до 
формотворення.

ДЖЕРЕЛА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. (Основи теорії формоутворення костюма) авт.Т.В.Ніколаєва,Н.В.Чупріна.
2. (Тектоніка формоутворення костюма) авт.Т.В.Ніколаева.
3. (Проблемі дизайна костюма и пути их исследования) под 

ред.Г.М.Гусейнова.1997г.
4. (Композиция костюма) авт. ГусейновГ.М, Ермилова В.В.
5. http://stud24.ru/upgrade.html
6. http://www.bestreferat.ru/referat-57906.html

Сазонова Анна Сергіївна
Cтудентка 2 курсу

Спеціальність 5.05160203
«Моделювання та конструювання 

промислових виробів»
Трофимовська Ірина Анатоліївна

Майстер виробничого навчання
ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»

ЕТАПИ РОЗРОБКИ СУЧАСНОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ

Колекція створена за останніми тенденціями світової моди. Під назвою 
RussianStyle.

В даний час все більш зростають вимоги до якості одягу, критерієм якого є 
художнє оформлення (дизайн). Одяг повинен бути як красивою за формою, так і 
якісної по виконанню. Отже, для того щоб виготовити сучасний швейний виріб, 
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необхідно володіти знаннями з моделювання та художнього оформлення швей-
них виробів, конструювання одягу і технології швейного виробництва, так як 
всі ці дисципліни взаємопов’язані і є послідовними етапами процесу створення 
сучасного одягу. У зв’язку з цим моделювання одягу стає одним із сучасних видів 
прикладного мистецтва , у якого поруч з функцією утилітарною виступає функція 
естетична . Одяг не може стати справді красивою , якщо її здебільшого не ста-
новлять єдиного цілого за принципом функціональної та естетичної доцільності.

Естетична роль одягу полягає в тому, щоб разом з іншими фактора-
ми зовнішньої культури виявити індивідуальні гідності людини, допомогти 
здійснити гармонійний зв’язок із зовнішнім середовищем. Разом з тим, одяг не 
може прийматися більшістю людей, якщо вона не є модною  не відповідає вимо-
гам часу. Тому для виробників одягу, орієнтованих на масового покупця, фактор 
моди має вирішальне значення. Це призводить до такого стану справ, коли стає 
вигідно, щоб новий товар купувався мало не відразу слідом за попереднім . Одяг 
повинен, по-перше, ставати модною, а по-друге , мода повинна змінюватися.[1. с. 
8] Суспільна потреба в модному одязі допомагає вирішити одну з найважливіших 
соціальних завдань забезпечення робочих місць.[3.с.12]

Етапи розобки сучасної колекції:
Перший етап включае в себе наступні пункти:
• Вивчення об’єктивних факторів споживання : динаміки,доходів населен-

ня.
• Виявлення типових особливостей споживачів( пол, вік,мрівень доходів, 

ступінь активності участі) для яких створюеться дана колекція.На цьому етапі 
задум колекцій набувае матеріальні форми. 

Другий етап- реалізація результатів дослідження у визначенні типів формо-
утворення.

Третій етап-випробування в контрольній групі споживачів.
Чутвертийетап-проектування реклами нової колекції( розробка рекламних 

образів, створення плакатів, відеокліпів) 
Таким чином приступаючи до проектування колекції, дизайнер повинен 

чітко собі уявляти для кого призначаеться дана колекція, які потребі вона по-
винна задовольняти.

Основні задачі при проектуванні перспективної колекції:
1. Розробка нового образного рішення з урахуванням етнічних особливостів 

модної оріентаці потенційних робітників.
2. Розробка тонального кольорового і пластичного рішення традиційного і 

не традиційного ассортименту.
3. Використання в колекції нових матеріалів і фурнітури.
4. Проектування головних виробів, взуття, аксесуарів,які представляють 

нові тенденції і стилі.
5. Створення нових конструктивних основ для базових форм колекції, пред-

ставлених нові тенденції моди.
6. Створення або використання прогресивнох технологічної обробки при 

виконанні моделей , використання нових технологій.
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7. Реклама, в часності розробка сценарія, демонстрація нової колекції, підбір 
виняткових моделей, створення образів для показу (зачіски, грим моделей),вибір 
музикального оформлення.

Остання хвиля любові до російського стилю піднялася в 2005 році, у зв’язку 
з великим напливом споживачів фешн - індустрії з Росії , і з тих пір , проявляється 
щороку в колекціях різних Будинків мод, їх створювали такі модельери як: 
Dolce&Gabbana, RobertoCavalli, Valentino,Карл Лагерфельд,АнтониоМаррас, 
Kenzo,Chanel,УльянаСергіенко. 

У цьому сезоні мода в російському стилю набула більш значної популярності. 
На основі цих тенденцій була створена дана колекція, були використані деякі 
єлементи з колекції У.Сергіенко.  Для російського стилю характерні червоні ко-
льори, тому було використано цей колір. 

«Російський » вплив на європейський костюм почалося в XVIII столітті. З 
тих пір, час від часу, воно розбурхує Європу. Спочатку наслідували Петру I та 
Катерині Великій, потім, козакам часів Наполеона, імператору Миколі II, героям 
«Російських сезонів» Дягілєва, імігрантів з Росії, стилю генсека Брежнєва. Ко-
жен такий пік захоплення, як правило, пов’язаний з історичними змінами в самій 
Росії : зміна спадкоємцем престолу, війни, революція , перебудова [6. с. 8]

Досить складно описати національний одяг народу більш ніж з тисячолітньою 
історією. Розселеного на величезній території. Настільки різного за своїм 
матеріальним і соціальним станом . Але є спільні риси, які ясно читаються в 
цьому стилі і визначають глибинну сутність національного одягу російського на-
роду. Це яскравість фарб, життєлюбність , сила духу.

Особливий інтерес представляють два напрямки в одязі тих років - міської 
та селянський. З відомих причин селянський костюм шився з більш дешевого 
матеріалу, але це компенсувалося вмілим підбором кольорів, вишивкою і мережи-
вами, бісером виготовленими руками прекрасних майстрів, завдяки цьому його 
цінність серед мистецтвознавців набагато вище. Традиційні кольори російського 
наряду червоний і білий , але на ділі використовується вся палітра. Для одягу в 
російській стилі характерне застосування натуральних тканин : це льон, бавовна, 
коноплі, шерсть. В даний момент дизайнери використовують будь-які тканини, 
схожі за текстурою .

Для того, щоб додати виразності та різноманітності, було застосовано зе-
лений колір. Для повного розкриття сутності даного стилю, передання настрою 
російського народу була обрана тканина в квітковий орнамент,який вишивався 
бісером та стеклярусом. 

Вишивка бісером відома ще з глибокої давнини. З давніх часів російські 
умеліци захоплювали своїм чудовим майстерністю вишивання , спочатку пер-
лами , потім у середині 17 століття - кольоровим скляним бісером. Стеклярусом 
прикрашався одяг , вишивалися картини із зображенням різних пейзажів, цер-
ков, ікон і т. д. . У наш час вишивка бісером стала знову популярною . Елементи 
з бісеру використовують в оздобленні одягу , що надає їй оригінальний і гар-
ний вигляд. Багато стилів в моді не обходяться без біжутерії з бісеру. Бісер, як 
матеріал має необмежені колірні можливості, він дешевий і тому доступний кож-
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ному. Сучасні умільці не тільки з успіхом прикрашають одяг, а й взуття, гаманці, 
чохли мобільних телефонів і сумочки. Для багатьох жінок вишивання бісером 
стало улюбленим хобі . Цей вид творчості вимагає особливих навичок, терпіння, 
вправності й акуратності. Величезну роль грає прекрасний настрій і розвинена 
фантазія.[4. с. 1]

Вишивка бісером на одязі дуже приваблива і дорога, затребувана і ексклю-
зивна в будь-які часи, виглядає дуже дорого, тому ми і використовували саме 
вишивку бісером. [7. с. 1]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОРИГАМИ КАК НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Актуальность темы обусловлена использованием новых методов при фор-
мообразовании одежды. В современном дизайне, в частности в дизайне одежды, 
наблюдается всплеск интереса к процессам создания формы одежды. 

Для реализации темы исследования были поставлены следующие цели:
Обосновать возможность использования техники оригами как одного из 

способов формообразования одежды;
Создать коллекцию женской одежды с элементами оригами.
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Форма – морфологическая и объемно-пространственная структурная орга-
низация вещи, возникающая в результате содержательного преобразования ма-
териала. Форма воплощается в материал посредством определенных конструк-
тивных и технологических возможностей. Чтобы реализовать форму швейного 
изделия, заложенную в проекте, конструктор должен выбрать соответствующие 
способы и средства формообразования. 

Формообразование -  категория художественной деятельности, дизайна и 
технического творчества, обозначающая процесс создания формы в соответ-
ствии с общими ценностными установками.

В процессе формообразования изделия создаются его функциональные, 
конструктивные, пространственно-пластические, технологические структуры. 
Другими словами, формообразование – структурирование (членение и строи-
тельство) единичных предметов. 

В ходе исследования, для определения техники оригами в создании одежды, 
была составлена классификация формообразования. 

Формообразование классифицируется по способу на традиционный и нетра-
диционный (рис. 1). 

рис. 1 Схема классификации способов формообразования одежды

В свою очередь, традиционный способ содержит следующие методы:
Технологические. Основаны на использовании формовочных свойств мате-

риалов:
проектирование деформаций по срезам деталей (посадка, растяжение) и за-

крепление их с помощью ВТО (сутюживание, оттягивание);
изменение угла между нитями основы и утка (раскрой ткани с учетом на-

правления нитей в деталях и действующих сил;
использование каркасных элементов (плечевые накладки, формоустойчивые 

прокладки, кромки и д. т.).
Конструктивные. Обеспечивают возможность инженерного расчета, точно-

го воспроизведения и устойчивого закрепления практически любой формы, тре-
буемой в одежде. Вследствие этого конструктивным средствам нередко отдается 
предпочтение, при создании объемных форм различных изделий используя швы 
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и подрезы, осуществляющие членение поверхности формы на части, вытачки, 
сборки, складки, драпировки и т. д.

Комбинированные. Представляют собой сочетание технологических и кон-
структивных средств. В этом случае обеспечивается высокая точность воспроиз-
ведения формы и устойчивость ее в эксплуатации.

Нетрадиционный способ включает в себя следующие методы:
Метод наколки. «Лепка» формы из ткани на манекене или фи гуре человека, 

в процессе которой создаются простые и самые сложные формы одежды. 
Трансформация одежды. Создание одежды с  подвижной материальной 

структурой, позволяющей ей превращаться в другие или существенно изменять 
свои свойства.

Техника оригами. Вид декоративно-прикладного искусства бумажной пла-
стики используемый при создании изделий. 

Орига́ми (яп. , букв.:«сложенная бумага») — древнее искусство 
складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в 
древний Китай, где и была изобретена бумага.  Несмотря на то, что сама бумага 
появилась в Китае, именно в Японии догадались складывать из нее удивитель-
ные по своей красоте фигурки. 

 В давние времена владение оригами, также тесно связанное с религией, 
считалось хорошим тоном и было доступно лишь высшим сословиям. Только 
после второй мировой войны оригами вышло за пределы Востока, и сегодня про-
стые фигурки под силу сложить даже ребенку. С развитием человечества, раз-
вивалось и оригами. Существует несколько видов оригами: простое, модульное, 
складывание по развертке и мокрое.

Простое оригами — составление фигурок из одного листа бумаги.
Модульное оригами — в данной технике, используется несколько основ (мо-

дулей), чтобы создать фигуру.
Основы складываются по правилам классического оригами, то есть с одно-

го листа бумаги квадратной формы, затем части объединяются, то есть модули 
вкладываются друг в друга. Конструкции не дает снова распадаться на состав-
ные, возникающая между модулями сила трения.

Одной самой популярной разновидностью модульного оригами является ку-
судама — объемное тело в форме шара.

Складывание по развертке — складывание бумаги, с уже нанесенным базо-
вым чертежом фигуры.

Считается, что данный вид оригами, сложнее, чем традиционные виды, но у 
него есть неоспоримое достоинство — собирая модели оригами этим способом, 
можно получить информацию о том, как была придумана модель, конечно, вме-
сте с инструкцией, как ее сложить. Именно поэтому, складывание по развертке 
используется при проектировании новых моделей оригами.

Кстати, так как этот способ сложен и отличается от остальных, то вполне 
естественно, есть модели оригами, которые кроме как по развертке получить не 
получится.
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Мокрое складывание — изобретение японского оригамиста Акира Ёсидзава. 
Для изготовления фигур оригами данным способом используется бумага, смо-
ченная водой. Это придает моделям нужную плавность линий, выразительность 
и твердость. Данный метод особенно популярен, когда необходимо сложить фи-
гурки зверей и цветов — так они выглядят более естественно и больше походит 
на свои живые оригиналы.

Оригами становится не просто искусством, оно приходит в мир моды, в нем 
дизайнеры черпают вдохновение. С его помощью можно создавать практически 
все: светильники и люстры, предметы интерьера: скатерти, вазы, тарелки, аксес-
суары: украшения на шею и голову, всевозможной сложности браслеты, сумки и 
даже обувь,  дома и, конечно же, одежду.

Современные дизайнеры взяли древнюю технику оригами на вооружение, 
к тому же всевозможные аксессуары из бумаги как нельзя лучше реализуют по-
пулярную идею экологического дизайна. И, как показала практика, из такого до-
ступного и недорогого материала, как обычный плоский бумажный лист, можно 
создавать очень современные, концептуальные объемные формы. 

Японский дизайнер Jum Nakao создает авангардные коллекции одежды, из 
бумаги используя технику оригами (рис. 2). 

 Рис. 2. Авангардная коллекция одежды, из бума-
ги японского дизайнера Jum Nakao

Российские дизайнеры из Doberman studio – Ильи Плотников и Александра 
Захарова, оказавшиеся как-то на обложке журнала Officiel, также разработали 
одежду из бумаги. 

Причем, для создания одежды в технике оригами материалом является не 
только бумага, но и ткань. В мире существует достаточно много дизайнеров 
одежды  использующих технику оригами. Это может быть какой - то незначи-
тельный элемент, как брошь, или же деталь -  рукав, воротник, манжета, или же 
целое изделие. 
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Дизайнеров одежды в технике оригами привлекают занимательные формы, 
которые получаются из складок: ткань мягко заполняет все пустоты, придает на-
ряду интересный рельеф. Яркий пример – коллекции John Galliano для Дома Dior, 
скульптурные платья Alexander McQueen, платья, будто из скомканной бумаги от 
Nina Ricci, плавные элементы Giambattista Valli и строгие складки в коллекциях 
Emporio Armani.

Серия миланского дизайнера Elena Salmistraro.  Ее коллекция состоит из  
одежды оригами и оригами-украшений, выполненные из натурального матери-
ала на основе бумажных волокон (рис. 3).

Рис. 3. Оригами-украшения, выполненные из натурального материала на 
основе бумажных волокон.  Миланский дизайнера Elena Salmistraro

В 2010 году вдохновившись древним искусством оригами Issey Miyake за-
пустил коллекцию одежды под названием «132,5». 

В коллекцию вошли платья, топы и юбки, созданные по правилам оригами. 
Каждая  вещь в ней является трансформером, но при этом остается крайне удоб-
ной. По словам самого дизайнера, одежда адресована практичным женщинам, у 
которых нет времени на выбор одежды по утрам.  Кстати, все цифры в названии 
линии имеют свое значение. «1» говорит о том, что каждая вещь сшита из одного 
цельного куска ткани, «3» символизирует трехмерную форму, «2» напоминает о 
том, что она изначально двухмерна, а «5» объясняет, что каждый предмет можно 
носить несколькими способами (рис. 4).



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»96

ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Украинские  дизайнеры также идут в 
ногу с мировыми, например Елена Рева. В 
сезоне осень-зима 2014-2015 дизайнер оста-
лась верна своему стилю – элегантность, жен-
ственность и лаконичность. Коллекция под 
названием «Arch & Geo» вдохновленная древ-
нем искусством оригами. Отсюда – преобла-
дание монохромных оттенков, прямых линий 
и острых граней (рис. 5). 

Для практической реализации исследо-
вания была разработана коллекция женской 
одежды, состоящая из пяти моделей платьев 
(рис. 6). Все модели достаточно разнообраз-
ны, в каждой из них была задействована тех-
ника оригами. Единство коллекции выражает-
ся в использовании:

• двух форм (приталенная и расширенная);
• двух основных видов материала (тафта и фатин);
• двух цветов (коричневый и белый);
• элементов оригами.
Выбор ткани для работы в технике ори-

гами становится особо ответственным делом, 
ведь каждый материал имеет определенные 
свойства. Это следует учесть при создании 
моделей оригами, используя то или иное свой-
ство материала с тем, чтобы придать замыс-
лу большую выразительность. Ткань должна 
быть формоустойчива, легкая и не должна 
образовывать ласы при ВТО, также ткань не 
должна иметь резкого контраста лицевой и из-
наночной стороны.

В качестве основного материала была 
выбрана ткань - тафта двух цветов (белая и 
коричневая) полотняного переплетения, глад-
коокрашенная, волокнистый состав - 50% ви-
нол, 50% лавсан, хорошо драпируемая и обра-
зующая форму; стрейч - сетка, состав- капрон и спандекс, гладкоокрашенная, 
переплетение вязально – прошивное. К отделочным материалам относятся фатин 
двух цветов (белый и коричневый), гладкоокрашенный, 100 % капрон. Для за-
крепления элементов оригами и отделки моделей была использована отделочная 
фурнитура (бисер разного диаметра и пуговицы со стразами).

 Так же для работы в технике оригами с таким материалом, как ткань следует 
знать некоторые нюансы ее обработки:

Рис. 4. Платье – оригами из 
коллекции японского ди-

зайнера Issey Miyake

Рис. 5. Модели одежды кол-
лекции «Arch & Geo»  с эле-
ментами оригами украинско-

го дизайнера Елены Рева



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 97

ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Если ткань недостаточно формоустойчива - перед работой следует ее закре-
пить, обработав специальным раствором (например, Stiffen Stuff ) или же на-
крахмалить. А также места расположений элементов оригами на целых деталях 
можно уплотнять клеевыми прокладочными материалами;

При разработке отдельных элементов, с открытыми срезами срезы, ткани 
следует обработать специальным клеем или же, если позволяет ее состав, акку-
ратно опалить,  для предотвращения ее осыпаемости;

Рис. 6. Коллекция моделей женских платьев с элементами оригами  
Луганского ВПУ сферы услуг. Слева на право модели № 1, № 2, № 3, № 4, № 5

Для закрепления подогнутых краев рекомендуется использовать двухсто-
ронние клеевые ленты, клей – гель для ткани или термонитки. 

Подробнее рассмотрим каждую модель коллекции (рис. 6):
 Модель №1. Платье трапециевидного силуэта, по переду фигурная вставка 

по горловине  и настрочной элемент оригами овальной формы с односторонними 
складками образующие в центре цветок. 

  Модель №2. Платье  приталенного силуэта, отрезное по линии талии, со-
стоит из лифа и юбки типа «колокол», с открытой линией плеча. Художествен-
ным акцентом является лиф платья, выполненный на основе ткани - сетка, на 
которой закреплены элементы оригами.

Модель №3. Платье трапециевидного силуэта длинной выше линии колена. 
Рукав втачной типа «крыло». Платье по переду с квадратной формой горловины. 
Перед и спинка с горизонтальными складками - оригами, закрепленными между 
собой отделочной фурнитурой. 

Модель №4. Ансамбль, состоящий  из платья и болеро. Платье отрезное по 
линии талии, состоящее из лифа типа корсет  и юбки «колокол». Болеро выполне-
но из отдельных элементов оригами соединённых  между собой (рис. 7).
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Модель№5. Платье полуприлегающего силуэта,  классического кроя со  
съёмным поясом, который выполнен в технике оригами и добавляет яркий ак-
цент данному образу.

В качестве примера разработки элементов оригами составлена подробная 
последовательность выполнения элемента болеро модели № 4 (Приложение 1).  

В завершении можно сказать что, проведя  исследовательские и практиче-
ские работы, была доказана возможность использования техники оригами как 
одного из способов создания формообразования одежды.

Искусство оригами до сих пор вдохновляет дизайнеров на создание чего-то 
нового в мире изделий. В данное время технология нигде не стоит на месте и в 
одежде тоже. Дизайнеры  уже представляют нам изделия, которые реагируют на 
движение или пульс человека, или же используют метод кинетизма и трансфор-
мации одежды без участия человека.

В целом, говоря об одежде в стиле оригами можно сказать, что она всегда 
вызывала, и будет вызывать интерес у потребителей, так как дает свободу реше-
ний при формировании собственного гардероба и может послужить толчком к 
экспериментам и импровизации.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

Информационные технологии давно применяются во многих сферах произ-
водства. Процесс изготовления одежды также не стал исключением. Современ-
ные швейные предприятия (в том числе ателье, дома моды) хотят шить качествен-
но, быстро, сменяя свой ассортимент и выпуская новые коллекции. Серьезным 
помощником в решении этих задач являются компьютерные технологии, которые 
позволяют автоматизировать все этапы создания одежды — от снятия мерок до 
формования и отделки изделий.

Проблема, которая поднимается в данной работе следующая: несмотря на 
широкую популярность ИТ, их практическое использование пока недостаточно. 
Многочисленны случаи выполнения производственных процессов вручную, т.к. 
многие швейные предприятия не могут (или не хотят) использовать ИТ под раз-
ными предлогами. В связи с этим первая цель работы: раскрыть привлекатель-
ность применения ИТ в процессе изготовления одежды.

Освещением этого вопроса в специализированной литературе занимаются 
ряд авторов, среди которых Калач С.Ю., Хиврина Е.С., Мизенко Г. В. и другие. 
Однако в каждом из упомянутых источников раскрываются лишь отдельные 
стороны использования информационных технологий в процессе изготовления 
одежды. В своей работе я поставила вторую цель – систематизировать весь из-
ученный материал и представить его в целостном и последовательном виде.

Снятие мерок
Использование ИКТ может быть представлено следующими примерами:
а) снятие мерок в специальной кабине – круглом прозрачном киоске (2,5 х 

2,5 м) – за 10 секунд видеокамера снимает контуры его тела и вводит в компью-
тер необходимые мерки: ширину плеч, объем бедер, талии, длину рук, ног и т. д.

б) снятие мерок при помощи 3D сканера (3D-сканер — устройство, анали-
зирующее физический объект и на основе полученных данных создающее его 
3D-модель). Например, Vitus LC, Vitus XXL, 

в) боди-сканер — электронное устройство бесконтактного действия для 
оцифровки поверхности тела (очень дорогостоящий!)

г) система «цифровой фотоаппарат + программа LF1» (после того, как заказ-
чик сфотографирован со всех сторон 4 раза, оператор в программе LF1 вручную 
уточняет положение антропометрических точек; по ведущим размерным призна-
кам в системе формируется трехмерный манекен, который совмещается с фото-
графиями в различных проекциях). 
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Все эти примеры работают и для дистанционного приема заказов. Готовые 
изделия можно высылать по почте, сводя возврат к минимуму, так как значитель-
но повышается точность соответствия фигуре заказчика и значительно снижает-
ся вероятность ошибки при приеме заказа.

Конструирование и моделирование
Для создания моделей одежды, подготовки чертежей и выкроек существуют 

различные системы автоматизированного проектирования одежды (САПР – ан-
глийский вариант – CAD, Computer Aided Design). 

Современная САПР одежды позволяет:
• разработать «с нуля» базовую конструкцию по какой-либо методике по-

строения,
• учесть разработки конструкции «вручную», например, муляжным спо-

собом и перенести их в систему,
• произвести на базовой основе или типовой конструкции все необходи-

мые модельные модификации,
• подготовить модель для запуска в производство, учитывая принятые на 

предприятии технологические условия,
• произвести раскладку лекал на материале с учетом всех нужных пара-

метров раскроя,
• произвести предварительную оценку использования сырья,
• просмотреть результат проектируемого изделия в трехмерном виде.
На украинском рынке успешно зарекомендовали себя как отечественные 

САПР («JULIVI», «Грация»), так и зарубежные («Леко», «Ассоль», «Стаприм», 
«Абрис», «Автокрой», «PAD System», «Invesketch», «Система»). В состав каждой 
CAD/САПР входят следующие модули или блоки:

• ввод лекал в компьютер с дигитайзера; 
• чертежные средства - простые команды рисования дуг, сплайнов, лома-

ных и их редактирование; 
• градация - процедура получения комплекта лекал для других размеров 

на основе базового комплекта; 
• раскладка комплектов лекал на ткани;
• модуль 3D→2D и 2D→3D (проектирования модельных линий на 3-х 

мерном манекене с автоматическим получением плоских лекал развертки с воз-
можностью менять структуру ткани, ее рисунок); 

• макросы - запись последовательности построений или действий, кото-
рую потом можно повторить с использованием других параметров; 

• комбинаторика - возможность создавать базы данных конструктивно-де-
коративных элементов и использовать их при конструировании модели. 

Появление относительно дешевых персональных компьютеров и средств 
периферии, привело к тому, что в настоящее время САПР в производстве одеж-
ды широко используется не только на крупных предприятиях, но и в небольших 
фирмах и ателье. В обоих случаях современная САПР одежды может полностью 
убрать элемент ручного труда и при этом сократить время работы конструктора в 
4 раза и время работы раскладчика в 10 раз.
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САПР в свою очередь является составляющей более широкой системы – 
АСУП (автоматизированной системы управления производством, английский 
вариант – ERP, Enterprise Resource Planning).

Современная АСУП помимо повышения эффективности работы всех под-
разделений позволяет полностью контролировать и оптимизировать производ-
ственный процесс, выводит его на более высокий уровень.

Программные модули АСУП (Тех. описание, Тех. последовательность, Схе-
ма разделения труда, Планирование производства, Конфекционирование (Ма-
териалы заказа), Расчет кусков, Расчет расхода ниток, Диспетчер, Склад сырья, 
Склад фурнитуры, Кладовая кроя, Склад готовой продукции, Учет труда сдель-
щиков, Расчет себестоимости продукции) позволяют автоматизировать и дер-
жать под контролем:

• учет прихода и использования материала и фурнитуры,
• разработку и составление технологической документации, учет труда 

сдельщиков,
• планирование всех этапов производства,
• мониторинг движения заказов в производстве,
• расчет предварительной стоимости изделия,
• учет готовых изделий на конечном этапе производства.
Внедрение АСУП повышает эффективность работы специалистов предпри-

ятия в 4 раза, и дает возможность получить как организационный, так и эконо-
мический эффект. 

Другой важной задачей автоматизации швейного производства является 
раскладка лекал. Необходимо, используя информацию о ширине и параметрах 
материала, разложить требуемые для производства изделия лекала на материале 
таким образом, чтобы отходы материала были минимальными.

Оптимизационные методы и алгоритмы решения задачи разрабатываются с 
конца 30-х годов прошлого века и нашли отражение в разработке теории матема-
тического программирования.

Однако только в последнее время появились программы, обеспечивающие 
получение «хороших» результатов раскладки за сравнительно короткий проме-
жуток времени. Необходимо отметить, что подобные алгоритмы не гарантируют 
получение оптимального, т.е. наилучшего из всех возможных, результата. Поэто-
му на современном этапе наиболее рациональным видится использование ком-
бинированных программ построения раскладки, когда кроме автоматического 
режима проектирования, есть и полуавтоматической, в котором человек имеет 
возможность корректировать результат автоматической раскладки, а также из-
менять расположение лекал для учета специфических технологических ограни-
чений.

Раскрой изделий реализуется под управлением соответствующего модуля 
САПР – раскладки. Работник-операционист вводит параметры раскроя из САПР 
на автоматизированную раскройную установку (АРУ).

На украинском рынке представлены два типа раскройных автоматов: один с 
неподвижным (стационарным), второй с конвейерным (подвижным) окном вы-
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резки. Первый тип предусматривает настилание ткани на фиксированном щеточ-
ном покрытии, где и происходит раскрой. Такой принцип проще с точки зрения 
эксплуатации и обеспечения качества кроя — при работе АРУ не происходит 
смещение настила относительно окна вырезки. Но на больших длинах (5 метров 
и более), использовать раскройные автоматы такого типа становится нерента-
бельно: из-за необходимости создания вакуума по всей длине настила энергопо-
требление слишком велико.

Второй тип предусматривает настилание ткани на отдельном столе, при 
этом в процессе вырезки настил продвигается относительно окна. В среднем, 
окно вырезки составляет длину 2 метра, что, конечно же, сказывается на сни-
жении класса энергопотребления для данного типа оборудования. При больших 
объемах выпуска АРУ передвигают от одного настилочного стола к другому, так 
как процесс настилания происходит намного медленнее раскроя. За счет этого 
обеспечивается меньший технологический простой оборудования. Процесс на-
стилания для АРУ с подвижным окном вырезки может происходить на обычном, 
с поддувом или конвейерном столе. 

Впервые в Украине появился Автоматизированный настилочно-раскройный 
комплекс (АНРК), где процесс загрузки рулонов, настилания, продвижения и 
раскроя происходит без участия человека. Такой комплекс приобрела компания, 
которая занимается пошивом спецодежды.

Преимущества внедрения АНРК:
• экономия материала
• повышение производительности труда (до 1200 изделий за смену)
• сокращение времени разработки модели
• повышение качества изделий
• улучшение условий труда
• Выполнение технологических операций.
Для более качественного изготовления швейных изделий используют ком-

пьютеризированные швейные машины со встроенным процессором. Такие ма-
шины можно назвать умными, они обладают многофункциональными возмож-
ностями:

• выполнение строчек сложной формы без ограничения их количества (до 
нескольких сотен у Brother NX 600);

• выполнение до 10 видов петель (так компании Pfaff и Husqvarna снаб-
жают свои машины устройством, измеряющим саму петлю в процессе выметы-
вания);

• выполнение разнообразных декоративных строчек (за счет встроенных 
алфавитов, памяти на слова, возможности зеркального отражения рисунка у 
Husqvarna Platinum 770);

• выполнение диагонального шитья (программируемое устройство PSN 
3020 для шитья на тяжелых технических текстильных материалах. Благодаря 
целенаправленному введению в расположенный по диагонали цепной шов ком-
позита стали возможными стабилизация штабеля текстильных полотен и по-
вышение прочности с защитой от расслаивания. Устройство позволяет путем 
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программируемого введения типа стежка целенаправленно повысить жесткость 
технических текстильных материалов в соответствии с ожидаемой нагрузкой);

• «программируемое сваривание» – новинка на IMB (машинами нового 
поколения Pfaff 8320 и Pfaff 8322, работающими с использованием горячего воз-
духа и нагревательного клина, пользователь управляет с помощью сенсорного 
экрана. Ход работы можно разрабатывать и запоминать в виде параметров про-
цесса. Они охватывают такие важные для сваривания характеристики, как темпе-
ратура, давление и скорость);

• наличие «швейного советника». В простых машинах на специальном 
дисплее отображаются текущие настройки машины - выбранная строчка, ее 
ширина и длина стежка, натяжение нити и тому подобное. Более сложные мо-
гут подсказать какие настройки рекомендованы для того или иного типа ткани 
и какую лапку и иглу надо применять для выполнения той или иной швейной 
операции. Многие машины следят за правильностью процесса шитья, например, 
не позволяют выбрать чрезмерную ширину стежка при шитье двойной иглой, 
не начинают шить при поднятой лапке или сигнализируют о скором окончании 
нити на шпульке. Самые сложные машины могут подробно, с картинками и даже 
с короткими клипами рассказать, как нужно выполнять ту или иную швейную 
операцию, например, невидимую подгибку края юбки.

Таким образом, «умные машины» не только значительно облегчают работу 
портного, но и подсказывают, что необходимо сделать для более успешной рабо-
ты. Но самое главное – это то, что машина выполнит самые сложные операции 
быстро и качественно. Например, известна машина-автомат, которая быстро и 
качественно обрабатывает один из самых сложных узлов – карман в рамку.

Формование и отделка изделий
Промежуточное и окончательное глажение относятся в швейной промыш-

ленности к обязательным операциям, которые определяют конечный вид из-
делия. В этом сегменте используются установки для фиксирования (АХ 450), 
машины для глажения (VEIT 8741, VEIT-0-STRECH), устройства для придания 
формы (BRI-600) и туннельные отделочные установки. Многочисленность всех 
этих устройств объясняется многообразием моделей и возможность применения 
для часто меняющихся и чувствительных материалов. Это реализуется на основе 
модульных систем, с одной стороны, благодаря легкой замене форм, а с другой 
— за счет высокотехнологичных автоматизированных профессиональных реше-
ний, на индивидуальных установках клиентов. Другой важный аспект инноваций 
заключается в обеспечении качества продукции путем создания более «чутких» 
установок за счет электронного управления для получения оптимальных резуль-
татов формования и отделки.

Управление, основанное на промышленном персональном компьютере и 
сенсорном экране, гарантирует простое и наглядное обслуживание и способству-
ет надежности программ и их замене.

Компьютер также хороший помощник для отделки швейных изделий вы-
шивкой. Для этого используют вышивальные машины. Значительно быстрее 
выполняется вышивка с помощью бытовых машин немецкой фирмы PFAFF и 
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шведской фирмы Husgvarna. Подобные машины снабжены вышивальными бло-
ками для автоматической вышивки. В их памяти хранится множество рисунков. 
Выполнив несложное программирование по выбору и, в случае необходимости, 
изменению рисунка (пропорциональному увеличению, зеркальному отображе-
нию и пр.), вышивка будет выполнена с высоким качеством.

С помощью компьютера можно создавать и редактировать рисунки, подби-
рать цветовую гамму. Бывает так, что выполненная вышивка не получилась эф-
фективной из-за неудачного подбора ниток. Исключить такие и другие ошибки 
можно используя графический редактор для моделирования будущей вышивки. 

Информационные технологии развиваются быстро, и не исключено, что в 
ближайшем будущем появятся новые швейные машины и программные сред-
ства, с помощью которых процесс изготовления одежды станет более интерес-
ным и привлекательным, а изделия - более качественными и красивыми.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Калач С.Ю. Анализ тенденций развития лёгкой промышленности: Ин-
формационно-методические материалы: дайджест / Сост. С.Ю.Калач,– Екатерин-
бург: ПРЦ РПО ЛП, 2008. – 50 с.

2. Мизенко Г. В. Компьютерные технологии в швейном деле http://showbizua. 
info/news.php?nid=521

3. Хиврина Е.С. Современные компьютерные технологии в швейном произ-
водстве «САПРЛЕГПРОМ», Киев, 2010. – 345 с.

Жихарєва Ольга Валентинівна 
Студентка 2 курсу, спеціальність 5.05160203 

«Моделювання та конструювання 
промислових виробів» 

ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Горяінова Ганна Михайлівна, 

викладач вищої категорії 
ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»
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Народний костюм символізує в собі не тільки духовну культуру народу, 
стародавні традиції, обряди, звичаї, але й поєднує мистецтво узорного ткацтва, 
крою та декоративного оформлення.

Розвиток народного костюму України сягає часів Київської Русі. Вже тоді 
одяг поділяли за кроєм, силуетом, видом тканини на поясний і нагрудний, пря-
мий і тунікоподібний, з плечовими вставками, з суцільнокроєним рукавом, на 
кокетці, з лляних, бавовняних, конопляних та вовняних тканин.
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Аналіз існуючих досліджень свідчить про те, що вчені здавна визначили 
український традиційний одяг як складову матеріальної та духовної культури на-
роду (К.І.Матейко, М.С.Білан,Г.Г.Стельмащук,Т.В.Кара-Васильєва,Г.С.Щербій, 
Т.А. Ніколаєва, О.Ю.Косміна та ін.): «...традиції народного моделювання костю-
ма є багатогранними і такими, що складають феномен духовної та матеріальної 
культури нашого народу, зокрема його культури вбрання» Вивчення українського 
народного одягу з метою застосування його традиційних елементів у 
проектуванні сучасного костюма дало можливість авторам [3] зробити деякі уза-
гальнення щодо такого використання: «Багатство форм народного одягу, навіть 
при мінливих вимогах моди, завжди дає можливість відбирати певні компоненти 
народного традиційного одягу і з незначними змінами або й повністю застосо-
вувати їх у сучасному одязі» [3, 16]. Але ще мало досліджуваною залишається 
проблема дослідження та застосування фольклорних мотивів оздоблення, яке 
застосовується при проектуванні сучасного одягу. 

Для оздоблення українського одягу використовували різні орнаменти, але 
переважав геометричний, рослинний, рослино – геометризований, зооморфний, 
геральдичний та інші, які виконували і роль оберегу.

Оздоблення не є самостійним елементом композиції, а служить доповнен-
ням до костюму. Оздоблення, як і прикраси, має відповідати призначенню костю-
ма, а також фактурі й властивостям тканини. 

Оздоблення може бути постійним і з’ємним, тобто тимчасовим. Постійним 
оздобленням вважають ґудзики, вишивки, канти, бейки, рюші, плісе, гофре, 
складки, аплікації. Тимчасове оздоблення – краватки, пояси, коміри, манжети, 
вставки, декоративні квіти, шарфи тощо. Ними можна у будь – який час доповни-
ти костюм або зняти, замінити на інше. З’ємні оздоблення роблять той чи інший 
костюм багатофункціональним. Так, сукня темного кольору напівприталеного 
силуету з шкіряним поясом має повсякденне призначення, а також її доповни-
ти шарфом або хустинкою, гарно задрапованою на шиї, або вишитим білим 
комірцем, то в такій сукні можна йти і в кіно, і на день народження подруги, і на 
виставку.

Оздоблення може бути стійким, підкреслювати призначення одягу, його 
зручність в експлуатації (фартух для домашньої роботи з великими накладними 
кишенями, оздоблений кантом, бейкою, тасьмою ) або святковість, вишуканість 
(складна вишивка бісером на сукні  ) тощо.

Необхідно пам’ятати, що невідповідальність оздоблення призначенню одя-
гу, тканині, а також перевантаження моделі однорідним або різним за призначен-
ням видом оздоблення призводить до порушення композиції одягу, що суттєво 
знижує його естетичні якості.

Невід’ємною частиною народного костюма були головні убори, взуття, 
кольорові пояси, прикраси: дукачі, коралі, силянки, ґердани тощо.

У сучасному одязі викистовують чимало елементів народного одягу: збор-
ки, складки, рельєфи, защипи, крій рукава, оформлення вирізу горловини тощо. 
Застосування елементів народного одягу у створенні сучасного залежить від 



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»106

ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

його призначення. Наприклад, у моделюванні святкового одягу використання 
елементів народного костюму не обмежене. 

Використання народних мотивів у моделюванні одягу для свят найбільш 
рухливе. Так для літніх суконь у фольклорному стилі пропонуються м‘які, легкі, 
розріджені тканини та виготовленні з них сукні зі складками, зборками, буфа-
ми. Вишукане оздоблення відновлює в пам‘яті образи, знайомі нам сьогодні 
лише зі стародавніх картин. Святковість одягу досягається різними засобами: 
пластичністю та об‘ємністю форми, використанням контрастних тканин, різних 
видів оздоблення.

У святковому вбранні народний характер підкреслюється декором на рука-
вах, внизу спідниці, не лише вишивкою, але й орнаментом з тасьми, який утворює 
різноманітні рисунки і незвичні кольорові поєднання.

Сьогодні вишивка, яка використовується для створення сучасних жіночих 
блузок і суконь, може бути ручною та машинною, виробленою нитками, а та-
кож бісером, паєтками, стразами. Вона може відповідати кольору тканини, або 
бути контрастрасного кольору. Сучасна вишивка бісером, особливо ручна, дуже 
цінується та є бажанням виділиться теперешніх модниць. Залишаються модни-
ми спідниці з вибитим рисунком тканини: з оборками, призібрані по лінії талії, 
з м‘якими не запрасованими складками по колу, прямі спідниці на запах, що 
нагадують обгортку, спідниці широкі з горизонтально застроченими дрібними 
складками або защипами, якими оздоблювалися народні сорочки. Народне ми-
стецтво надихає сучасних модельєрів на пошук нових пропорцій, композиційних 
вирішень. Так, до комплекту сучасного одягу за народними мотивами все частіше 
входять штани, спідниця – штани.

Все частіше українські дизайнери починають звертатись в своїх роботах до 
національних традицій оформлення одягу, особливо жіночого, на сукнях, дорогих 
і звичайних, з’являється вишивка, і навіть на чоловічих краватках з’являються 
візерунки наших предків. 

Вишивка не зникла з життя народу, як і не нівелювалася його душа, естетичні 
уподобання. Вишивка традиційно тримається на індивідуальній творчості, 
повільно переходить на перкалі, шовк та інші тканини промислового виробницт-
ва. І навпаки, фабричні різнокольорові нитки - заполоч, волічка, гарус - у народ-
них гаптувальниць користуються великим попитом.

Особливої уваги сучасні модельєри і дизайнери надають колористичним та 
орнаментаційним питанням формування й оздоблення сучасних тканин для одягу 
за народними мотивами. Тут існує кілька різних підходів: малюнок і фактура тка-
нини можуть відтворювати давні техніки і колорит; зразки стародавнього ткацт-
ва або вишивки новітніми засобами перетворюються на сучасне кольорово-фак-
турне рішення тканини взагалі; малюнок на сучасній тканині імітує традиційне 
оздоблення одягових тканин; часто зразки ручної роботи зі збагачення фактури 
тканини замінюються машинними техніками оздоблення (вишивки, в’язання, 
плетіння, аплікації тощо). Окремо в ряду способів розробки сучасних тканин 
стоять авторські техніки ткацтва, розпису, вишивки, печворку, принти та інші. 
Характерною для вітчизняних дизайнерів (В.Гресь, Р.Богуцька, О.К.Араванська, 
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І.К.Аравай) практикою у створенні колекцій костюмів у етно- та фольк- стилі є 
так би мовити «доопрацювання» тканин, виготовлених фабрично, вручну з ме-
тою надання їм задуманих автором ефектів тощо. В кожному окремому випад-
ку це буде новий, особливий дизайнерський хід художнього вирішення твору. 
Усі подібні практики мають за мету перш за все забезпечення середньої ціни 
на дизайнерські речі для успішної їх реалізації. На жаль, справжні традиційно 
рукотворні плетіння, в’язання, вишивка і ткацтво, які є невід’ємною складо-
вою матеріалів для народного вбрання, через високу вартість ручної роботи 
недоступні широкому загалу споживачів. Тому вони, як і за радянських часів, за-
лишаються привілеєм, одиничними ексклюзивними виставковими речами в при-
ватних колекціях та на мистецьких виставках. Отже, провідні сучасні українські 
модельєри і дизайнери черпають свою наснагу зі скарбниці національного 
мистецтва. Опираючись на традиції декоративного вирішення народних тка-
нин і одягу того чи іншого регіону вони свідомо відходять від цитування й 
реконструкції автентичних творів. Поєднуючи народну традицію з новочасни-
ми тенденціями в мистецтві митці пропонують значно складніші за художнім 
вирішенням колекції одягу образно-асоціативного характеру. Найталановитіші з 
них втілюють свої ідеї у творах позначених рисами українства.

При використанні оздоблення існує лише одне правило: необхідно мати 
відчуття міри. Сучасне моделювання дозволяє використання різноманітних видів 
оздоблення. Іноді моделі дуже перевантаженні фактурою та оздобленням, але 
навіть це не завжди заважає дотримуватися відчуття міри, потрібно лише осо-
бливе композиційне чуття.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК  ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Актуальною проблемою при підготовці фахівців у сфері швейного вироб-
ництва є  взаємозв’язок  теоретичних знань та практичних навиків у студентів, 
то  що без теоретичних знань  майбутній фахівець  не зможе виготовляти якісний 
одяг, але і без практичних навиків, з першого разу людина не виготовить якісний 
одяг. Аналізуючи останні публікації проблема взаємозв’язку теорії і практики  
при підготовці фахівців швейного виробництва  зараз мало вивчена,  тому ціль 
цього  невеликого дослідження полягає в визначенні пріоритетних критеріїв  
взаємозв’язку теорії та практики.

Початок вирішення цієї проблеми було знайдено в працях: Андрєєва В. І. 
[1], Бойчук І.Д. [2], Батушева С. Я. [3], Коваленко О. Е. [4], Круглікова Г. І. [5] 
та інших. До кінця не вирішеними в сучасних навчальних закладах є питання 
взаємозв’язку теорії та практики , тому  що не завжди  плани навчання по те-
оретичному курсу  співпадають з темами практичної підготовки фахівців, на-
приклад вивчення однієї теми на практиці вже відбулось, а на теоретичних 
заняттях відбудеться пізніше, і навпаки, коли теорія вже давно вивчена, а прак-
тичних навиків ще не відбулось по цій темі, тому теорія і практика повинні бути 
взаємозв’язані для більш гарного засвоєння студентами тем програм.

Принципи навчання - це певна система вихідних, основних дидактичних по-
ложень, вимог до процесу навчання, виконання яких забезпечує необхідну його 
ефективність. Принципи навчання виходять з його цілей і задач, обумовлених 
вимогами суспільного розвитку, об’єктивних закономірностей навчального про-
цесу, способів використання цих закономірностей у конкретних умовах. Вони зу-
мовлюють певні вимоги до відбору змісту навчання, вибору його форм, методів і 
педагогічних засобів здійснення.

Філософське обґрунтування теорії і практики відноситься не тільки до про-
цесу пізнання, але і до навчання в широкому його розумінні. Так як наукові зна-
ння виникають на основі потреб виробничої діяльності людей і обслуговують цю 
діяльність, то крім оволодіння ними необхідно також навчитися застосовувати їх 
на практиці.

Зв’язок теорії і практики знаходить відображення як у змісті навчання (у 
навчальних планах і програмах, підручниках і навчальних посібниках), так і без-
посередньо в процесі навчання.
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Основними напрямами реалізації принципу зв’язку теорії і практики є: по-
слідовність взаємопов’язаного вивчення навчального матеріалу та виконання 
практичних завдань [1].

Зв’язок навчання і праці, теорії та практики - процес двосторонній. Навчаль-
на і трудова діяльність учнів органічно пов’язані. При вивченні теоретичних по-
ложень викладачі спираються на виробничий і життєвий досвід учнів, приводять 
необхідні ілюстрації та обґрунтування, використовуючи техніку, технологію і т. 
д.; на заняттях виробничого навчання виконані учнями трудові дії обґрунтову-
ються необхідними теоретичними положеннями і закономірностями.

Участь у продуктивній праці породжує в учнів потребу в знаннях, робить 
навчання більш свідомим і осмисленим. Знання, що застосовуються на практиці, 
конкретизуються, закріплюються. Учні, застосовуючи отримані знання на прак-
тиці, осмислюють технологічні процеси та способи праці, вчаться планувати їх, 
критично аналізувати, розбиратися у взаємозв’язках різних трудових процесів, 
оволодівати основами економіки виробництва [2].

Особливо важливий  зв’язок теорії і практики в сучасних умовах, коли в 
практику виробництва активно впроваджуються нова техніка і технологія, елек-
тронно-обчислювальна техніка, комп’ютери у структурі трудової діяльності ро-
бітника, у фахівця на передній план виходить інтелектуальна діяльність з управ-
ління і налагоджування автоматизованих засобів виробництва.

Виробництво швейних виробів - це комплекс взаємопов’язаних ланок, який 
являє собою складну систему.

Майбутні фахівці швейного виробництва при вивченні курсу отримують  
уявлення про роль  в розвитку і технології швейного виробництва, про особли-
вості виробництва сучасного і перспективного одягу, про будову і властивості 
матеріалів і методи їх вивчення. Навчаються користуватися основними понят-
тями і параметрами будови і властивостей матеріалів, основними методиками і 
технічними засобами випробування матеріалів, методами визначення та оцінки 
їх якості, набувають досвід аналізу і визначення складу і структури матеріалів, 
проведення вимірювань і оцінки параметрів складу, будови і властивостей мате-
ріалів, користування випробувальною технікою, засобами вимірювань при вирі-
шенні завдань, вчаться формулювати вимоги, що пред’являються до шийних ви-
робів, оцінити матеріали для конкретних виробів з урахуванням їх призначення, 
умов експлуатації. Всі ці нюанси швейного виробництва вивчаються на уроках 
теоретичного навчання.

Практика - доцільна і цілеспрямована діяльність людини в його професійно-
му розвитку , яка є найважливішою складовою частиною навчальна - виховного 
процесу [5].

Метою практики є закріплення та поглиблення теоретично знань і практич-
них навичок, отриманих при вивченні спеціальних дисциплін [4].

Завданнями практики є: набуття досвіду професійної діяльності із застосу-
ванням вивчених технологій; вивчення технічної оснащеності процесів виробни-
цтва швейних виробів; ознайомлення з комплексною системою управління якіс-
тю продукції; збір інформації для курсового і дипломного проектування.
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Процес проходження практики спрямований на формування таких компе-
тенції:

- готовність вивчати вимоги, що пред’являються споживачами до одягу, ак-
сесуарів, хутра, шкіргалантереї, і технічні можливості підприємства для їх ви-
готовлення;

- готовність конструювати швейні вироби у відповідності з вимогами ерго-
номіки і прогресивної технології виробництва, забезпечуючи їм високий рівень 
споживчих властивостей і естетичних якостей;

- готовність обґрунтовувати прийняття конкретного технічного рішення при 
конструюванні швейних виробів;

- здатність оформляти документацію конструкторської розробки, складати 
звіти про результати виконаних робіт ;

- здатність брати участь у дослідженнях щодо вдосконалення естетичних 
якостей  і конструкції одягу, шкіргалантереї та аксесуарів з подальшим застосу-
ванням результатів на практиці ;

- вміння готувати презентації, науково-технічні звіти і подання розроблених 
виробів на атестацію і сертифікацію;

- здатність здійснювати авторський контроль за відповідністю робочих ескі-
зів та технічної документації дизайн-проектів виробів;

- готовність використовувати інформаційні технології і системи автоматизо-
ваного проектування при конструюванні швейних виробів [3].

У процесі вивчення практики і теорії швейного виробництва можна поміти-
ти зв’язок між теорією і практикою. Студент вивчає процес роботи на швейному 
виробництві, діяльність пов’язану з правильним виконанням роботи. 

Людина може стати хорошим фахівцем  у сфері швейного виробництва лише 
у тому випадку, якщо вона отриманні знання від викладачів на теоретичних за-
няттях, зможе використати  в подальшому  на практиці. Професійна  діяльність 
– це єдність теорії і практики.
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СУЧАСНІ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИ. СТАДІЇ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ.

Дизайнер – це, у першу чергу, людина творча. Він може як створювати щось 
цілковито нове, так і прикрашати або ж вдосконалювати старе. Будь-який дизай-
нер жадає внести творчий вклад у цей світ, створити щось своє та неповторне. 
Але, перш ніж братися за створення чогось, він повинен детально вивчити, про-
думати та промалювати виконуваний об’єкт. Така робота називається «дизайн-
проектом».

Протягом трьох років навчання професії «Декоратор вітрин» в умовах 
майстерні було виконано безліч різноманітних робіт, навчальних проектів, твор-
чих проектів, надано життя багатьом творчим задумам та ідеям. Кожна з робіт 
аналізується на початку та наприкінці, робляться висновки та побажання щодо 
покращення результату, скорочення часу створення, вдосконалення технічної 
сторони начальної роботи чи творчого проекту. Найбільш важливі та цікаві про-
екти описуються та аналізуються у студентських наукових статтях, звітах або 
доповідях керівника проекту, майстра виробничого навчання. 

Якщо висловлюватися більш точно, то дизайн-проект – це комплекс 
документів, що описують функціональні та дизайнерські рішення, до яких вхо-
дять опис дизайн-об’єкта, ескізи та креслення.

Це дуже клопітлива, але неймовірно цікава робота. Відчуття того, що ти 
створив щось неповторне – найкраще почуття для дизайнера. На основі декількох 
виконаних учбових дизайн-проектів було зроблено детальний аналіз та розро-
блена умовна структуризація етапів проекту. 

Умовно дизайн-проект можна розділити на декілька етапів:
І. Попередній аналіз та складання технічного завдання
Дизайнер повинен брати участь у складані технічного завдання на проекту-

вання, тому що в технічному завданні повинні бути вказані вимоги дизайну, які 
пред’являються до об’єкта проектування.

У ряді випадків, складання технічного завдання включає попередній аналіз 
виробів. На цьому етапі дизайнер вивчає прототипи та формулює загальні за-
вдання на основі проведення попереднього аналізу прототипів. Крім того дизай-
нер повинен знати та враховувати: технічні можливості підприємства, перспек-
тиви техніки та технології, прогресивні сучасні методи виробництва.

Проведені дослідження допомагають дизайнеру у формулюванні художньо-
конструкторської проблеми та визначенні можливих шляхів їх реалізації. На 
цьому етапі дизайнер спільно з інженерами формулює необхідні вимоги, які 
пов’язуються основними функціями об’єкта проектування.

II. Попередній аналіз та розробка художньо-конструкторської пропозиції
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Після одержання технічного завдання на проектування дизайнер починає 
розробляти попередню художньо-конструкторську пропозицію. Даний про-
цес проходить паралельно з поглибленим аналізом вихідних проектних даних. 
Варіанти пропозицій оцінюються за наслідками аналізу.

Велике значення, на даному етапі проектування, надається ефективному 
збору інформації. Тут можна використовувати різноманітні методи вирішення 
творчих завдань (метод мозкової атаки, метод фантастичних аналогій, біоніка 
тощо). На основі зібраної інформації складається перелік умов, які безпосеред-
ньо впливають на якість об’єкта проектування. Ці умови об’єднуються в групи 
— відповідно до проблемних напрямків роботи. Результатом даного етапу ро-
боти дизайнера є обґрунтовані варіанти художньо-конс трукторських пропозиції.

III. Ескізний проект
Ескізування - процес створення ескізу (франц. es quisse - з роздумів ) , по-

переднього малюнка або начерку , фіксуючого задум і містить основні обриси 
створюваного об’єкта.

Етап ескізного проектування — один із найважливіших моментів художньо-
го конструювання. Ескізний проект — кінцевий варіант творчої пропозиції ди-
зайнера, який повинен повністю визначити всі характеристики проекту.

На етапі ескізування ведеться пошук ідеї і відображається задум проектно-
го рішення. Ґрунтується він, насамперед на інформації, отриманої в ході роз-
робки технічного завдання на проектування. Сам процес створення ескізів - це 
відповідь на індивідуальні обставини і спрямований на аналіз функціональної 
організації життєвих процесів та інших формотворчих факторів. «Ескізний про-
ект» включає в себе планувальне рішення з ескізними варіантами об’єкту, що 
проектується. Стадія «Ескізний проект» є детальним промальовуванням обраної 
концепції, демонструючи наочне представлення майбутнього проекту, що дає 
найбільш точне уявлення про рішення загального вигляду об’єкта.

Творчі процеси не завжди підкорюються загальній схемі і засновані на 
індивідуальних здібностях, освіті, гостроті мислення, володінні засобами вира-
ження ідеї. В якості вихідної методики пошуку проектного рішення пропонується 
підведення підсумків і фіксація результатів у вигляді ескізів. Процес ескізування 
являє собою пошук індивідуальної відповіді на індивідуальні обставини і спря-
мований на аналіз функціональної організації життєвих процесів та інших фор-
мотворчих факторів, що визначають вибір об’ємно-просторового та кольорового 
вирішення.

Ескізи користуються популярністю у людей, охочих відразу побачити 
концепцію майбутнього проекту, будь то графіка, схеми, кольорові начерки, все, 
що визначає принцип, основну думку. Ескізи дають можливість заздалегідь поба-
чити проектований об’єкт і внести поправки і зміни на стадії ескізного проекту.

На стадії ескізного проектування ми використовуємо «ручну» графіку. Цей 
вибір не випадковий, тому ручна графіка має унікальні властивості, яких позбав-
лена   комп’ютерна графіка, саме якщо її розглядати на стадії ескізного проекту. 
Хороша ручна графіка більш органічна, вільна і рухлива, ближче до природи, 
більш екологічна, ніж комп’ютерна. Ці ескізи виходять «живими», вони завжди 
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звертають на себе увагу своєю мальовничістю, виглядають ексклюзивно і благо-
родно, адже завжди високо цінувалася ручна ексклюзивна робота, ніж все по-
ставлене на потік. Хороша ручна графіка у наш час рідкість і велика розкіш от-
римати ескізи від талановитих художників. Справжні цінителі можуть отримати 
до проекту акварельне виконання своїх інтер’єрів. Високохудожні ескізи можуть 
стати навіть прикрасою інтер’єрів.

IV. Робоче проектування та авторський нагляд
Після затвердження художньо-конструкторського проекту дизайнер 

обробляє креслення і принципи систематизації складних поверхонь виробу, 
складає супроводжувальну документацію, розробляє робочі креслення, за якими 
будуть виготовляти виріб.

При розробці робочих креслень відповідальність дизайнера дуже велика. 
Він повинен слідкувати за виконанням робочих креслень тих деталей та вузлів, 
які можуть впливати на зручність експлуатації та зовнішній вигляд виробу.

Дизайнер бере активну участь у процесі виготовлення дослідного зразка та 
його випробуванні. Якість дослідного зразка перевіряється в реальних умовах 
експлуатації з урахуванням вимог, які є основою проектування. Нагляд є також 
важливою частиною процесу створення нового виробу.

V. Експертиза
У процесі експертизи дизайн-об’єкт оцінюється за різними аспектами в 

плані технологічного удосконалення, зручності, оздоблення, в залежності від 
виду об’єкта тощо. 

Іншими слова, дизайн-проект є творчим проектом, найбільш важливими 
етапами котрого є пошук ідеї, аналізування аналогів, ескізування, вдосконалення 
готового виробу за умови подальшого тиражування виробу. 

Більш детально розглянути етапи розробки дизайн-проекту хочу на прикладі 
власної роботи – лялька-маріонетка «Чеширський кіт» 

У процесі складання технічного завдання було вирішено, що об’єктом про-
ектування має бути лялька-маріонетка, які використовуються у театрах ляльок. 
Після попереднього аналізу також було вирішено, що персонажем має стати че-
ширський кіт (компонована робота на тематику «Аліси у країні чудес»). 

Наступним етапом має бути розробка ескізу та робочих креслень. Після об-
робки документів, під авторським наглядом ми переходимо до етапу розробки 
самої ляльки. При експертизі можна додати вже й те, що ця іграшка розрахована 
на дитину, вироблена й спроектована так, щоб дитина не постраждала у процесі 
гри, а також, що подібна лялька-маріонетка допоможе розвинути у дитини мото-
рику пальців та творчу фантазію.

Беручи до уваги вимоги сучасної системи освіти до студентів, учнів, їх 
керівників, треба обов’язково розширювати межі установлених рамок навчання, 
вводити творчі та водночас науково-спрямовані завдання, що потребують деталь-
ного аналізу, творчої наснаги, уяви, технічної досконалості розробника проекту. 
Бажано якомога сильніше скоротити дистанцію поміж студентам коледжу та уч-
нями професійно-технічної освіти, тому що в творчих професіях, будь то професія 
декоратора, дизайнера, оформлювача, графіка, тощо, етапи роботи над творчим 
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проектом є цілковито ідентичними. Також сучасні майстерні, лабораторії дозво-
ляють виконувати складні творчі завдання із сучасних матеріалів, які потребують 
багатьох знань та досвіду.

Отже, як бачимо, дизайн-проект – це дуже велика робота, результат якої є 
показником майстерності дизайнера, декоратора  як спеціаліста своєї справи. 
Треба вважати, що коледж надає студентам потрібні знання, що допоможуть при 
виконанні подібних дизайн-проектів сьогодні і надалі.
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ЕСТЕТИКА СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ

Сучасні люди потребують не тільки в комфорті, але і в зоровому естетичному 
задоволенні . Кожна людина хоче створити собі що - небудь актуальне , авторське 
, стильне і модне. І починатися це може від гудзика і тривати до оригінальних 
архітектурних споруд.  На наш побут, оформлення та обладнання квартири, як 
і на одяг, завжди впливає мода. Вона виникає переважно стихійно. Це форма 
короткочасної стандартизованох масової поведінки під впливом домінуючих, в 
певний період, настроїв, смаків, захоплень. Як і в одязі, в рішенні інтер’єру і його 
елементів виникають модні колірні поєднання: світлі тони раптом замінюються 
темними; на зміну строгості і простоті ліній приходять плавність, химерність 
форм, всілякі наслідування історичним стилям. Мода на форму , на стильо-
ве рішення меблів, її компонування в приміщеннях при сучасній технології 
змінюється досить швидко. Новий напрямок вносить більш досконалі лінії , нові 
естетичні та функціональні якості. Додержуватися зразків моди в організації по-
буту зовсім не означає нерозважливо наслідувати її примх .Мода не може вра-
хувати індивідуальні особливості кожного будинку, кожної родини. Не завжди 
вона узгоджується з національними традиціями , особливостями укладу життя 
тієї чи іншої країни. Індивідуальність може виражатися в дрібницях. Це як ніжні 
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перлові намиста до елегантного чорного плаття. Досить не помітний, але вельми 
цікавий образ, повністю завершений і гармонійний. Він є класичним, загадковим 
і романтичним одночасно. Важливо аби  підбираємий нами образ, відповідав не 
тільки заходу, але і людині, який належить його носити. Іноді доводиться бачити 
квартири, кімнати яких буквально забиті ультрамодними куточками відпочинку, 
стінками, а мешканцям доводиться розплачуватися затесненностью, незручністю 
.Пишні спальні гарнітури, книжкові шафи в стилі «ретро» не завжди в’яжуться 
з плануванням, композицією і стандартами сучасних типів масового житла. За-
йва прихильність моді, некритичне запозичення модних стандартів часом супе-
речать склавшемуся в будинку способу життя. У сучасному уявленні про красу 
і стиль квартири, для добре обставленій комфортної спільної кімнати, зовсім не 
обов’язковий дорогий гарнітур або різьблена, під старовину стінка від підлоги 
до стелі. Мода останніх років в оформленні інтер’єру житла має тенденцію 
до самостійності, технологічної та матеріальної доступності, максимально-
му прояву та розвиток творчих і практичних здібностей сім’ї у колективній 
і індивідуальній роботі . Це дуже зручно для тих, хто виконує і утилітарні, і 
художні речі, по- різному комбінує їх у просторі квартири і в результаті бачить 
щось нове і оригінальне в зіставленні всім знайомих і простих предметів. Просто-
та, економічність, естетичне різноманітність, доступність в пошуку необхідних 
матеріалів підкуповують і викликають довіру. Кілька метрів яскравою кольорової 
тканини, з якої будуть виготовлені скатертини, серветки, абажур і фіранки пере-
творять вашу кухню на дуже стильну й затишну; кілька барвистих плакатів і 
репродукцій доповнять інтер’єр дитячої: фотошпалери на одній зі стін вітальні 
внесуть в інтер’єр ефект природного оточення. Все це ви зможете змінити через 
рік , два - коли забажаєте. [2, с. 265]

Оформляючи інтер’єр, ми впливаємо на його колірне рішення, і це рішення 
в свою чергу колірним середовищем впливає на нас. Одне приміщення створює 
гарний, вільний, легкий настрій, інше - засмучує, стримує, пригнічує нашу 
активність. Колір може збуджувати в нас відчуття теплоти й холоду, бадьорості 
та втоми, легкості та тяжкості. За допомогою кольору можна розширювати і 
звужувати уявлення про навколишні нас простори, надавати йому прозорість 
і масивність, замкнутість і розкритість. Відомо, що, правильно підібраний 
колір цеху, сприяє підвищенню продуктивності праці. Вдало підібране колірне 
рішення кімнати, квартири з урахуванням тих процесів, які в них відбуваються і 
в залежності від того, як ми використовуємо ці приміщення, впливає не тільки на 
розумову діяльність людини, а й на загальний стан його самопочуття, здоров’я 
в цілому. Уміло використовуючи властивості кольору, ви досягнете у своїй оселі 
гармонії та затишку. Нехтуючи ними, ви легко можете впасти в крайнощі: ство-
рити інтер’єр сумовитий невиразний або, навпаки, інтер’єр зайво строкатий для 
повсякденного сприйняття, отже, стомлюючий очі і мозок [3; 9].

Сфера діяльності дизайнера досить велика і має свої класифікації. Це ди-
зайн ландшафту, поліграфії, одягу, інтер’єру, страв або іміджу людини, web 
- дизайн. Отже, скільки сфер людської діяльності, стільки, існує орієнтуються 
на неї фахівців . Тому сфера реалізації творчих ідей для дизайнера необмежена. 
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Обов’язки ж варіюють залежно від сфери діяльності, в якій він трудиться. Дизай-
нер може виготовляти і реставрувати художньо - промислові вироби, займатися 
розробкою художніх ескізів або художньо - промислових проектів. Проводить 
звірку оригінал - макетів до вимог замовника, перевіряти готовий продукт на 
відповідність плану і вимог організації. Після виконаної роботи складає необхідні 
документи для надання звіту керівнику. Налагоджує контакти з співробітниками 
служби реклами для реалізації спільних ідей [4, с.401; 6].

Творчі професії вимагають від фахівців наявність в людині технічної та 
художньої обдарованості , практичний інтелект , розвинене просторово - об-
разне мислення, багата уява, хороший естетичний смак, відчуття стилю, роз-
винене кольоровідчуття і точний просторовий окомір. Необхідні такі якості 
як: посидючість, наполегливість, акуратність, здатність до тривалої кропіткої 
роботи, самокритичність, висока працездатність. Знадобиться також уміння 
відчувати і розуміти своїх сучасників, враховувати їх потреби, пристрасті, 
національні особливості, вік, матеріальне становище. У процесі роботи дово-
диться багато спілкуватися з людьми у пошуках нових творчих ідей , тому без 
комунікабельності фахівцеві ніяк не обійтися. Робота дизайнера може містити в 
собі кропітку працю складання планів, кошторисів чи іншої документації . Тут 
стане в нагоді посидючість, терпіння і висока працездатність. Якщо дизайнер - 
майстер своєї справи, то він легко зможе реалізувати свої професійні навички 
та вміння в будь-якій сфері діяльності, не дивлячись на те, що ця професія має 
малі кар’єрні можливості . Часто просування фахівця по кар’єрних сходах увазі 
лише підвищення заробітної плати, насамперед за рахунок збільшення обсягу 
виконаної роботи. Що теж, загалом, непоганий позитивний момент. Щоб домог-
тися професійного зростання, фахівець може зайнятися самоосвітою. Для цього 
існують різні майстер - класи, а також спеціалізована література [1, с. 628; 7]. 

Тепер давайте розглянемо концепцію сучасних дизайнерів. Тобто по-
чаток від якого вони відштовхуються. Сучасним світом правили складності. 
Складні, незрозумілі, непотрібні, незручні речі захопили його, заполонили весь 
навколишній простір сучасної людини. Звичайно, він втомився від них. Сьогодні 
все більше людей звертаються до простоти, вона тягне сучасної людини. «Про-
стота», «мінімалізм», « лаконізм » - своєрідні гасла теперішнього часу. Публікації 
про дизайнерські розробки, особливо у сфері інтер’єру та одягу , наповнені 
цими термінами . Простота зв’язується то з класичною строгістю форм, то з 
відпочинком очі і тіла у вельми завантаженому предметному світі. Оскільки 
паралельної тенденцією виступає прагнення до «буржуазності», «розкоші», ча-
сто досягаємих за допомогою оптичних і візуальних ефектів, важливо поясни-
ти, у зв’язку з чим і чому сучасній людині може стати цікавою простота. Крім 
пристосування до зовнішнього світу, необхідно зберігати гармонію з внутрішнім 
світом. Звідки пішла простота речей? З визначення мінімалізму вимальовується 
очевидна зв’язок простоти зі Сходом ( Східними цивілізаціями ), зумовлена   
історично. Ненапрямлене інтуїтивне мислення являє собою потік образів, а не 
понять. Воно нас не стомлює. Варто нам розслабитися, і ми втрачаємо нитку 
логічного роздуму , переходячи до природної для людини гри уяви. Таке мислен-
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ня непродуктивно для пристосування до зовнішнього світу, зате воно необхідне 
для внутрішньої гармонії. Всі ті творчі сили, які сучасна людина вкладає в на-
уку і техніку , людина давнини присвячувала своїм міфам. Символи релігії та 
міфології прискорені в психіці кожного індивіда, вони успадковані нами від ти-
сяч поколінь. Маси завжди живуть міфами, від них в перехідні епохи можуть по-
збутися лише невеликі групи людей, вони трощать старі міфи, звільняючи місце 
для нових; але це «нове», насправді, є лише забуте старе. Під впливом вроджених 
програм знаходяться не тільки поведінкові акти , але також сприйняття, мислен-
ня, уява . Ніщо так не відчужує людину від базису його інстинктів, ніж здатність 
до навчання. Вона постає як прогресуюча трансформація людської поведінки. До 
неї зводяться, насамперед, зміни в умовах існування і вимога все нових присто-
сувань, привнесених цивілізацією. [5, с.40, 212, 252; 4]

Зусилля на шляху самопізнання небезнадійні вже тому, що діє ще один 
непомітний фактор, що йде назустріч нашим очікуванням. Це несвідомий дух 
часу, компенсуючий установки свідомості. У формі передчуттів він вловлює 
прийдешні зміни . Самим очевидним прикладом тут може служити сучасне ми-
стецтво, яке під виглядом вирішення естетичних проблем зайнято психологічним 
вихованням публіки ( дизайнери намагаються вирішити ще й функціональні за-
вдання ). Саме мистецтво розмиває і руйнує колишні естетичні погляди з їх по-
няттями прекрасного за формою і осмисленого за змістом. Привабливі художні 
образи змінюються холодними абстракціями, які кладуть кінець наївно - роман-
тичного кохання до об’єкта. Велике мистецтво завжди запліднювалося міфами, 
тобто несвідомим символічним процесом . Як початковий прояв людського духу, 
він і є коренем всіх майбутніх творінь. Все в цьому світі влаштовано приро-
дою раціонально, органічно і насамперед циклічно, тому не викликає у людини 
відторгнення. Але людина сама по собі створіння дуже неоднозначне, завдяки 
своїм почуттям, емоціям, настроям, потребам і бажанням. І так вже вийшло, 
що людина намагається змінити, підлаштувати під себе весь навколишній світ, 
весь простір. Людська свідомість не стоїть на місці. А у людей із західним ти-
пом мислення – тим паче. У різні історичні періоди, змінювалися переваги лю-
дини, її погляди і потреби. Були періоди, коли їй хотілося «складнощів», будь то 
стилі бароко або рококо, з їх химерними формами, безліччю прикрас, золотом 
і парадністю. Але людина неминуче втомлювався від усього цього, і на зміну 
помпезності й шику приходили неокласицизм, більш спрощений прагне до 
виміряної і розрахованої античної традиції у своїй формі, чи пізніше модерн і 
символізм, з повною відмовою від реальності і ускладненням , людина прагнула 
до простоти, як власне й відбувається зараз [8; 3].
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Корнєєва Олександра Валеріївна
ІІІ курс, спеціальність «Декоратор вітрин»

Бойко Оксана Олександрівна
майстер виробничого навчання 

ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»

ВИГОТОВЛЕННЯ НАГОРОД ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «КРИШТАЛЕВИЙ ЛОТОС»

Щорічно у КТД ЛНУ проводиться конкурс професійної майстерності 
«Кришталевий лотос». Цього року було вирішено реалізувати творчий потенціал 
учнів художнього відділення, і таким цікавим способом, як виготовлення наго-
роджувальних статуеток для переможців цього конкурсу. За вельми очевидних 
причин дизайном статуеток було обрано квітку лотоса.

Білосніжний, рожевий або блакитний лотос - священна царствена квітка 
Сходу, точно так само, як ніжна запашна троянда - визнана королева квітів на 
Заході. Лотос, головний атрибут східних богів - деміургів, символізує їх чистоту, 
цнотливість і потужну творчу енергію. Лотос є емблемою досконалості, оскільки 
його листя, квіти і плоди утворюють коло. Пелюстки лотоса, що нагадують 
сонячні промені, уособлюють божественне джерело життя, а коробочка насіння 
в культурі Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю і Японії розглядається як символ 
плодючості, народження і відродження. Вінки та інші декоративні траурні атри-
бути, виготовлені з лотоса, використовувалися під час похоронних церемоній як 
знаки воскресіння.

У міфології народів Сходу лотос, що виростає сам по собі серед первоздан-
ного хаосу, символізує центр світобудови. Згідно давньоіндійському міфу, боже-
ственний гігантський лотос, що виріс з пупка великого Вішну, який відпочивав 
серед безформних первозданних вод, розпустив тисячі сяючих запашних пелю-
сток, з яких по мірі їх росту і утворився Всесвіт. За давньоєгипетським міфом 
квітка лотоса послужила колискою сонячному богові Ра. У бірманському міфі 
розповідається про те, як з квітки лотоса, посланого на землю богами, піднялася 
Світова гора Лойсаомонг - центральний стовп Всесвіту.Для виготовлення цих 
статуеток використовувалася самозастигаюча маса. По своїй вазі вона трохи 
важкувата, але так як статуетки виготовлялися невеликих розмірів, цей недолік 
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залишився непоміченим. Звичайно ж, роль зіграла і неймовірно зручна, в 
скульптуванні, пластичність маси, і її хороша структура, яка не дає матеріалу 
пускати тріщини після затвердіння.

Самі статуетки представляють собою розкриту квітку лотоса, закріплену 
на невисокому стеблі, який у свою чергу розташований по центру колоподібної 
підставки, з невеликими порожнинами, що грає опорну роль постаменту.

Стилізація як засіб композиції в основному пов’язано з декоративним ми-
стецтвом, де дуже важлива ритмічна організація цілого. Стилізація - узагаль-
нення і спрощення зображуваних фігур по малюнку і кольору, перетворення 
фігур в зручну для орнаменту форму. Стилізація застосовується як засіб дизай-
ну, монументального мистецтва і в декоративному.мистецтві.для.посилення.
декоративності.

У ході розвитку образотворчого мистецтва стилізація як творчий метод була 
відома ще з давніх часів. Особливої   досконалості стилізація досягла в давньо-
грецьких і давньоримських орнаментах, в яких переважали стилізовані зобра-
ження рослинного і тваринного світу поряд із візерунками і орнаментом.

Характерні ознаки властиві цілим історичним епохам відпрацьовувалися й 
удосконалювалися, в результаті виникали історичні художні стилі. Обов’язковою 
умовою у творчій стилізації є індивідуальний характер, де авторське бачення 
переплітається з творчою обробкою явищ і об’єктів навколишнього середовища 
і як результат відображення їх з елементами новизни.

Стиль формулює сутність, винятковість художньої творчості в спільності 
всіх компонентів - змісту і форми, зображення висловлювання, особистості та 
епохи. 

Специфіка стилізації така, що вимагає від художника особливої   уваги до 
структури обсягів, фактури поверхні предмету та їх просторових співвідношень.

У стилізації важлива не тільки умовність, властива всьому декоративному 
мистецтву, а важливо скомпонувати всі елементи зображення в єдиному плані. 
Колір, фактура, лінія повинні бути підпорядковані одному задуму.

Головне в стилізації – це  врівноваженість. Динаміка в композиції 
стилізованого об’єкту створюється з форм з гострими кутами, похилих ліній, 
яскравих контрастів, а також не зайвим буде застосування декоративного члену-
вання площини на нерівні частини.

При створенні статичних і симетричних об’єктів краще використовувати 
форми з суворими обрисами, спокійних ніжних кольорів і неяскравих контрастів. 
При необхідності можна розчленувати площину на рівні частини.

Всі деталі виготовлялися окремо і після застигання склеювалися.  Як 
відомо, квітка лотоса має характерну загострену форму пелюсток, до середини 
збільшують свою щільність, але при цьому зменшуючи розмір.

Кожна пелюстка є окремим елементом. Як основа латаття на стебло спо-
чатку клеїлися чотири пелюстки, які є найбільшими і практично рівними. Далі 
прикріплялася середина лотоса - конусоподібна фігурка, що уособлює ще не 
розкриті молоді пелюстки лотоса. Навколо цього як би бутончіка прикріплялися 
шість пелюсток поменше, для створення більш заповненої об’ємної середини.
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Коли статуетки були зібрані воєдино, був початий наступний етап - фар-
бування. Для того щоб згладити тяжкість сприйняття самозастигаючої маси і 
підтримати ідею таки кришталевого, як би більш легкого і сяючого, лотоса була 
використана срібляста фарба з перловим ефектом і, безумовно переходить у 
ненав’язливий рожевий ближче до центру лотоса. Такий ефект робить статуетку 
більш живою і цікавою. Декоративні стилізовані зображення з використанням 
натури часто підказують або задають кольорову гамму. Але в той же час будь-
яка стилізована композиція повинна мати чітку кольорову схему , яка більшою 
мірою допоможе висловити авторський задум і найбільш яскраво створить 
необхідне враження. Тому декоративної стилізації особливо властиві найбільш 
умовні колірні відносини, локальне і контрастне використання кольору.

Рис. 2. Елементи статуетки

Рис. 1. Виготовлення 
статуеток у майстерні
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Колір кожного окремого об’єкта декоративної композиції, як і її загальну 
гамму , потрібно переосмислювати і перетворювати для підкреслення і посилен-
ня стилізаційного ефекту, таким чином роблячи колір одним з важливих образот-
ворчих засобів стилізації.

Відповідно до творчого задуму колір стилізованого об’єкта композиції може 
бути об’єктивним (натуральним, реальним) або суб’єктивних (нереальним, ви-
гаданим).

При роботі над статуетками студенти намагалися створити якомога більш  
гармонійний образ, що є сполучною лінією не тільки з міфічним чином конкурсу 
«Кришталевий лотос», але і з справжньою живою квіткою лотоса. Композиційна 
цілісність була дотримана навіть у дрібних деталях. Так, наприклад ніжний ро-
жевий відтінок на пелюстках було вирішено підтримати на стеблі і порожнинах 
постаменту.

Створення будь-яких фігур із самозастигаючої маси відносять до мистецтва 
скульптури. Скульптура - ліпка, пластика - вид образотворчого мистецтва, твори 
якого мають об’ємну форму і виконуються із твердих або пластичних матеріалів 
- в широкому значенні слова, мистецтво створювати з глини, воску, каменю, 
металу, дерева, кістки і інших матеріалів зображення людини, тварин і інших 
предметів природи в дотикових, тілесних їх формах. 

   У творчих професіях в наш час надзвичайно важливо бути різнобічним 
фахівцем і розвиватися не тільки в одному напрямку. Робота із самозастигаючою 
масою залишила хороше враження та безцінний досвід роботи скульптора. Кож-
ному студенту це знадобиться в професійному житті.

   У 2014 році конкурс «Кришталевий лотос» проходитиме 17 квітня. При-
ймати участь в ньому будуть всі групи «Дизайн» та «Декоратори вітрин», а так 
само багато інших професій. Це буде самий великий і цікавий конкурс, який ба-
гатьом запам’ятається, особливо цікавим і незвичайним нагородженням. 
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ОФОРМЛЕННЯ СЦЕНИ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПАПЕРУ, ТКАНИНИ ТА ПОВІТРЯНИХ КУЛЬ

В сучасному світі великим попитом стали користуватися дизайнери та де-
коратори, які вносять у життя краплю барв та розбавляють сіру буденність ко-
льорами. Люди завжди прагнули краси та естетичного задоволення. І тому, коли 
наступають якісь свята або урочисті моменти, вони завжди намагаються додати 
пишності саме оформленням. Звичайно головною програмою будь-якого свята 
у масових закладах такі, як: школи; дитячі садки та університети є концерт або 
шоу, що робить миті свята ще урочистіше. Звісно прикрашення сцени грає ве-
лику роль та сприяє поліпшенню настрою глядача. Прикраси акцентують свою 
увагу саме на сцену, завдяки чому і залишаються у виграші.

В якості невеликого відступу зауваження, що оформлення сцени притаман-
но не тільки в оформленні шоу або концертів. 

Оформлення сцени — це не тільки прикраси у вигляді кульок та стрічок, 
або оформлення стін тканиною в глядацькому залі театру, а й місце де творець 
може втілювати свої ідеї. Взагалі сцена — це саме то місце, де розвертається 
деяке сценічне дійство. При проведенні свят сценою можуть бути різні відкриті 
ділянки, які мають ключові значення в ходе всього свята. Але не завжди таку 
сцену необхідно оборудувати додатковими матеріалами такими, як навіси та інші 
повітряно-опорні споруди іконструкції. Але не слід забувати про оформлення 
самої сцени.

Постає запитання, чому саме прикрашання сцени? Відповідь на це питання 
буде такою: тому, що гарна сцена є невід’ємною частиною гарного виступу та 
святкування. На святкових площах постійно проводяться концерти та розіграші, 
різноманітні презентації. Саме тому частіше усього їх оформлюють повітряними 
кульками, вони більше усього приваблюють увагу. Повітряні кульки, гірлянди 
з повітряних кульок та тканини добре підходять для декорацій. Кульки видно 
здалеку, що дозволяє звертати увагу на місце, де буде проходити головне дійство.

Потрібно трохи розкрити тему про оформлення саме повітряними кульками, 
що зустрічається нам частіше усього.

Оформлення будь-якої сцени вважається прикрасою не тільки звичайними 
повітряними кульками, але й паперовими квітами. Таким чином можна зайня-
тися декоруванням різноманітними матеріалами, що зможе підкреслити саму 
концепцію в цілому. Оформлення сцени проходить по різному... Адже риштуван-
ня різних розмірів, різних форм і має декілька призначень. Наприклад прикраси з 
повітряних кульок сцени, де багато різноманітної апаратури проходить з деякими 
труднощами, де най проблематичнішим є установка апаратури під час монтажу. 
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На пострадянському просторі в якості виставкових залів використовувались 
ангари, приміщення заводських цехів і т. д. Ці приміщення мали функціональні 
переваги, мали мінімум інформативних та художніх засобів, які були призначені 
лише для демонстрації експонатів. В таких країнах, як Германія, Фінляндія, 
Австрія, Франція, США, Швеція, Норвегія, країн - лідерів и законодавчих 
тенденцій в проектуванні демонстративних залів. На перше місце виходить не 
демонстрація експонатів, а створення цілісності виставкової середи в якій експо-
нати просто стають її частиною. Так, як світло, колір, графічні елементи оформ-
лення і сам об’єкт експонування, наприклад предмет на кшталт автомобіля гра-
ють свою вагому роль в створенні загальної середи. Подібно залам для торгово 
– промислових виставок, демонстративні зали слугують для показу продукції 
певної кампанії. Частіше усього вони недоступні для широкої публіки, саме тому 
вони і відрізняються від інших презентацій або виставок. Частіше усього вони 
виконують якісь виняткові торгівельні функції, подібно таким магазинам – цен-
трам, як вже знайомі нам кампанії Apple, Samsung або GucciтаPrada.

Ось і до нас дійшла ця модна тенденція проводити презентації своїх творів 
мистецтва. Цей шанс зможуть використати і студенти КТД ЛНУ ім. Тараса Шев-
ченка на конкурсі професійної майстерності «Кришталевий лотос». Де їм буде 
надана можливість повністю проявити свої здібності та безмежну фантазію 
у створенні нових колекцій витворів декору, зачісок та одягу. Адже людська 
фантазія не має меж. 

Так, як і немає меж для ідей оформлення сцени нашого «Кришталевого ло-
тоса». Недовго думаючи команда КТД ЛНУ вирішила проблему прикрашання 
сцени і зупинила свій погляд на повітряних кульках; тканині, яка буде доповню-
вати цей образ кришталевої квітки та об’ємних лотосів, які і стануть символами 
нашого конкурсу.

Оформлення сцени повітряними кульками. Наприклад у вигляді об’ємного 
об’єкту найчастіше використовують для залів з великими високими стелями та 
засипають кульками в певно відведений час. Зазвичай це відбувається під час 
концерту. Запуск кульок роблять на вулиці, але для того, щоб видовище було 
по ефектніше кульок повинно бути досить багато. Оформлення сцени до свята 
є найважливішою частиною приготування для багатьох заходів. Воно повинно 
бути злагодженим та чітко виконуватися. За багато років організатори навчилися 
працювати для замовників і контролювати сам процес підготовки, ще великий 
досвід роботи дає їм можливість професійно виконувати свою роботу на найви-
щому рівні. Якщо місце оформлення знаходиться десь на виставці, то це дає їм 
можливість «вбити відразу два зайця» і робити декілька справ одночасно. Напри-
клад оформити саму виставку та сам виставковий зал.

З точки зору оформлення яскраві та оригінальні навіси вже самі по собі мо-
жуть стати відмінним центральним об’єктом декорацій. Так само як і металеві 
конструкції, вони можуть мати самий фантастичний вид розмір і забарвлення, 
тому що виготовляються на замовлення. Внутрішня поверхня надувного навісу 
є ще й додатковою площею для декорування. За бажанням замовника там мо-
жуть бути розташовані логотипи, слогани, та інші декоративні елементи, що 
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в поєднанні з іншими декораціями надає всьому комплексу гармонійності, 
цілісності і завершеності. Втім, для створення оригінальних конструкцій і більш 
складних варіантів подальшого декорування можлива комбінація різних типів 
сцен в один ансамбль.

Загальні особливості декорування сцен, коли сцена вибрана, варто почати 
піклується про її так сказати, ідейному наповненні. Адже дизайн подальшого 
оформлення сцени залежить від вибору конструктиву сценічного навісу - еле-
мента необхідного і для захисту від негоди, але і що дуже важливо, для створення 
сценічного простору. Якраз цей фактор впливає на те, які елементи можна буде 
красиво інсталювати в загальний образ сцени, для того щоб максимально точно 
передати тему, ідею і настрій заходу. Витримування стилістики, теми і настрої за-
ходи в усіх без винятку його аспектах є запорукою його успіху і високих оцінок. 
Тому важливо розуміти, що вона може мати різний вигляд, важливо лише не 
перестаратися з оформленням, покладаючись більше на якість ніж на кількість 
дизайну. Не варто скидати з рахунків таку річ як класичний театральний дизайн. 
Побудова інтер’єру сцени з плоских, об’ємних і підлозі - об’ємних декорацій 
універсальний і перевірений часом хід. Вони дозволять відтворити практич-
но будь-яку обстановку, будь то фантастична країна, екзотичний острів або 
англійська кімната відпочинку. Правда, такі декорації увазі якесь театралізоване 
дійство на сцені, і тому можуть бути не доречні на більш офіційних заходах. У 
цьому випадку існують більш легкі, але не менш красиві методи декорування.

По-перше, це відома всім драпірування тканинами. На перший погляд ба-
нально і передбачувано, але ж тканини бувають різними, і драпірування бувають 
різними. І при правильному застосуванні фантазії, виборі тканини місця і спо-
собу її кріплення, створюються найнеймовірніші варіації і образи. Ексклюзивні 
такни або звичайний бавовна, завдяки величезному кількості кольорів, відтінків, 
сполучень матеріалів малюнків і візерунків досвідчені художники з їх допо-
могою роблять неповторним видовищем саму звичайну сцену. При підготовці 
всіляких торжеств і церемоній далеко не зайвими будуть квіти. Вони можуть 
бути представлені як у традиційних букетах та ікебани, а також в оригінальних 
авторських композиціях, розміщених на меблях, вікнах, підлозі і навіть стелі. А 
досвідчені флористи не лише підкажуть оптимальні рішення, але і зроблять все 
для того щоб ці ніжні прикраси зберігали гідний і свіжий зовнішній вигляд як 
можна довше.

Величезний плюс використання в декоруванні сцени саме кольорів полягає в 
тому, що при правильному підборі вони будуть доречні практично на будь-якому 
заході, підтримуючи одним своїм виглядом задуману атмосферу. До речі, гарні 
декорації можна створювати мало не з повітря. На думку багатьох експертів, 
оформлення сцени повітряними кулями є одним із самих безпрограшних. Адже 
в цьому випадку знову-таки практично не лімітовані ні кольору, ні їх поєднання, 
так само як регулюються розміри і навіть форма повітряних куль. Також за ба-
жанням клієнта кулі можуть бути наповнені повітрям або ж гелієм. Декор сцени 
повітряними кульками та композиціями з них має невичерпне кількість варіацій. 
Це і звичні вже арки, гірлянди, панно, картини. Один з найбільш видовищних 
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способів прикрасити захід повітряними кульками виглядає наступним чином: 
над сценою висить один або кілька великих бульбашок з безліччю маленьких 
кульок усередині. Він може бути захований або виставлений на загальний огляд. 
У певний момент великі бульбашки лопаються, тим самим випускаючи хма-
ру маленьких кульок до глядачів, що створює не тільки видовищний «дощ» з 
повітряних куль, а й приносить чимало радості для гостей особливо, якщо серед 
них є діти. З точки зору побудови інтер’єру композиції і конструкції з повітряних 
куль дуже ефективно поділяють простір на окремі зони, а також з легкістю при-
ховують непотрібні, зайві деталі надають заходу легкості, й урочистості.

Краса квітів чарує кожного, змушує зупиняти на собі погляд і зачаровує 
практично кожного. Квіти допомагають підняти настрій. Побачити квіти можно 
у різних проявах: ростуть в саду або на підвіконні, що продаються в квіткових 
кіосках. Але зробити квіти можливо і самостійно з паперу.

Папір - універсальний матеріал, що дозволяє створювати не тільки справжні 
твори мистецтва своїми руками, але і цілком практичні речі, прикрасити свят-
ковий зал, зробити його красивм й яскравим витрачаючи на це не багато часу та 
грошей. Наприклад створити прикраси у вигляді квітів з паперу своїми руками. 
Робити квіти з паперу - одне з найбільш захоплюючих і доступних занять. Мож-
ливо робити з паперу найрізноманітніші квіти, насправді існуючі чи казкові. Це 
найдоступніше і просте заняття для діток і дорослих. Ç ïàïåðó можна виготовити 
все, що душі завгодно. Щоб зробити квіти з паперу, вам знадобиться зовсім не-
багато: гофрований папір, кольоровий папір, ножиці, клей, тонкий дріт, нитки, 
гілки.

Краса квітів чарує кожного, змушує зупиняти на собі погляд і зачаровує 
практично кожного. Квіти допомагають підняти настрій. Побачити квіти можно 
у різних проявах: ростуть в саду або на підвіконні, що продаються в квіткових 
кіосках. Але зробити квіти можливо і самостійно з паперу.

Папір - універсальний матеріал, що дозволяє створювати не тільки справжні 
твори мистецтва своїми руками, але і цілком практичні речі, прикрасити свят-
ковий зал, зробити його красивм й яскравим витрачаючи на це не багато часу та 
грошей. Наприклад створити прикраси у вигляді квітів з паперу своїми руками. 
Робити квіти з паперу - одне з найбільш захоплюючих і доступних занять. Мож-
ливо робити з паперу найрізноманітніші квіти, насправді існуючі чи казкові. Це 
найдоступніше і просте заняття для діток і дорослих. Ç ïàïåðó можна виготовити 
все, що душі завгодно. Щоб зробити квіти з паперу, вам знадобиться зовсім не-
багато: гофрований папір, кольоровий папір, ножиці, клей, тонкий дріт, нитки, 
гілки.

Вибір прикрас - справа нелегка, але благодатна, адже саме аксесуари здатні 
підкреслити «родзинку» в кожному святі зробити образ закінченим і гармонійним. 
У цій статті запропоновані декілька порад, які допоможуть навчитися правильно 
виготовляти квіти з паперу, а саме квітку лотоса як символу свята.

Як зробити з паперу квітку лотоса.
Готується кольоровий папір, олівець, лінійку, нитки, ножиці. Вирізається 

вісім рожевих і чотири зелених прямокутника розміром 7,5 на 13,5. Згинається 
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прямокутник навпіл уздовж довгої сторони. Згинається з однієї й іншої сто-
рони кути до середини. Довга сторона згинається до середини з обох сторін. 
Складається аркуш навпіл згинами назовні. Кути зелених листочків згинаються з 
обох боків до середини, довгий бік з обох сторін згинаються до середини. Потім 
згинаеться аркуш навпіл згинами всередину, щоб зробити квітку.

Вкладається в два рожевих листочка один зелений, прикладаються чотири 
отримані групки один до одного, зв’язуються посередині і відгинаються у формі 
зірочки. По одному листочку лотоса вивертаються, робиться це акуратно, почи-
наючи з краю, щоб не порвати квітку з паперу біля основи. Листочки виверта-
ються через один, спочатку всі рожеві, потім зелені.

Колективні роботи, що в нашому випадку є оформлення сцени допомагає 
сполученню колективу. Розвиває потяг до прекрасного та мотивує на створення 
чогось нового та незвичайного. Вміння оформляти такі ділянки, як сцена дуже 
важлива для даної професії. Тим, що розвиває нестандартне мислення та сприяє 
підвищенню навиків, які були набуті в ході навчання. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ АКРИЛОМ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Роспись по ткани включает в себе огромное количество разных технологий. 
В целом данное искусство, возникло давно, и получило свое развитие и актуаль-
ность в разных странах в разное время. Это был Египет, где возникли наиболее 
ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе, Индонезии, Китае, 
Индии и в других. Многие техники устарели, некоторые не актуальны. Так же, 
стоит заметить, что выполнение некоторых, не является простым процессом, или 
не абсолютно безопасными.

Если говорить о росписи по ткани, то первая ассоциация, возникающая с 
этой фразой - «батик», однако его технология не безгранична, поэтому возникла 
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необходимость поиска вариантов работы другими красками, мы рассмотрим воз-
можность использования акриловыми красками.

Рассмотрим технологию, свойства присущие данным краскам и ткани, с ко-
торыми можно будет работать, после чего, сам процесс выполнения росписи.

С точки зрения химии, акрил является довольно перспективным материалом 
для работы из-за своей физико-технической характеристики:

•Отличные механические показатели; 
•Не боится термообработки; 
•Малый удельный вес в сочетании с хорошей прочностью; 
•Достаточно устойчив к ультрафиолетовому излучению (UV).
На основе акрила производятся акриловые краски и акриловые лаки, в со-

став которых входят водорастворимые дисперсии пластмассы, при высыхании 
эти дисперсии образуют стойкую защитно-декоративную пленку. Данная пленка 
тоже выполняет не маловажную функцию-защитную. Работать с ними не состав-
ляет труда, сохнут они достаточно быстро, не нуждается в закреплении, экологи-
чески чистые. Однако, надо знать и то, что при высыхании они немного темнеют 
и после их высыхания, стереть можно только специальными растворителями. 

Для работы можно использовать синтетические кисти, разных размеров, в 
зависимости от величины элементов росписи, сложности и других параметров. 

Акрил из-за своей универсальности позволяет работать с разными тканями, 
например с атласом, шифоном, шелком  и  с плотными, такими как: кожа, замш и 
текстиль. Выбранный материал может быть тёмных и ярких цветов.

После организационного момента можно приступать к работе.
На ткани кусочком засохшего мыла наноситься желаемое изображение. 

Затем следует нанести первый слой краски по всему изображению. Этот слой 
должен быть просто белого цвета или белый металлик. Данный этап помогает 
сохранить яркость, тон, оттенок и контрастность цветов, наносимых позже цве-
тов. Как только он высохнет, можно приступить к основному этапу работы (для 
ускорения высыхания можно использовать фен, обогреватель, но все подобные 
способы должны быть применены в меру). 

Как и масло, у акрила есть свойство, что каждый последующий слой, может 
перекрывать предыдущий, но в росписи по ткани не стоит переусердствовать с 
данным преимуществом. Когда роспись выполнена, то стоит сделать обобщение, 
то есть просмотреть всю работу, посмотреть, что бы не было пропусков, аккурат-
но заполненное пространство, может где то (где необходимо) добавить больше 
тени, или бликов (особенно интересно смотрятся блики нанесенный акрилом-
металликом, что предает эффектности готовому изделию).

Когда вся роспись высохнет, можно будет удалить возможные остатки мыла 
на ткани, вытерев их аккуратно другим кусочком ткани. После можно проутю-
жить готовое изделие, для еще более прочной фиксации краски на ткани. И соб-
ственно это будет завершением работы. 

Данная техника может стать популярной, так как она не является сложной 
в выполнении, ее можно использовать людям, толком не занимающимся творче-
ством, и наоборот опытным художником. Выполнение не несет слишком много 
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затрат, как финансовых, так временных и физических, но при этом, можно соз-
давать уникальные коллекции, не повторимые изделия, которые будут вызывать 
непосредственно интерес. 

Этим техника не ограничивается, можно применять ее на разных тканях, 
пробовать изображать что то необычное (для этого существуют разные способы 
выражения художественного образа), различные стилизации. 

Поэтому стоит пробовать заниматься росписью тканей, в особенности таки-
ми простыми, но  эффектными техниками выполнения их. И не допускать угаса-
ния интереса к древним изобретениям, в частности технологии художественной 
росписи по ткани, а чем, это не посредственно решение самого художника. 

Трішкіна Єлизавета Сергіївна
ІV курс, спеціальність «Дизайн»

Опренко Лідія Сергіївна
майстер виробничого навчання 

ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»

РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ, НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ.

Творча самореалізація студента художнього відділення має активний вплив 
на процес навчання в сфері художньої освіти і визначає міру його ефективності 
та успішності у навчанні та майбутньої роботи за спеціальністю. Студент-митець 
реалізує себе в роботі та в самостійній творчій діяльності в двох напрямках: як 
студент-художник та як художник-дизайнер.

Дизайнер – творча, неординарна людина, яка оживляє повсякденне життя 
своїми креативними ідеями та нестандартним поглядом на звичайні речі. Звісно 
кожен дизайнер хоче привнести в цей світ щось нове та неповторне. Для того 
щоб створи та гарний дизайн-проект, перш за все треба визначитись з темою 
та розробити концепцію. Взагалі, дизайн-проект – це комплекс документів, в 
яких описано функціональні та дизайнерські рішення, до яких входять графічні 
ескізи, креслення моделі та опис дизайн-об’єкту.

Протягом чотирьох років навчання на спеціальності «Дизайн ми приймали 
участь у багатьох виставках та конкурсах. Кожен з таких заходів перш за все 
є досвідом для її учасників і в майбутньому дає їм упевненість в подальшій 
професійній художній діяльності.

Для участі у конкурсі професійної майстерності «Кришталевий Лотос» 
для номінації «Майстер декору» нами було обрано тему «Таємниця віяла». При 
виконанні роботи кожен з нас мав змогу реалізувати свої ідеї, думки та бачення 
форми композиції декору віял. Над розробками авторських віял працювали сту-
денти груп ХДК 34-10-11 (9) «Дизайн» та ДТ-13, ДС-11 (306) «Декоратор вітрин», 
керівниками виступили викладачі Бойко О.О., Опренко Л.С., Ануфрієнко А.М.

Віяло – невелике, як правило, складне опахало для створення потоку повітря, 
що овіває обличчя, шию і плечі. Складні віяла були завезені у Європу на початку 
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XVII століття спочатку єзуїтами, а потім і торгівцями, які селилися на узбережжі 
Китаю.

Віяло відоме на Сході ще з глибокої давнини – воно виготовлялися з паль-
мового і лотосового листя. В Індії віяло було атрибутом королівського положен-
ня, а в Японії – символом військової влади. Перші відомості про появу віяла в 
Китаї відносяться до VIII-II століть до нашої ери. Це були своєрідні опахала з 
дерев’яною ручкою і пір’ям. 

З часом цей предмет удосконалювався, з’являлися різні види віял: на ручці в 
рамці натягнуті овальні або круглі полотна з тонкої спеціального паперу, різних 
матеріалів, а також віяла з тростини, лотоса. В імператорському палаці віяла 
прикрашалися шовковими вишивками – картинками, каліграфією. І нарешті – 
опахала-віяла були привезені в подарунок японському імператорові і так припа-
ли до двору, що незабаром вся знать вже користувалася цим зручним вишуканим 
предметом. В епоху бароко віяло стало справжнім предметом розкоші. У 1660-ті 
роки «Французька гільдія» з виготовлення опахал процвітала і її статус «поста-
чальника двору» був підтверджений самим королем.

В епоху рококо віяло перетворилося у гарну витончену іграшку, створену 
для дамського кокетства. Також віяло є найпопулярнішим захисним талісманом в 
Китаї. Воно приваблює у будинок позитивну енергію.

Як вже було сказано, віяла відносно різних епох і культурних вподобань 
мали різний вигляд. Тож після етапу «збір інформації»  керуючись історичними 
витоками було вирішено взяти саме цю тему для участі у конкурсі професійної 
майстерності «Кришталевий Лотос» для того щоб показати креативний та не-
стандартний погляд на застосування віял у повсякденному житті.

Перед виготовленням віял керівниками були розробленні ескізи. На стадії 
ескізного проектування було використано «ручну» графіку. Цей вибір був не 
випадковий, тому що графічне зображення намальоване вручну має унікальні 
властивості, яких позбавлена комп’ютерна графіка. Гарна ручна графіка більш 
органічна, вільна і рухлива, більш екологічна, ніж комп’ютерна. Етап ескізного 
проектування — один із найважливіших моментів художнього конструюван-
ня. Під час роботи, на стадії графічного проектування в ескізи майбутніх віял 
кожен з учасників мав змогу внесли свої корективи. Ескізи було використано 
для подальшої розробки конструкцій, виявлення її особливостей та кольорового 
рішення віял. 

Суть задумки полягала в тому, що віяла не повинні мати стандартну, загаль-
но прийняту форму, а скоріш мати декоративне призначення. 

Після затвердження графічних ескізів кожен учасник мав обрати необхідні 
матеріали для виконання роботи. Отже, для виготовлення віял для основи було 
обрано касітон – легкий матеріал, який можна фарбувати; кольоровий або 
візерунковий папір, акрилові фарби та гуаш, бісер, паєтки, стрази, різнокольорові 
стрічки, декоративний папір ручної роботи, холодний фарфор, пір’я, нитки, про-
зорий акрил. 

Всі віяла були витонченими, кожне мало свій характер та певну колірну гаму, 
у деяких митців віяла включали майже всі кольори веселки, у інших навпаки – 
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були витримані в єдиному стилі та строгій колірній гаммі. На багатьох віялах був 
використаний фіолетовий, червоний, жовтий кольори. І це не дарма, адже всі ми 
добре знаємо про вплив кольору на психіку людини.

Таким чином фіолетовий колір – служить символом гідності, величі, 
розкоші, духовності і спокою. Він здатний викликати у людини бажання напо-
внитися почуттями і помислами близької людини. Крім того, фіолетовий колір 
може заспокоїти злість, розслабити, зняти тривогу і роздратування. Фіолетовий 
є кольором дуже гармонійно розвинених людей. Жовтий колір – уособлює со-
бою Сонце, тепло, весну і квіти впливає на людину легко і живо. Червоний – 
це джерело енергії, який уособлює могутність, прорив, волю до перемоги, 
найпотужніший колір з всієї колірної гами. Червоний – це яскравий і теплий 
колір, який пробуджує сильні емоції та почуття. Конструкція віял мала плавні 
лінія та складалась з декількох ярусів. В якості прикрас ми використовували 
найрізноманітніші матеріали які чудово вписались у загальну композицію. 

Яскравою родзинкою більшості віял стали стрічки та нитки які мали 
контрастні забарвлення. Також віяла були прикрашені розписом акриловими 
фарбами, аплікаціями з візерункового паперу,пір`ям, блискучими стразами та 
паєтками і навіть – трояндами з холодного фарфору.

Для демонстрації віял на сцені також було продумано образ демонстраторів. 
Для того щоб віяла стали яскравим акцентом одяг моделей був чорного кольору, 
щоб нічого не відволікало уваги від перегляду витворів мистецтва.

Отже треба сказати що, саме участь у подібних конкурсах професійної 
майстерності надає студентам можливість втілювати свої ідеї розвивати есте-
тичний смак, відточувати професійні навички здобуті на заняттях з фахо-
вих дисциплін, розкривати свій художній потенціал та працювати у творчий 
обстановці.

На мою думку саме виконання творчих робіт для участі у конкурсах дає 
змогу розкрити талант, та втілити в життя сміливі ідеї.
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СКЛАДНИХ 
ФОРМ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ ФОРМ

Актуальність теми: розробка складних форм на основі природних форм об-
умовлена прогресуючим розвитком культури на протязі всієї історії. Людина в 
міру своїх можливостей завжди прагнула прикрасити своє життя, зробити гар-
ними і зручними усі предмети, які її оточують: житло, одяг, посуд, меблі, засоби 
виробництва тощо. Це стало надзвичайно актуальним і в наш час, тому що багато 
людей усвідомлюють значимість краси навколишнього середовища. Безумовно 
будь-який виріб з роками змінюється не тільки зовні, але й з технічної точки зору. 
В більшості свою зовнішню форму різноманітні вироби змінювали під впливом 
розвитку науки і техніки, які безумовно відіграли велику роль в еволюції кожної 
конкретної речі. На зміну форми впливає зокрема зміна матеріалу. Естетичне зна-
чення технічної форми призвело до виникнення художнього проектування, яке 
відповідало композиційній цілісності.

Проблемою конструктивістів було те, що вони  намагалися довести, 
технологічну та функціонально-виправдану конструкцію, яка згодом  вже 
мала вищі художні якості і цілком могла задовольнити естетичні, матеріальні 
та духовні потреби сучасної людини для якої характерні всі явища дійсності. 
Тому при розробці складних форм промислових виробів використовується ба-
гато художніх засобів формоутворення, це свідчить про те, що спираючись на 
технічні деталі створюється конструювання нової форми та елементу навколиш-
нього світу. Важко уявити своє життя без сучасних технологій, які проникають 
в наше життя та зближують матеріальне виробництво з мистецтвом і тим самим 
збагачують духовний світ людини. 

Для дизайнера важливо вміння об’єднувати окремі предмети і елементи в 
групи, визначати взаємозв’язок одиничного й цілого. Професіоналізм дизайнера 
найвищою мірою проявляється у здатності якісного об’єднання декількох окре-
мих форм в щось нове, цілісне. Створення гармонії, визначення головних харак-
теристик предметів, виявлення загальних якостей і співвідношення - ось головне 
завдання і сутність справжнього професіоналізму дизайнера. Розробка складних 
форм на основі природних поетапно виникало у процесі еволюції, але без на-
вколишнього середовища неможлива еволюція, яка необхідна для виникнення 
нових складних форм, що набуває ефективності за умови впровадження цілком 
логічних висновків  нашої життєдіяльності мільярдів років. 

Для дизайну, так як і для самої дизайн-діяльності, дуже важливе понят-
тя «форма». Створення речей являє собою процес виникнення нових форм 
відповідно до задуму людини. Тільки після того, як задумана дизайнером річ 
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знайде форму, вона стане існувати і нести сенс для людини. Поняття форми дуже 
складне і невизначене. Всі форми, котрі існують в природі та створені людиною, 
можна розділити на прості і складні. До простих форм відповідають найбільш 
зрозумілі людині в композиційному плані, прості до сприйняття. Так, напри-
клад, самими найпростішими для сприйняття людини з самого раннього віку є 
геометричні форми: квадрат і чотирикутник, коло і окружність, трикутник, точка 
[1, с.32-35].

Жива природа з давніх-давен була для людини джерелом натхнення в її 
прагненні до наукового й технічного прогресу. Протягом усієї своєї історії людина 
вчилася в природи, копіювала її «винаходи», була найретельнішим її. В останнє 
десятиліття біоніка отримала сильний імпульс до нового розвитку, оскільки 
сучасні технології дозволяють копіювати мініатюрні природні конструкції з не-
бувалою раніше точністю. Природний відбір безжально відкидав усе, що не мог-
ло пристосуватися до умов існування. У той же час, сучасна біоніка багато в 
чому пов’язана не з конструкціями минулого, а з розробкою нових матеріалів, 
які копіюють природні аналоги, робототехнікою та штучними органами. Духов-
ний аспект створення біонічних форм пов’язаний із спробою усвідомити при-
значення людини. Форма біологічного об’єкта зазвичай створюється в результаті 
тривалого адаптивного процесу, з урахуванням багаторічного впливу як дружніх 
і агресивних чинників [2, с.57-59].

Сучасна ж наука дозволила заглибитися в закони розвитку живої при-
роди, а техніка дала можливість моделювати живі структури. У результаті в 
архітектурі з’явилися форми, які відтворюють на свідомої наукової і технічної 
основи конструктивні структури живої природи. Акад. Павло Капіца вважав, 
що природа є кращим “Інженером конструктором”, чим людина, і нам є чому в 
неї повчитися. Конструктори змушені були звернутися за консультацією до при-
роди, що створила у живих істот найрізноманітніші органи чуття. За час роз-
витку життя на Землі в процесі відбору природа створила масу чудових зразків 
живих «інженерних систем». Багато винаходів природи запозичувалися людь-
ми для створення конструкцій ще в давнину. Жива природа - геніальний кон-
структор, інженер, технолог, великий зодчий і будівельник. Мільйони років вона 
відпрацьовувала і вдосконалювала свої творіння. Біоніка, що означає «елемент 
життя», достатньо багатообіцяюче науково-технологічний напрямок із запози-
ченням у природи цінних ідей і реалізації їх у вигляді конструкторських і ди-
зайнерських рішень, а також нових інформаційних технологій та прогресуючо-
го розвитка біоформ створенних по засобам предметного середовища, який все 
більше і більше впливає на все, що створюється людиною від побутової техніки 
та медичного обладнання до цілих міст. З розвитком технологій і появою все но-
вих матеріалів можливості використання біонічних форм в дизайні і архітектурі 
стають практично безмежними для успішної роботи в майбутньому та сучасно-
му дизайні предметного середовища та інтер’єрів, її взаємовідносини, функції 
структур живої  природи в повсякденному житті [3, с.5].

Біоніка, як самостійна наука відносно молода. Вона зародилася в 1960 році 
на міжнародному симпозіумі в Дейтроні (США). Перші роботи з біоніки почали 
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появлятися в США та СРСР на початку сімдесятих. Вперше “біонікою” стали 
займатися в епоху бурного розквіту Відродження після середньовікового за-
стою, коли такі геніальні науковці, як Леонардо да Вінчі, виявили аналогію між 
творінням людини і природи, і показали, що імітація або використання моделей 
природи може дати технічні переваги. Якщо дивитись на те, що він намагався по-
будувати літальний апарат, який змахує крилами, як у птахів, що й поcлужило ос-
новою назви напряму в науці, тим саме вона і займається -вивчення можливості 
використання в техніці певних біологічних систем і процесів на молекулярному, 
клітинному і популяційному рівнях [4, с.86-87].

Велику роль в 90-ті роки відіграло несподіване стрімке вторгнення в наше 
життя комп’ютерних технологій, що допомогло більш ретельно вивчити складні 
форми на основі природних форм. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що було обгрунтовано роз-
робку складних форм на основі природних форм в умовах навколишнього се-
редовища; удосконалено існуючу технологічну базу дизайнерської діяльності з 
винаходами альтернативних пояснень; подальший розвиток складних форм от-
риманих в результаті розробки та упровадження складних форм на основі при-
родних форм, що допомагає на ранній стадії з’ясувати трансформації біонічних 
елементів, а також запобігти процесу природного добору, при якому в популяції 
подібних організмів самі пристосовані до умов навколишнього середовища  і 
одержують переваги перед іншими. [5, с.13]. 

Однак, створюючи нову річ, дизайнер надає їй форму, яка найбільше 
відповідає функції та значенню предмета. Проте вона повинна не тільки добре 
виконувати свою функцію, а й органічно поєднувати форму, колір і матеріал. 
Проєктуючи образ майбутнього, технічна база якого закладається вже сьогодні, 
художники, як правило, проявляють себе як громадські діячі, а їх професійний 
вклад не обмежується сферою тільки предметної творчості, а й виражає тенденції 
розвитку мистецтва в цілому. Історія предметної творчості значно впливає на 
зовнішні об’єкти, де особистість художника завжди проявляється яскравіше і де 
глядачам важливо побачити світ саме його очима, відчути його почуття та пере-
живання. При чому чим краще дизайнер виконує свою роботу, вдосконалюється 
у деталях виконання, враховуючи всі вимоги функції речі, матеріал з якого вона 
виготовлена, тим більше несе у собі єстетичне та раціональне значення. Безпе-
речно в мистецтві існує багато прикладів, коли всі відомі художники зверталися 
до живої природи, що тим самим надихало їх на створення нових форм [6, с.172-
175].

Що стосовно архітектурної біоніки, то в світовій архітектурній практиці за 
минулі 40 років використання закономірностей формоутворення живої природи 
набуло нової якості і отримало назву архітектурно-біонічного процесу і стало од-
ним з напрямків архітектури хай-тека. Архітектурно-біонічна практика породила 
нові, незвичайні архітектурні форми, доцільні у функціонально-утилітарному 
відношенні і оригінальні за своїм естетичним якостям. Це не могло не викликати 
до них інтересу з боку архітекторів та інженерів. Архітектурна біоніка схожа з 
технічної біонікою; однак, вона настільки специфічна, що утворює самостійну 
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галузь і вирішує не тільки технічні, але переважно архітектурні проблеми. на-
приклад, після закінчення другої світової війни інженери та архітектори поча-
ли ретельно придивлятися до живої природи. Біонічні форми почали успішно 
застосовуватися в різних областях архітектури, в будівництві, висотних спо-
руд, конструкцій, елементів будівель. Використання конструктивних систем 
природи  удосконалює архітектурну біоніку, роблячи її зовнішню форм більш 
сприятливішою за своїми естетичними якостями.

У розвитку машинобудування велику роль відіграли також біологічні на-
уки, які вивчають процеси керування в живій природі. Але вирішальним у 
створенні кібернетики був розвиток електроніки й автоматики, особливо по-
ява швидкодіючих обчислювальних машин. Кібернетика - наука про загальні 
закономірності процесів управління і передачі інформації в різних системах, 
будь то машини, живі організми або суспільство. Творці найскладніших приладів 
запозичили ідеї конструювання в живих «приладів», створених природою  упро-
довж століть жорстокою боротьбою за життя. Значний вплив у створенні маши-
нобудування також відіграла ще одна наука - біоніка. Біоніка об’єднує зусил-
ля фізиків і математиків, які разом з біологами проникають у таємниці живих 
організмів, щоб відкривати нові технічні принципи і на їхній основі створювати 
нові інженерні пристрої.Крок вперед у біоніці був зроблений одночасно з прогре-
сом автоматики, що дозволило зробити перехід від подразнюючих, чисто деко-
ративних механізмів до підказаних природою механізмів, які можуть ефективно 
працювати в промисловості. Вони переносили моделі з природного середовища 
в область техніки на основі аналогій [7, с.345].

Відомий американський математик Норберт Вінер звернув увагу вчених 
усього світу на загальні закони керування й зв’язку в найскладніших машинах і 
в живому організмі. У 1948 р. він опублікував книжку під назвою «Кібернетика, 
або керування і зв’язок в живих організмах і машинах». Вона викликала вели-
кий інтерес учених, хоч закони, які Вінер поклав в основу кібернетики, було 
відкрито й досліджено задовго до випуску його книжки. Важливим моментом 
в історії  кібернетики був розвиток механіки, основу якої заклав англійський 
фізик Ісак Ньютон в роботі “Математичні начала натуральної філософії”. Його 
механіка була доповнена законом Гука, який став основою техніки, фундаментом 
раціонального проектування машин і механізмів [10, с.2].

Специфічна риса сучасного етапу освоєння форм живої природи в 
машинобудуванні полягає тому, що зараз освоюються не просто формальні сто-
рони живої природи, а встановлюються глибокі зв’язки між законами розвит-
ку живої природи та архітектури. Від функцій до форми і до закономірностей 
формоутворення - такий основний шлях кібернетики. Важливим моментом, що 
зіграв свою роль у зверненні архітекторів і конструкторів до живої природи, ста-
ло впровадження в практику просторових конструктивних систем, вигідних в 
економічному відношенні, але складних у сенсі їх математичного розрахунку. 
Прообразами цих систем у багатьох випадках були структурні форми природи. 
Людина завжди знаходилась в оточуванні живої природи, мільйонів відтінків 
кольорів, незліченної різноманіття форм, ці явища стали джерелом натхнення 
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для фотографів, художників і модельєрів, а також дизайнерів що послужило для 
багатьох відкриттів. Удосконалюючись і еволюціонуючи протягом мільйонів 
років, жива природа подарувала нам інженерні рішення поширені у величезній 
кількості. Біонічні форми постійно проникають в наше повсякденне життя і ще 
довгий час будуть відігравати в ній значну роль. Вивчення природи ще далеко не 
закінчено, але вже отримано у природи безцінні знання про раціональну будову 
і формоутворенні. Природа відкриває перед інженерами і вченими нескінченні 
можливості по запозиченню технологій та ідей. Раніше люди були не здатні по-
бачити те, що знаходиться у них буквально перед носом, але сучасні технічні 
засоби і комп’ютерне моделювання допомагає хоч трохи розібратися в тому, як 
влаштований навколишній світ, і спробувати скопіювати з нього деякі деталі 
для власних нужд. Після вивчення історичних та теоретичних основ, аналізу 
проектів аналогів було спроектовано практичну реалізацію научної розробки, а 
саме творчій проект «Дело в шляпе». Завданням проекту було створення склад-
ного дизайн-об’єкту за допомогою простих природних форм. Студентами на-
прямку «Дизайн» групою ХДК (11 – 12) під керівництвом Дроздової О.О.  було 
розроблено об’ємно-пластичні образи креативних головних уборів з використан-
ням сучасних матеріалів простих і складних форм. При виконанні моделей були 
використані різноманітні  техніки декору, проектування каркасів на основі при-
родних форм , техніки роботи з папером, комбінацію кольорів з використанням 
природних аналогів. При створенні чарівних образів були використані сучасні 
декоративні матеріали: пластично-фактурні поверхні, декоративне каміння з 
авторським кольоровим розписом, стеклярус, бісер, прикраси ручної роботи, 
різноманітні бракати, флексика, мереживо, декоративний дрід, природні елемен-
ти декору, штучні перлини, піно-матеріали тощо.

Мета наукової роботи-вивчити поняття «форма», як об’єкт моделюван-
ня; розглянути та обґрунтувати можливості використання біонічних форм у 
створюванні предметного середовища, машинобудуванні, простору, визначити 
значення поняття біоніки, біонічних форм в дизайні, дослідити складні форми на 
основі природних форм, виділити глибоке значення та проаналізувати матеріали 
виконання стосовно даної теми, теоретично обґрунтувати та експериментально 
розробити складні форми дизайн-об’єктів на основі природних форм для проекту-
вання конструкцій засобами біоніки. Мета досягнута. Творчій проект відповідає 
темі. Виходячи із поставленої на початку нашої роботи мети можна зробити вис-
новок, що вона була нами повністю реалізована. Але у нашої подальшої праці ми 
плануємо у майбутньому вивчати вибрану нами тем більш детально.
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ГИБКОЕ АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ

Литой асфальтобетон (англ. Mastic asphalt, нем. Gussasphalt) — дорожно-
строительный материал, один из видов асфальтобетона; застывшая в процессе 
охлаждения и сформировавшаяся в покрытии литая асфальтобетонная смесь.

В соответствии с ГОСТ Р 54401-2011 «Асфальтобетон дорожный литой го-
рячий». Технические требования смесь асфальтобетонная литая — «литьевая 
смесь, с минимальной остаточной пористостью, состоящая из зерновой мине-
ральной части (щебня, песка и минерального порошка) и вязкого нефтяного би-
тума (с полимерными или другими добавками, или без них) в качестве вяжущего 
вещества, укладка которой производится по литьевой технологии, без уплотне-
ния, при температуре смеси не менее 190°С». Литой асфальтобетон в зависимо-
сти от температуры, а также величины и времени приложения нагрузки, прояв-
ляет себя как упруго-эластичный и вязко-пластичный материал. Отличие литых 
полимерасфальтобетонов в том, что они производятся с применением битумов, 
модифицированных добавками полимеров, полимерно-битумного вяжущего 

Применение в различных странах
Прообразом литого асфальтобетона можно считать природный асфальт, 

который применялся в Вавилоне и Ниневии. Этот материал стали применять в 
европейских городах в начале XIX века. Для этого использовали битумосодержа-
щие известняки, обнаруженные в месторождениях во Франции (Сейссель), Гер-
мании (Лиммер) и Швейцарии, содержащие от 5 до 20 % природного битума 
или тяжелой нефти. Для «варки» природного асфальта использовали большие 
металлические котлы, смесь укладывали вручную. В 1829 году в Лионе был 
впервые уложен литой асфальтобетон, а затем и в крупных столичных городах 
(Лондон и Париж) началась укладка тротуаров и мостов литым асфальтобето-
ном .Применение литого асфальта позволило существенно уменьшить шум при 
движении лошадей и повозок. В самих экипажах стала возможна беседа. На тех 
улицах, где был уложен литой асфальт, движение стало настолько тихим, что вне-
запное появление экипажа пугало горожан, привыкших к грохоту приближаю-
щихся повозок.
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В 1910—1950-е гг. XX века наибольшее применение литые асфальтобетоны 
нашли в Германии, где продолжались совершенствования методов укладки, под-
бора рецептур, расширялась сфера применения материала. В 1908 году в Бер-
лине и Франкфурте-на-Майне были уложены первые литые асфальтобетоны. С 
конца 1920-х годов в составах литых смесей стал применяться тринидадский 
асфальт из озера Пич-Лейк. В начале пятидесятых годов был изобретён первый 
укладчик для литого асфальтобетона. Осенью 1954 года в Берлине на улице Зи-
менсштрассе впервые была опробована механизированная укладка литого ас-
фальтобетона. Уже в 1960-х годах литой асфальтобетон укладывался бесшовно, 
на ширину до 12 метров, и его применение сместилось в сторону устройства 
скоростных дорог. Крупнейшим для того времени объектом по устройству по-
крытия из литого асфальтобетона стал 38-ми километровый участок автобана 
Нюрнберг — Франкфурт от Теннелое до Шлюссельфельда. 

Состав и структура
От традиционных асфальтобетонов литой асфальтобетон отличается повы-

шенным до 7,5-10 % (по массе) содержанием битума и увеличенной до 20-30 % 
долей минерального порошка. Таким образом, содержание асфальтового вяжу-
щего вещества (далее АВВ), состоящего из минерального порошка и битума, воз-
растает до 28 % и выше. Содержание щебня (зёрен крупнее 5 мм) составляет от 
0 до 50 % по массе, что при данной концентрации обуславливает образование 
полукаркасной и бескаркасной структуры асфальтобетона[8] . Ключевой особен-
ностью литых асфальтобетонов является то, что прочность материала определя-
ется реологическими свойствами асфальтового вяжущего вещества или так на-
зываемой микроструктурой.

 В традиционных уплотняемых асфальтобетонах значительно большую роль 
в формировании физико-механических свойств материалов играет так называе-
мая макроструктура (содержание и форма щебня и песка). Увеличенное содержа-
ние АВВ обуславливает текучесть литых смесей, что при правильном подборе 
состава, позволяет рассматривать этот материал практически как вязкую жид-
кость, которая не может быть уплотнена.

Свойства литого асфальтобетона
Водонепроницаемость при отсутствии мигрирующей через толщу слоя вла-

ги, что характерно для уплотняемых асфальтобетонов.
Высокая степень адгезии литого асфальтобетона к нижележащим слоям, их 

«спекание» при повышенной температуре укладки, в том числе, с материалами 
рулонной наплавляемой гидроизоляции. Данное свойство позволяет системе по-
крытия и гидроизоляции функционировать как единое целое с пролётным строе-
нием мостового сооружения.

Высокая усталостная трещиностойкость (долговечность) при знакопере-
менных нагрузках в условиях широкого диапазона частот и амплитуд колебаний 
искусственных сооружений в течение всего жизненного цикла конструктивного 
слоя.

Способность гасить (демпфировать) колебания.
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Отсутствие эффекта коррозии материала, антибактериальная устойчивость, 
устойчивость к солям и экологичность.

Литые асфальтобетоны малогорючи, не распространяют пламени обладают 
вдвое меньшим коэффициентом теплопроводности по сравнению с бетоном (0,7-
0,9 Вт/мК), яв-ляются паро- и звукоизолирующими материалами (снижение шума 
до 14 дБ при слое 35 мм.

     Основными преимуществами литых асфальтобетонов перед традици-
онными уплотняемыми асфальтобетонами, производимыми по ГОСТ 9128-2009, 
являются водонепроницаемость и усталостная долговечность, значение показа-
телей которой увеличивается в разы при использовании в составе модифициро-
ванных термоэластопластами дорожных битумов

Сфера применения литых асфальтобетонов
• Дорожное строительство, городские улицы в зоне трамвайных путей, 

тротуары
• Мостовое строительство
• Покрытия паркингов и эксплуатируемых кровель (в том числе обогре-

ваемых)
• Покрытия полов в производственный и жилых помещениях (в том числе 

обогреваемых)
• Гидроизоляция резервуаров и тоннелей
• Гидроизоляция «зелёных» кровель
• Зерно- и силосохранилища, коровники
• Рифленые, цветные, полируемые декоративные покрытия
Широкое применение в Германии получили покрытия в жилых и произ-

водственных помещениях, в том числе, в медицинских учреждениях. Подобные 
покрытия, приготовленные на основе хрупких битумов, обладают высокой проч-
ностью при изгибе, низкой теплопроводностью, экологичностью и отсутствием 
запаха и пылеобразования. Литые асфальтобетоны, уложенные толщиной от 20 
до 35 мм, применяются в сочетании с плотными тепло-звукоизоляционными ма-
териалами на бетонных и деревянных перекрытиях 

Расширению применения литого асфальтобетона в России во многом спо-
собствовали крупные мостовые проекты, в которых системы покрытий и гидро-
изоляции устраивались с применением литого асфальтобетона
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УДОСКОНАЛЕННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ СТО ТА АТП

Ефективність використання автотранспортних засобів залежить від 
досконалості організації транспортного процесу і властивостей автомобілів 
зберігати в певних межах значення параметрів, що характеризують їх здатність 
виконувати необхідні функції. У процесі експлуатації автомобіля його 
функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок зношування, 
корозії, пошкодження деталей, втоми матеріалу, з якого вони виготовлені та ін. 
В автомобілі з’являються різні несправності, які знижують ефективність його 
використання. Для попередження появи дефектів і своєчасного їх усунення 
автомобіль піддають технічному обслуговуванню (ТО) і ремонту.

Ринок обладнання для автосервісів зростає з кожним роком - з’являється 
все більше сучасного професійного обладнання, виробники пропонують нові 
лінійки гаражного обладнання. У європейських країнах, у тому числі і в Росії, 
безперервно зростає як попит на послуги автосервісу, так і конкуренція на рин-
ку підприємств автосервісу. Клієнти станцій технічного обслуговування СТО 
пред’являють все більше вимог до рівня обслуговування, до якості надаваних 
послуг. Бажання клієнта - закон, і сучасні автосервіси змушені модернізувати об-
ладнання і розширювати спектр послуг [1].

Зараз існує велика кількість пропозицій для обладнання та модернізації СТО
Обладнання та пропозиції можна систематизувати, наприклад, таким чином:
Загальне обладнання для СТО:
• підйомне обладнання
• додаткове обладнання
• професійний інструмент 
• професійний інструмент
• меблі для автосервісу
• компресори
• системи розподілу стисненого повітря
• устаткування для гальмівної системи
• устаткування для масла , рідин і мастил
• обладнання для проведення техогляду
• діагностичне обладнання
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• комп’ютерні стенди розвал - сходження
• обладнання для обслуговування автомобільних кондиціонерів
• системи димовидалення
• устаткування для фарбування автомобілів
• обладнання для відновлення геометрії кузовів авто
• обладнання для шино монтажу
• балансувальне обладнання
• балансувальне обладнання 
• шиномонтажне обладнання 
• азотні генератори
• шиноремонтні матеріали
• аксесуари для коліс 
• засоби індивідуального захисту 
• камери гумові безшовні 
• вантаж балансувальний 
• шиповальне обладнання 
• інструмент 
• мийки для коліс 
• обладнання для рихтування дисків
• обладнання для миття
• автоматичні мийки портального та тунельного типів
• комплекси ручних мийок самообслуговування 
• сушка, полірування авто
• миючі та чистячі засоби для автомобілів 
• устаткування для ручних мийок 
• розпилювачі для миючих і чистячих засобів
Вибір великий: ринок устаткування для автосервісів зростає з кожним ро-

ком - з’являється все більше сучасного професійного обладнання, виробники 
пропонують нові лінійки гаражного обладнання. Але Вам необхідно забезпечити 
стабільний прибуток незалежно від сезону, а, отже, важливо вибрати таке об-
ладнання для СТО (станції технічного обслуговування), яке приверне постійних 
клієнтів в ваш автосервіс. Тому треба, як кажуть «тримати руку на пульсі», 
постійно слідкувати за появою нового обладнання та проводити своєчасну 
модернізацію та автоматизацію систем станцій технічного обслуговування. Для 
здійснення цих заходів необхідно мати кваліфікований персонал, який здатен, 
або самотужки проводити модернізацію обладнання СТО та АТП, або залучати 
до цієї справи фахівців.  

За даними досліджень близько 25 % робочого часу втрачається через 
відсутність чіткого планування і контролю роботи виробничих підрозділів і 
окремих виконавців. Тому необхідно впроваджувати більш досконалі методи 
управління процесами ТО і ремонту рухомого складу.

Стосовно до існуючої планово-запобіжної системи ТО і ремонту рухомого 
складу розроблена система організації управління виробництвом отримала назву 
централізованої системи управління.
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Основні її принципи:
а. Управління процесом ТО і ремонту рухомого складу здійснює відділ 

управління виробництвом.
б. Організація ТО і ремонту в АТП засновано на технологічному принципі 

формування виробничих підрозділів при якому кожен вид обслуговування вико-
нують спеціалізовані підрозділи.

в. Підрозділи об’єднуються у виробничі комплекси:
- комплекс технічного обслуговування та діагностування
- комплекс поточного ремонту
- комплекс ремонтних ділянок
г. Підготовка виробництва (комплектування оборотного фонду, доставка 

агрегатів, вузлів і деталей на робочі місця і з робочих місць, мийка агрегатів, 
вузлів і деталей перед відправкою в ремонт, забезпечення робочим інструментом 
і його заточка, перегін автомобілів із зон в зону). Здійснює комплекс підготовки.

д. Обмін інформацією між відділом управління і виробничими підрозділами 
базуються на двосторонньому диспетчерському зв’язку засоби автоматики і 
телемеханіки.

Дана система виробництвом ТО і ремонту дозволяє значно знизити простої 
автомобілів, підвищити коефіцієнт технічної готовності до 10%, знизити 
невиробничі витрати робочого часу.

Структурна схема централізованого управління виробництвом ТО і ремонту 
автомобілів в АТП представлена   на рисунку 1.1

Схема управління проектованої зони наведена на рисунку 1.2.

Рис. 1.1. «Структурна схема централізованого управління ви-
робництвом ТО і ремонту автомобілів в АТП»
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Рис. 1.2. «Схема технологічного процесу ТО-1»

-адміністративне підпорядкування; 
-оперативне підпорядкування; 
-діловий зв’язок.
Вибір методу організації технологічного процесу на об’єкті проектування
Під технологічним процесом розуміють певну послідовність робіт чи 

операцій, виконуваних згідно з технічними умовами. 
Технологічний процес ТО і ТР відбувається на робочих постах, тобто на 

ділянках виробничої площі, оснащених обладнанням та устаткуванням, призна-
ченими для виконання однієї або кількох однорідних робіт і включає в себе одне 
або декілька робочих місць.

Робочим місцем називають зону трудової діяльності виконавця, оснаще-
ну технологічним устаткуванням, пристроями та інструментом для виконання 
конкретної роботи.

Для зон ТО-1 тупикового методу і з невеликою кількістю автомобілів на 
АТП вигідним буде метод універсальних постів з перехідними спеціалізованими 
ланками робітників. Суть методу універсальних постів полягає в тому, що всі 
роботи, передбачені для даного виду технічного обслуговування, виконують-
ся в повному обсязі на одному посту групою виконавців, що з робочих різних 
спеціальностей або робітників - універсалів.

При цьому методі робітники працюють за сумісництвом в інших зонах ТО.
Перевагою такого методу є:
- наявність універсального обладнання дозволяє виконувати велику частину 

операцій ТО, а так само супутній ремонт.
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Недоліком даного методу є:
- необхідність великої кількості універсального обладнання;
- забруднення повітря в приміщенні при заїзді та виїзді автомобіля.
Схема технологічного процесу ТО1
Із зони очікування автомобіль потрапляє зону ТО1.
В зоні очікування автомобіль проходить діагностування для того щоб зни-

зити час загальних робіт в зоні ТО, при цьому методі діагностування можна ви-
явити серйозні неполадки, що вимагають постановки автомобіля на поточний 
ремонт і автомобіль відразу направити в зону поточного ремонту. 

У зоні ТО1 шляхом проведення встановленого комплексу робіт (кріпильні, 
регулювальні, мастильні, електротехнічні і т.д.) виявляють і попереджають 
відмови і несправності, а також знижують інтенсивність зношування деталей, 
вузлів і механізмів для підтримки автомобіля в технічно справному стані. 

Із зони ТО1 автомобіль потрапляє в зону контролю, де проводять контроль 
якості проведення ТО1.

Схемою технологічного процесу ТО1 представлена   на рисунку 1.3.
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Рис. 1.3 «Схема технологічного процесу ТО1»
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Отже головним завданням, що стоїть перед технічною службою автотран-
спортних підприємств, є збільшення продуктивності праці ремонтного та обслу-
говуючого персоналу за рахунок кращої організації, оснащення підприємств за-
собами механізації та підвищення кваліфікації ремонтного персоналу.
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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ

Одним из путей снижения собственной массы городского автомобиля при 
переходе на альтернативные источники энергии является использование компо-
зиционных материалов не только в кузовных конструкциях, но и в ходовой части. 
Стеклопластик – материал на основе полимерной матрицы, упроченной стеклян-
ными наполнителями (главным образом, стеклянными волокнами), является, по 
нашему мнению, наиболее перспективным для применения в ходовой части.

В таком материале стеклянные волокна воспринимают основную долю при-
ходящейся на материал нагрузки, обеспечивая его прочность и жесткость. Поли-
мерная матрица обеспечивает передачу напряжений между волокнами и включе-
ние их в работу, защищает наполнитель от воздействия внешней среды.

Отличительной особенностью стеклопластика является уникальное сочета-
ние технически необходимых свойств – высокой прочности и демпфирующей 
способности, коррозионной и химической стойкости, низкой теплопроводности 
и плотности.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработаны и созданы конструкции колесных 
движителей с применением композиционных материалов (рис. 1, а, б) и не-
зависимых подвесок с монолистовой и многолистовой рессорой (рис. 2, а)
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               Рис. 1. Упругое стеклопластиковое колесо (опытный образец): 
а – в свободном состоянии; б – под нагрузкой; в – конечно-элементная модель

Независимая подвеска с упругодемпфирующей рессорой из композицион-
ного материала позволяет уменьшить массу подвески более чем в два раза. Рассе-
ивание энергии колебаний в такой подвеске происходит за счет внутреннего тре-
ния в стеклопластике, что позволяет отказаться от использования амортизатора.

Кроме того, вследствие высокой прочности и жесткости стеклопластика воз-
можно использования упругодемпфирующих элементов в качестве направляю-
щих элементов подвески. Сказанное подтверждают многочисленные исследова-
ния, проводимые в США, Англии, Франции, Германии, Японии.

Рис. 2. Стеклопластиковая рессора (опытный образец): 
а – многолистовая рессора из стеклопластика; б – мо-

дель монолистовой рессоры из стеклопластика

Теоретические и экспериментальные исследования демпфирующих свойств 
композитов, проводимые в МГТУ им. Н. Э. Баумана, подтверждают возможность 
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отказа от классической конструкции амортизатора в подвеске с упругодемпфиру-
ющим элементом из стеклопластика. Созданный опытный образец автомобиля с 
подвеской из композиционных материалов показал очень высокие результаты по 
обеспечению опорной проходимости, во многом благодаря снижению массы, за 
счет применения стеклопластика в ходовой части. Общий вид подвески с упру-
годемпфирующим элементом из композиционного материала и испытательный 
стенд представлены на рис. 3.

Рис. 3. Независимая подвеска с многолистовой рессорой 
из композиционного материала (опытный образец): 

а – общий вид подвески; б – испытательный стенд; в – действующий образец

Однако подвеска с упругодемпфирующим элементом из стеклопластика не 
единственный элемент ходовой части автомобиля, использование композицион-
ных материалов в котором позволит снизить массу и улучшить эксплуатацион-
ные свойства.

Второй элемент ходовой части автомобиля, где применение композицион-
ных материалов на основе стеклопластика позволит существенно улучшить экс-
плуатационные свойства современного городского автомобиля, – это колесный 
движитель.

Несмотря на кажущуюся простоту, деформируемое колесо как объект иссле-
дования обладает многообразными свойствами, проявляющимися в достаточно 
сложных физических явлениях, сопровождающих процесс качения. В истоках 
изучения сопротивления качению колеса лежат исследования Ш. Кулона, О. Рей-
нольдса, Н.П. Петрова, А.В. Белинского, В.П. Горячкина, М.Н. Летошева и др.

Сопротивление качению колеса с пневматической шиной является одним 
из основных видом сил сопротивления движению автомобилей и одновремен-
но одним из важнейших критериев их конструкторского совершенства. Меры 
по уменьшению сопротивления качению транспортных средств всегда занимали 
важное место в развитии инженерной мысли и истории автомобильной техники. 
В настоящие время все больше иностранных исследований направлены на созда-
ние безвоздушных колесных движителей (рис. 4). Основное преимущества таких 
движителей – это большая надежность вследствие отсутствия герметичной газо-
вой оболочки и потенциальная возможность уменьшить сопротивление качению, 
т.е. энерго-затраты, что особенно важно для электро- и гибридных автомобилей.

          а)                                              б)                                             в)
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Рис. 4. Современные безвоздушные колесные движители

В общем случае упругое стеклопластиковое колесо представляет собой 

обод, выполненный из стеклопластика с ориентированным расположением не-
прерывного стекловолокна, связанный с помощью упругих или работающих на 
растяжение соединителей со стальной ступицей (рис. 5).

Соединители обеспечивают передачу усилий от обода через ступицу на ось 
колеса.Конструктивно в качестве соединителей могут быть использованы рессо-
ры, пружины, тросы или комбинация этих элементов.

Методом спиральной или продольно-поперечной намотки возможно полу-
чить стеклопластиковый обод с диагональным или ради-
альным расположением волокон. Так как достоинства и 
высокие механические характеристики композитов наи-
более полно реализуются в материалах, армированных 
параллельными волокнами, стеклопластики с ориентиро-
ванным расположением волокон представляют наиболь-
ший интерес.Автором получены экспериментальные и 
теоретические данные, характеризующие процессы, про-
исходящие при качении стеклопластикового движителя.

Рис. 5. Макет упругого стеклопластикового колеса
Установлено, что затраты энергии на движения стеклопластикового коле-

са (сопротивление качению) в несколько раз меньше затрат при качении колеса 
с пневматической шиной. Для экспериментального сравнения использовались 
колесные движители сопоставимого диаметра: стеклопластиковый движитель – 
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Рис. 6. Общий вид стенда Рис. 7. Зависимость изменения коэффициента

340 мм; колесо с пневматической шиной от спортивного карта диаметром – 320 
мм.

Эксперимент проводился на стенде «Грунтовой канал» (рис. 6), представля-
ющем собой стол с бетонным основанием, оснащенный рельсами, по которым на 
четырех разгруженных стальных направляющих колесах может двигаться дина-
мометрическая тележка с исследуемым колесным движителем. Динамометриче-
ская тележка протягивалась с помощью электродвигателя при различных верти-
кальных нагрузках, действующих на исследуемое колесо. Система цифровых и 
аналоговых датчиков позволяет регистрировать:

- значения силы, необходимой на протягивание тележки с нагруженным ко-
лесом;

- число оборотов колеса при прохождении мерного участка;
- изменение динамического радиуса качения колеса в процессе движения.
- скорость движения колеса.
Стенд оснащен аналого-цифровым преобразователем сигнала Zet-210, уси-

лителем Zet-411 и портативным ЭВМ. 
В результате эксперимента были получены данные об изменении сопротив-

ления качению в зависимости от вертикальной нагрузки для колеса с пневмати-
ческой шиной и упругого стеклопластикового колеса.

Результирующие график изменения коэффициента сопротивления качению 
для испытуемых образцов представлен на рис.7

.

Из приведенных результатов видно, что упругое стеклопластиковое колесо 
имеет значительно меньший и слабо зависящий от вертикальной нагрузки коэф-
фициент сопротивления качению. Это позволит в несколько раз снизить энерго-
затраты на движение автомобиля, особенно при движении с низкими скоростя-
ми. Кроме того, значительно меньшие масса и момент инерции позволят снизить 
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общую массу автомобиля и окажут положительное влияние на динамические 
качества машины за счет снижения затрат энергии на раскрутку колес.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработаны методы создания упругих колес и 
упругодемпфирующих элементов из стеклопластика, позволяющие на стадии 
проектирования рассчитать несущую способность движителя и оценить гистере-
зисные потери, возникающие при движении колеса и при работе подвески.

Таким образомпроанализировав вишесказанное я пришел к выводу, что при-
менение композитов в ходовой части городского автомобиля позволяет снизить 
массу и уменьшить сопротивление движению, а следовательно и энергозатраты 
на передвижение.
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ОБЛЕГЧЕНИЕ МАХОВИКА В ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГОСГОРАНИЯ

Много всяких мнений существует по поводу облегченных маховиков. Кто-
то говорит, что облегченный маховик – это пустая безделушка и лишняя трата 
денег. Кто-то доказывает себе и окружающим, что облегченный маховик добавил 
его автомобилю небывалую прыть. Давайте попробуем внести хоть какую-то яс-
ность в этот вопрос. Почему же так по-разному все относятся к облегченному 
маховику, уже давно ставшему неотъемлемой частью спортивного (тюнингово-
го) двигателя.

На спортивные и тюнингованные автомобили многие  автомобилисты  стали 
устанавливать облегченный маховик двигатель. Что такое облегченный маховик 
и есть ли польза от него. 

Двигатель внутреннего сгорания, тепловой двигатель, в котором химическая 
энергия топлива, сгорающего в рабочей полости, преобразуется в механическую 
работу.
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История создания ДВС достаточно краткая и интеснивная, а именно: 
1860 г. – Этьенн Ленуар;
1876 – Никалаус  Отто;
1880 –Маркус Зигфрид  ;
1879 -   Рудо́льф Кристиа́н Карл Ди́зель 
Первый практически пригодный газовый Д. в. с. был сконструирован фран-

цузским механиком Э. Ленуаром (1860). В 1876 немецкий изобретатель Н. Отто 
построил более совершенный 4-тактный газовый Д. в. с. По сравнению с паро-
машинной установкой Д. в. с. принципиально более прост, т. к. устранено одно 
звено энергетического преобразования — парокотельный агрегат. Это усовер-
шенствование обусловило большую компактность Д. в. с., меньшую массу на 
единицу мощности, более высокую экономичность, но для него потребовалось 
топливо лучшего качества (газ, нефть).

В 1880-х гг. О. С. Костович в России построил первый бензиновый карбю-
раторный двигатель. В 1897 нем. инженер Р. Дизель, работая над повышением 
эффективности Д. в. с., предложил двигатель с воспламенением от сжатия. Усо-
вершенствование этого Д. в. с. на заводе Л. Нобеля в Петербурге (ныне «Русский 
дизель») в 1898—99 позволило применить в качестве топлива нефть. В резуль-
тате этого Д. в. с. становится наиболее экономичным стационарным тепловым 
двигателем. В 1901 в США был разработан первый трактор с Д. в. с. Дальнейшее 
развитие автомобильных Д. в. с. позволило братьям О. и У. Райт построить пер-
вый самолёт с Д. в. с., начавший свои полёты в 1903. В том же 1903 рус. инже-
неры установили Д. в. с. на судне «Вандал», создав первый теплоход. В 1924 
по проекту Я. М. Гаккеля в Ленинграде был создан первый  поездной тепловоз, 
который   соответствовал практическим требованиям.

При тюнинге двигателя некоторые автолюбители прибегают к замене стан-
дартного маховика на облегченный. Его основное преимущество - это меньший 
вес по сравнению со стандартной деталью. Уменьшения веса составляет около 
полутора килограмм. Следует помнить, что для снижения массы  маховика уда-
ление  металла с малого радиуса приведет лишь к снижению прочности изделия. 
Необходимо удалить  металл с максимально радиуса маховика. Это понадобится 
тем, кто хочет самостоятельно изготовить облегченный маховик. Для других, это 
просто информация к размышлению.  Так что дает облегченный маховик и зачем 
нужно облегчение маховика? Один из главных плюсов , он быстрее раскручива-
ется и у него меньшая сила инерции.Это положительно скажется  на динамиче-
ской   характеристики автомобиля. 

Плюсы после установки облегченного маховика:
 1 - Двигатель будет быстрее набирать обороты, следовательно разгон будет 

быстрее.
2 - Экономия топлива, особенно в режиме спортивной езды. Чтобы разо-

гнать автомобиль требуется меньше энергии, а соответственно и бензина.
3 - Снижение нагрузки на другие детали КПП (для коленвала - это умень-

шение скручивающего момента и вибрационных нагрузок. Для сцепления - это 
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уменьшение тепловых и стирающих нагрузок. Для коробки передач - это умень-
шение нагрузок на синхронизаторы).

 
Рисунок 1. Облегченный  маховик 

Многие, пытаясь теоретически посчитать плюсы  от облегченного махо-
вика, бросают это, так сказать, неблагодарное занятие, загрузившись основами 
теоретической механики. Мы попробуем вычислить приблизительную разницу, 
упростив задачу и учитывая только инерционные составляющие облегченного 
маховика. Можно прикинуть разницу работ, совершаемых, скажем, при разгоне 
автомобиля с полной массой 900 кг до скорости 150 км/ч. и диапазоном оборотов 
двигателя от 1 500 до 6000 об/мин (серийный двигатель легкового автомобиля).

Примем разницу в весе  маховиков до и после облегчения она составляет  
около 1,5 кг. Это тот вес, потеря которого не сказывается на прочности облег-
ченного маховика, и, что немаловажно, который можно удалить с максималь-
ного радиуса облегченного маховика. Удаление металла с мест, расположенных 
на небольшом радиусе, дает снижение прочности и незначительное понижение 
момента инерции. Это одна из причин, по которой разные облегченные маховики 
дают различный эффект или, вернее, его отсутствие.

Приведенные в данной статье расчеты по формулам, которые учитывают ис-
комые 1,5 кг показывают -  

Далее примем, что мы стартуем с 3000 об/мин и разгоняемся вплоть до 150 
км/ч (41,7 м/с) на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передачах. Если у нас стандартная коробка 
передач, то диапазоны выглядят так: 
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1- я передача 3000...6500 об/мин
2- я передача 3500...6500 об/мин
3- я передача 4500...6500 об/мин 
4- я передача 4500...5100 об/мин 

А = Ek(v=150)—Ek(v=0) => (M*V2)/2 1
Работу, совершенную по разгону автомобиля (инерционная со-

ставляющая), можно выразить через разницу кинетических энергий: 

 А - Площадь
Ек- Кинетическая энергия
M-Момент силы, вектор намагниченности
V-Объем

Получаем:
EK =(900*41,72)/2=781,3 кДж

Теперь посчитаем, какую энергию затрачивает двигатель на то, чтобы рас-
крутить «лишнюю» массу маховика, т.е. наши 1,5 кг. Очевидно, что энергия эта 
будет равняться сумме работ на каждой передаче:

                                        ∑А=А1+А2+А3+А4                                               2
 
Где : А1 = Еk(при 6500)—Еk(при 3000

А2 = Еk(при 6500)—Еk(при 3500) 
А3=Еk(при 6500)—Еk(при 4500) 
А4=Еk(при 6500)—Еk(при 5100)
                                          EKmax =(JM*w2)/2                                               3

Кинетическая энергия вращающегося тела (облегченного маховика) вычисляет-
ся таким образом:

 JM – момент инерции облегченного маховика
w – угловая скорость
p*n/30

Под JM мы будем подразумевать не момент инерции облегченного маховика, а 
только тех 1,5 кг, которые мы лишили нашу деталь – облегченный маховик.

Если учесть, что съём металла для двигателей 08-10 семейства, при изготов-
лении облегченного маховика, происходит на радиусе около 140 мм, то:  JM = 1,5 
х 0,142 = 0,294 кг

Соответственно:
w(при 6500) =680,7 (с-1)

w(при 5100)=533,8 (с-1)

w(при 4500)=471 (с-1)
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w(при 3500)=366 (с-1)

w(при 3000)=314 (с-1)

Еk(при 6500)=6811 (Дж)

Еk(при 5100)=4188 (Дж)

Еk(при 4500)=3261 (Дж)

Еk(при 3500)=1969 (Дж)

Еk(при 3000)=1449 (Дж)

SА=16377 (Дж) или 16,38 (кДж)

Что при облегченном маховике на 2,1% затрачивается меньше энергии на 
разгон массы автомобиля .

Причем это существенная экономия работы (2,1%) только за счет облегчен-
ного маховика, а ведь есть еще другой прием в спортивной и тюнинговой моди-
фикации – облегчение колен вала.

Понятно, что расчет не учитывает силы сопротивления дороги и воздуха, 
которые начинают оказывать значительное влияние с возрастанием скорости. 
Однако, наш расчет позволяет оценить примерный эффект по косвенным при-
знакам, таким как расход топлива, приемистость разгона автомобиля.

И в конце нужно обязательно провести балансировку облегчённого
маховика с корзиной сцепления (без дисков сцепления), хотя бы статически.
А потом ещё лучше и с коленвалом в сборе.
Динамическая балансировка производится на специальном оборудовании, 

станки типа: Балансировочный станок для динамической балансировки деталей 
до 1000кг относится к классу дорезонансных горизонтальных балансировочных 
каторые можно найти на крупных  машиностроительных предприятиях

или специализированных фирмах.
Также, следует учесть, если произвести расчеты облегченного маховика для 

более высокооборотного двигателя (~11 000 об/мин), то можно увидеть, что вли-
яние лишнего веса на маховике сказывается более значительно (квадратичная 
зависимость).

Известно, что в некоторых моделях двигателей используется крепление ма-
ховика на фланец коленчатого вала в любом положении, а в двигателе  Лады  при 
установке маховика на коленчатый вал необходимо, чтобы метка (конусообраз-
ная лунка) около зубчатого обода маховика и ось шатунной шейки первого ци-
линдра находились в одной плоскости и по одну сторону от оси коленчатого вала.
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Облегченный маховик перед-
неприводной Лады

Облегченный маховик заднепри-
водной Лады

Необлегченный маховик

Важно не забывать одно: все дора-
ботки, связанные с силовым агрегатом, начинают  работать только при грамот-
ной комбинации деталей и качественном их монтаже. Нужна комплексная работа 
по тюнингу двигателя и трансмиссии. И только при грамотном тюнинге можно 
добиться  востребованых  результатов.. И еще, необходимо помнить – все изме-
нения должны производиться не в ущерб безопасности автомобиля, в качестве 
примера можно привести бездумное облечение маховика, снижающее его проч-
ность и надежность. 

Облегчение маховика  нужно  осуществлять  на металлорежущих станках. 
А именно  на токарно-карусельном  станке. Этот станок соответствует  диаметру 
изделия .  Мастер делающий эту работу должен иметь 5 разряд, так как деталь  
нуждается в точной балансировке.

Услуги в облегчение маховика предоставят такие СТО в городе Луганске 
как:

 1 - Гарантийный Автосервис «Euro Colour» на Мирной
Адрес: г. Луганск, ул. Мирная, 1 (р-н таксопарка, гаражный кооператив 

«Лада»)

Необлегченный маховик 
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Тел: + 38 (050) 776-52-22
Имея выше перечисленные станки они дают гарантию на быструю и надеж-

ную работу!
 2 - СТО «ГиПАС» на Коминтерна.
Адрес: г. Луганск, ул. Коминтерна, 96
Тел: + 38 (0642) 42-44-83

Колобов А. В.
Курс: 3,Специальность: «Обслуживание  и 

ремонт автомобилей и двигателей»
Токарев С.В.

Преподаватель автомеханических дисциплин 
специалист 2-й категории

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: «РЕМОНТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОННЫМ ВПРЫСКОМ 

ТОПЛИВА НА ПРИМЕРЕ УСТРОЙСТВА “CR TESTER” 

1.Как работает подача топлива в дизельных двс с электронным впрыском:
Наилучший пример двигателя семейства Common Rail: топливо в системе 

CR под большим давлением постоянно находится в единой магистрали и впры-
скивается в цилиндры через управляемые электроникой форсунки с электромаг-
нитными клапанами. Иногда клапаны бывают пьезоэлектрическими, как в кон-
струкции двигателя Mercedes был создан блок управления, который с помощью 
многочисленных программ, позволяет качественно улучшать работу всей систе-
мы питания. Блок управления дизельным двигателем поддерживает высокое дав-
ление, при различных режимах работы двигателя, независимо от его оборотов и 
нагрузки при любой последовательности впрыска по цилиндрам. Это позволяет 
создавать высокое давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндр, 
даже при самом малом числе оборотов коленчатого вала.

Mercedes-Benz в дополнение к системе CR конструкторы компании при-
менили так называемый «предварительный» впрыск. Он происходит за доли 
секунды перед основной порцией топлива, что позволяет основному впрыску 
поступать уже в предварительно разогретую камеру сгорания. Это улучшает вос-
пламенение топлива, что дополнительно снижает его расход и детонацию. Такой 
принцип работы дизельного двигателя и получил название CDI. Обслуживание 
и ремонт таких дизельных двигателей стал дороже обычных, но зато удалось до-
стигнуть большей экономичности, существенно повысить мощность и крутящий 
момент. К тому же, стоимость обслуживания увеличилась за счёт дороговизны 
деталей, но это также увеличило и длительность эксплуатации каждой запчасти. 

Как правило, к сбоям в работе ТНВД и форсунок приводит засорение топливной 
системы при использовании некачественного топлива. По цене ремонт форсунок мо-
жет быть как дорогим, так и дешёвым. Всё зависит от стадии и серьёзности неполадки.  
Качественная диагностика, ремонт, регулировка дизельных топливных систем 
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современных грузовых и автомобилей связана с высокотехнологичным устрой-
ством, принципом работы ТНВД и форсунок. Для ремонта ТНВД и ремонта 
форсунок необходимо специальное сертифицированное оборудование, а также 
профессионалы, обладающие многолетним опытом работы в данной сфере, с 
данными системами.

Сегодняшний пример данной аппаратуры это прибор для тестирования 
и проверки производительности дизельных форсунок системы Common Rail- 
Common Rail injector tester

 2. Назначение
Устройство “CR Tester” предназначено для подачи программируемых поль-

зователем сигналов управления форсунками системы подачи топлива Common 
Rail, и проверки их работоспособности  (форма и интенсивность распыла,  объ-
емная производительность).  

3. Основные технические данные и характеристики
• Напряжение питания: ~220 В  ±15%; коммутируемая нагрузка на выхо-

де: до 120 Вт; масса устройства: 8 кг; размеры (длина х ширина х высота) – 
300х230х150, потребляемая мощность – до 200 Вт.  

Устройство «CR Tester.PR» - конструктивно выполнено в видеприставки, 
подключаемой как магнитной так и пиезо электрической  форсунке

На передней панели устройства находятся: жидкокристаллический индика-
тор, кнопки управления, светодиодный индикатор

На задней панели устройства находятся: разъем для подключения кабеля-пе-
реходника,  -соединяющего устройство с форсункой, «СЕТЬ» для подключения 
сетевого питания  ~220  В.  Разъём  «СЕТЬ»  конструктивно выполнен в одном 
корпусе с предохранителем и кнопкой выключения питания.  

4. Указания по эксплуатации
Требования к условиям окружающей среды: 
• Рабочая температура: +5 ºС до +40 ºС, температура при транспортировке: 

-20 ºС до +60 ºС,  относительная влажность (без конденсации): рабочая 8% - 80%, 
хранения  5% - 95%, запыленность воздуха: не более 75 мкг/м 3, воздух должен 
быть чист от агрессивных газов. 

Если прибор перенесли из холодного в теплое помещение категорически за-
прещается включать в течении 1-1.5 часа. После включения дать прибору пора-
ботать в течении 2-4 минут, после этого приступать к работе. 

Категорически запрещается: 
• Включать устройство при неисправных кабелях питания, подключать и от-

ключать разъемы переходники от форсунок, при включенном устройстве «CR-
Tester». 

5. Подготовка к работе
Перед началом работы с устройством «CR Tester» внимательно ознакомь-

тесь с инструкцией по эксплуатации. 
При подготовке устройства к работе необходимо провести следующие дей-

ствия: 
Произвести внешний осмотр устройства и соединительных кабелей. 
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Внешний осмотр устройства и соединительных кабелей проводится при 
отключенном питании и заключается в выявлении механических повреждений 
устройства и соединительных кабелей. 

6. Работа с устройством
Все управление прибором осуществляется при помощи кнопок управления.
Кнопками Р+  и Р-  задается длительность импульса для открытия форсунки,  

кнопками F+  и F-  частота подачи импульсов.  Запуск подачи импульсов осу-
ществляется кнопкой пуск. Подтверждением подачи импульсов служит включе-
ние подсветки кнопки пуск и мерцание светодиодного индикатора одновременно 
с подачей импульса.  

Тумблером следует выбрать тип клапана форсунки (пьезо для форсунок 
Siemens  или электромагнитный для электромагнитных форсунок Bosch, Denso, 
Delphi).  

Остановка роботы устройства осуществляется при повторном нажатии 
кнопки «Пуск», при этом подсветка кнопки выключается.  

И так, при помощи  Устройства “CR Tester”проверяют  форму и интенсив-
ность распыла, а так же  объемную производительность подачи топлива в ци-
линдр 

Євсєєв Олексій Іванович 
студент 2-го курсу спеціальності 

«Професійна освіта «Транспорт»»
Киричевський Ростислав  Вікторович, 

кандидат технічних наук, доцент
Кафедра технологій виробництва та 

професійної освіти
ЛНУ імені Тараса Шевченка 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

Автомобільний транспорт займає важливе місце в єдиній транспортній 
системі країни. Він перевозить понад 80% народногосподарських вантажів, що 
зумовлено високою маневреністю автомобільного транспорту, можливістю до-
ставки вантажів «від дверей до дверей» без додаткових перевантажень в дорозі, 
а, отже, високою швидкістю доставки і збереженням вантажів.  Тому, годі й гово-
рити про актуальність розвитку автомобілебудування у наш час. 

Висока мобільність, здатність оперативно реагувати на зміни 
пасажиропотоків ставлять автомобільний транспорт «поза конкуренцією» при 
організації місцевих перевезень пасажирів. На його частку припадає майже по-
ловина пасажирообігу. 

Автомобільний транспорт зіграв величезну роль у формуванні сучасного 
характеру розселення людей, у поширенні далекого туризму, в територіальній 
децентралізації промисловості. Враховуючи вищесказане, можна з упевненістю 
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говорити, що розвиток автомобілебудування - це стратегічне питання для 
економіки і науки кожної країни й для України зокрема.

 У той же час, попри всі переваги автотранспорт породжує й негативні яви-
ща: щорічно з відпрацьованими газами в атмосферу надходять сотні мільйонів 
тонн шкідливих речовин; автомобіль - один з головних чинників шумового за-
бруднення; дорожня мережа, особливо поблизу міських агломерацій, «з’їдає» 
цінні сільськогосподарські землі. Під шкідливим впливом автомобільного транс-
порту погіршується здоров’я людей, отруюються ґрунти і водойми, страждає 
рослинний і тваринний світ. 

У всіх країнах світу триває концентрація населення у великих міських 
агломераціях. З розвитком міст та зростання міських агломерацій все більшої 
актуальності набуває своєчасне і якісне обслуговування населення, охоро-
на навколишнього середовища від негативного впливу міського, особливо 
автомобільного, транспорту. В даний час в світі налічується 300 млн. легко-
вих, 80 млн. вантажних автомобілів і приблизно 1 млн. міських автобусів. 
Суперечності, з яких «витканий» автомобіль, мабуть, ні в чому не виявляються 
так різко, як у справі захисту природи. З одного боку, він полегшив людини жит-
тя, з іншого - отруює їх у прямому сенсі слова. Фахівці встановили, що один 
легковий автомобіль щорічно поглинає з атмосфери в середньому більше 4 тонн 
кисню, викидаючи з відпрацьованими газами приблизно 800 кг окису вуглецю, 
близько 40 кг оксидів азоту і майже 200 кг різних вуглеводнів. Якщо помножити 
ці цифри на 400 млн. одиниць світового парку автомобілів, можна уявити собі 
ступінь загрози, яка зачаїлася у надмірної автомобілізації. 

Тому, не дивно, що на сучасному етапі розвитку даної галузі промисловості, 
всі зусилля спеціалістів направлені на, мінімізацію загрозливих факторів, як для 
довкілля, так і для людини.

 Вірним рішенням науковців стало створення екологічно чистого транспорту. 
Екологічно чистий транспорт — транспортні засоби, що використовують 
для руху переважно електричні двигуни.  Головною вимогою, що стоять 
перед конструкторами й винахідниками є пошук шляхів зниження викидів 
забруднюючих речовин і мінімізація негативного впливу на природні комплекси. 

Серед численних проектів, які покликані вирішити проблему 
перевантаженості транспортних мереж мегаполісів, все частіше зустрічаються 
пропозиції направити міський транспорт, в тому числі і автомобілі, по рейках. 
Один з найсміливіших проектів представила датська компанія RUF International. 
Пропонована датчанами транспортна система являє собою мережу монорейкових 
доріг, по яких рухається громадський і особистий електротранспорт. Невеликі 
ділянки шляху транспорт долає по звичайних дорогах, після чого в’їжджає на 
рейки і об’єднується у своєрідні потяги. Транспортом, який став на рейки не 
потрібно управляти — водій задає програму і може читати, виходити в Інтернет 
або дивитися телевізор — інформація передається «головному диспетчеру», і 
автоматична система все зробить сама, керуючись показаннями датчиків. У разі 
необхідності водій зможе знову взяти керування на себе.
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Швидкість їзди по рейках близько 120 км/г. Згідно з проектом RUF Inter-
national, мережа доріг складатиметься з 25-кілометрових рейкових ділянок зі 
спеціальними «переходами» через кожні п’ять кілометрів, щоб одні водії могли 
приєднатися до «потягу», а інші повернути або з’їхати з рейок. Максимальна 
швидкість між «переходами» 150 км/г, при наближенні до розв’язок автоматично 
знижується до 30 км/г. Енергія для електромобілів подається безпосередньо 
по монорельсу — це і забезпечує електроживлення під час руху в «потязі», і 
заряджає акумулятори для нетривалої їзди по звичайних дорогах. Монорейкова 
система призначена для великих міст, але автори проекту не забули і про жителів 
приміської зони: передбачено гібридний транспорт з електричним і паливним 
двигунами. Наприклад, громадський приміський транспорт, названий Maxi — 
RUF — це автобус, який може перевозити десять пасажирів, не рахуючи водія.

Я переконаний, що науковці нашої країні повинні брати приклад передових 
технологій в світі і впроваджувати в нашій промисловості. Адже екологічні 
автомобілі не лише не шкодять довкіллю, а й залучають значні інвестиції, що 
буде дуже корисним для української економіки. Прикладом такого симбіозу 
може слугувати американська компанія «Tesla Motors». Орієнтована на дизайн, 
виробництво та продаж електромобілів та компонентів до них. Названа на честь 
всесвітньовідомого електротехніка і фізика Ніколи Тесли.

Серед інвесторів компанії — стали засновники Google Ларрі Пейдж та 
Сергій Брін, а також один із засновників платіжної системи PayPal Елон Маск.

Tesla Motors названа на честь інженера-електрика і фізика Нікола Тесла. Road-
ster Tesla використовує двигун змінного струму, що бере початок безпосередньо 
з проекту самого Тесли 1882 року.

Tesla Roadster, перший автомобіль компанії, — це перший автомобіль 
серійного виробництва що використовує літій-іонні акумуляторні батареї 
і перший серійний електромобіль з запасом ходу понад 200 миль (320 км) на 
одній зарядці. Спортивна модель розганяється від 0 до 60 миль / год (97 км / 
ч) за 3,7 секунди і, відповідно з екологічного аналізу Tesla Motor, є в два рази 
енергоефективніший за Toyota Prius. Починаючи з 2008 року до березня 2012 
Tesla Motors було продано більше 2250 родстерів в 30 країнах.

Tesla Motors представила повністю електричний седан Tesla Model S 26 
березня 2009 року. Модель S виробляються на заводі Tesla в місті Фремонт, 
Каліфорнія, колишній складальний завод NUMMI, тепер неіснуюче спільне 
підприємство Toyota і General Motors.

На Tesla Motors в даний час працюють близько 3000 штатних співробітників 
і компанія проводить набір працівників у штаб-квартиру в Пало-Альто, штат 
Каліфорнія, у свою європейську штаб-квартиру в Maidenhead, Великобританії і 
на точки продажу по всій території Північної Америки і Європи, кількість яких 
постійно збільшується.

Tesla розгортає мережу зі станцій для підзарядки автомобілів під назвою Su-
percharger. Станції були розроблені, щоб дозволити седанам Model S здійснювати 
тривалі поїздки. Компанія планує покрити транспортні коридори з високим 
трафіком на території континентальних Сполучених Штатів. Також у другій 
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половині 2014 року планується почати будівництво таких станцій в Європі і 
Азії. За словами Елона Маска очікується, що «вся територія США буде покрита 
до кінця наступного року», а власники машин Tesla отримають можливість 
безкоштовно користуватися цими станціями на весь час експлуатації.

Отже бачимо, що на сучасному етапі розвитку автомобілебудування 
доцільну увагу приділено розробкам зі створення екологічно чистого транспорту. 
Це зумовлено тим, що попри переваги автомобільного транспорту, маємо наразі 
враховувати його негативні явища впливу на навколишнє середовище. Діяльність 
людини не має призводити до критичного порушення біологічного світу, бо в 
цьому довкіллі, зрештою, жити людині, тобто нам з вами. Тому можна впевнено 
стверджувати, що широке впровадження альтернативного виду транспорту у 
промисловості стане новим щаблем розвитку автомобілебудівництва. Більш 
того, окрім зниження рівня негативного впливу на стан природи, використання 
екологічно чистого транспорту забезпечить покращення і стабілізацію 
української економіки за рахунок залучення значних інвестицій. За екологічно 
чистим транспортом – наше майбутнє!
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«Луганское высшее професиональное 
училище автосервиса»

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОСЕРВИСЕ

Стремительный рост и внедрение современных технологий в процесс авто-
мобиле- строения ведет к усложнению конструкции и принципов работы узлов 
и агрегатов автомобиля. Это в свою очередь требует специалистов более высо-
кой квалификации для технического обслуживания данного автомобиля. Сейчас 
недостаточно быть просто техником-механиком, еще необходимо разбираться в 
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электронных системах управления, иметь навык работы с различными компью-
терными программами. Специалистов такого уровня, как и самого оборудования 
сейчас, к сожалению, не много. Как  стать таким специалистом, и каким должен 
быть хороший автосервис? По европейским стандартам, хороший автосервис 
предусматривает высококачественное обслуживание и ремонт, разумные цели, 
доброжелательного и вежливого обслуживания клиентов, доставку после ремон-
та и обслуживания в точно согласованный день и час, быструю офисную работу 
– оформление заказом, подготовку документации и т. д.  

В настоящее время  профессиональный автосервис стал нормой жизни,  а 
не исключением. Это вызывает в свою очередь конкурентную борьбу за клиента, 
который желает получить уважительное, быстрое и качественное обслуживание. 
Чтобы выжить в таких условиях, руководство СТО должно учитывать следую-
щие факторы:

РОСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ. Для того, чтобы выполнить 
сложный ремонт , сотрудник СТО должен иметь регулярный доступ к техниче-
ской базе, которую предоставить может только завод – изготовитель . Не обой-
тись также и без поддержки производителя оборудования и материалов, необхо-
димых в процессе ремонта. Именно тогда становится возможным выполнение 
качественного ремонта в установленные сроки. По официальной статистике в 
Киеве лишь каждый 12 автосервис отвечает современным требованиям и имеет 
необходимое контрольно-диагностическое оборудование.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. На сегодняшний день – «экология» 
одна из самых расходный частей автосервиса Европы. В очень большие суммы 
обходятся уничтожения отходов через специальные службы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ. Под этим понятием имеется в виду программное обе-
спечение по комплексной автоматизации документооборота, складского и фи-
нансового учета на СТО.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Мировые автопроизво-
дители опираются на правило: продажа – сервис – запасные части. Поэтому они 
более всего заинтересованы в поддержании СТО, имеющих желание, а самое 
главное, и материально – технические возможности сотрудничать с ними.

СЕТЬ ФИРМЕННЫХ СЕРВИСОВ. Фирменное обслуживание в разных 
странах состоит в предложении потребителю расширенного комплекса услуг. 
Сложнейшие конструкции двигателя, ходовой части, трансмиссии  требует от 
СТО применение для технического обслуживания и ремонта специального со-
временного оборудования и инструментов, которое может предоставить только 
завод – изготовитель.

Только выполняя эти требования можно рассчитывать на успех. Безусловно, 
это очень дорого, но иначе нельзя. Успех придет к тем, кто будет иметь прогрес-
сивные, высокопроизводительные технологии, а также высококвалифицирован-
ный персонал.

Что же касается «гаражного сервиса», то он, безусловно, в ближайшее вре-
мя сдаст свои позиции на рынке услуг, поскольку не сможет на должном уровне 
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решать проблемы технического переоснащения производства и постоянного об-
учения персонала.

С каждым днем конструкция автомобиля усложняется. Ремонт или диагно-
стика электронной системы впрыска топлива или рычажной алюминиевой под-
вески в «гаражном сервисе» выполнить невозможно, да и вряд ли кто-нибудь из 
водителей рискнет туда обратиться.

Думая о будущем автосервиса, нельзя представить его без современных ин-
новационных методов диагностики и ремонта, инструментов и оборудования, а 
также высоко квалифицированных специалистов. В качестве примеров проана-
лизируем возможности инновационных диагностических сканеров, каталитиче-
ских нейтрализатором и 3D – стендов для установки углов передних колес.

Диагностические сканеры подключаются к блоку управления автомобиля 
и считывают информацию о его неисправностях. Автомобильные диагностиче-
ские сканеры бывают пяти основных разновидностей: 

• Дилерские;
• Профессиональные мультимарочные;
• Портативные для частного применения;
• Компьютерные диагностические аддапторы;
• Оснащения для чип- тюннинга.
 Дилерские сканеры применяются сертифицированными станциями тех-

нического обслуживания. Программное обеспечение таких сканеров позволяет 
проводить весь спектр диагностики всех марок и моделей автомобилей, кото-
рые производятся по данным брендам. Также их возможно подключить через 
интернет к серверу завода-изготовителя. Это необходимо в тех случаях, когда для 
данной серии автомобилей появились новые версии прошивок блока управле-
ния или когда выполнена замена каких – либо блоков и необходимо их первона-
чальная прошивка. Дилерские сканеры выпускаются заводами-изготовителями 
автомобилей. Программа дилерского сканера делает невозможным его исполь-
зование за пределами технического центра. Это очень весомая причина , что бы 
обратится к дилерскому обслуживанию.

Мультимарочные профессиональные сканеры. Эти приборы могут при-
меняться с большим количеством моделей и марок автомобилей. В отличие от 
дилерских сканеров программное обеспечение к ним более доступно. Выбирая 
версию программы, позволяющую выполнять необходимый спектр операций, 
можно поддерживать выбранный бренд.

Портативные сканеры. В тех случаях, когда мелкие неисправности и непо-
ладки может устранить сам водитель, незаменимую помощь ему окажет пор-
тативный сканер. Портативным сканером можно просчитать ошибки в блоках 
управления и стереть эти ошибки после устранения неисправностей. Некоторые 
из них в процессе работы двигателя могут отображать показания датчиков: число 
оборотов коленчатого вала, температуру охлаждающей жидкости, давление мас-
ла двигателя, напряжение на выходе генератора и т.д. Габариты прибора позволя-
ют перевозить его в бардачке. Он может использоваться как самими водителями, 
так и небольшими станциями технического обслуживания.
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Диагностические аддапторы для компьютеров. По прогнозу большинства 
экспертов, для начинающих СТО и активно развивающихся мастерских, форму-
ла успеха будет выглядеть так: диагностический центр + компьютер (ноутбук) + 
соответствующее программное обеспечение = профессиональная диагностика. 
Пользоваться программой под силу даже начинающему оператору  - диагносту. 
В памяти компьютера помещается вся база возможных неисправностей легковых 
и грузовых автомобилей, а сменные разъемы делают возможным подключение к 
любой машин.

Оснащение для чип-тюннинга. Чип-тюннинг представляет собой замену 
прошивки блока управления двигателем. Это улучшает подачу топлива, образо-
вание искры и также дает возможность снять скоростной ограничитель автомо-
биля, установленный заводом-изготовителем. 

Несколько слов относительно каталитических нейтрализаторов. Все выпу-
скаемые автомобили оснащаются каталитическими нейтрализаторами отрабо-
тавших газов. Без нейтрализатора могут ездить только автомобили, которые были 
изготовлены без него. Однако, если автомобиль оборудован каталитическим 
нейтрализатором удалять его нельзя, так как без катализаторов характеристики 
двигателей не будут соответствовать заводским. Каталитический нейтрализатор 
отработавших газов является многофункциональным узлом. Он оказывает не-
посредственное влияние на снижение шума в системе выхлопов, обеспечивает 
работу лямбда-зонда, нормализует топливоподачу и оказывает ключевое влия-
ние на работоспособность автомобиля. Катализатор представляет собой перфо-
рированную металлическую ленту или керамический блок с каналами, на по-
верхность которого нанесено покрытие, содержащее драгоценные металлы. При 
контакте с каталическим слоем происходить полное окисление оксидов углерода 
и азота. Широкая линейка универсальных катализаторов позволяет производить 
ремонтные работы по замены каталитических нейтрализаторов на любом авто-
мобиле. Все модели катализаторов проходят обязательную проверку в органах 
технического надзора и сертифицируются. Они аддаптованы для многих моде-
лей автомобилей и могут устанавливаться даже на гарантийные автомобили. В 
будущем нет необходимости специально заказывать необходимые детали и ожи-
дать их, можно приобрести необходимый катализатор и тут же установить его, 
получив на руки гарантийные документы. По последним прогнозам при наличии 
ассортимента и квалифицированных мастеров можно будет заменить вышедший 
из строя блок каталитического нейтрализатором практически на любом автомо-
билем в день обращения.

Напоследок приведем конкретный пример использования 3D– стендов для 
установки углов передних колес.

Все автомобилисты знают, как важны для безопасного управления автомо-
билем углы установки его колес. А учитывая состояние наших дорог, их необ-
ходимо контролировать через каждые 8 – 10 тыс. км, пробега автомобиля. При-
менение 3D – методики установки углов колес позволяет не только получить 
полную картину ориентации колес автомобиля, но и провести углубленную диа-
гностику рулевой трапеции и геометрии силовых элементов кузова. Выполня-
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ется это так: на передних колесах обслуживаемого автомобиля крепятся тради-
ционные  светоотражающие мишени, а на задних – компактные измерительные 
блоки , которые регистрирую положение задней оси. Там же смонтированы виде-
окамеры, отслеживающие перемещение передних мишеней, которые развернуты 
к ним «лицом». Таким образом, вокруг автомобиля создается замкнутый изме-
рительный контур, позволяющий получить полную информацию о состоянии и 
геометрии подвески. Вся информация от цифровых камер поступает по каналу 
Bluetooth в центральный компьютер, и результаты ее обработки отображаются 
на мониторе. Оператору лишь остается распечатать отчет в цветном графиче-
ском изображении и передать его клиенту. Также вся информации сохраняется 
в памяти компьютера, что безусловно будет очень полезно при последующем 
техническом обслуживании.

Было бы смешно и наивно  предположить, что такую операцию можно было 
бы  выполнить в условиях гаража. 

Администрация ДНЗ «ЛВПУА» и весь педагогический коллектив делает все 
возможное для внедрения инновационных технологий в процесс нашей подго-
товки. Мы же, учащиеся, понимая всю важность этого момента, стараемся оправ-
дать возлагаемые на нас ожидания.
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СУЧАСНІ СТАН І ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

Проблема забруднення навколишнього середовища автомобільним транс-
портом сьогодні дуже актуальна. На його частку припадає близько 40 % всіх 
викидів в атмосферу. У великих містах цей показник досягає 60 - 80 %. В 
автомобілях використовується також безліч експлуатаційних рідин, необхідних 
для роботи силового агрегату, зокрема мастильних матеріалів, з утилізацією яких 
виникають проблеми. 

Відпрацьовані масла часто спалюють, забруднюючи атмосферу, або попро-
сту зливають прямо на землю, завдаючи значної шкоди ґрунтовому покриву.

Так само гостро стоїть проблема виснаження нафтових ресурсів. При 
нинішніх темпах споживання за різними прогнозами, її вистачить приблизно на 
90 - 110 років.

Великі автовиробники бачать вирішення цих проблем в переході на 
альтернативні джерела енергії, і зменшенні частки роботи бензинових і дизель-
них двигунів в автомобілі, за рахунок застосування спільно з ним електродвигунів 
(гібридні силові вузли).

Транспорт - одна з найважливіших галузей господарства, що виконує функцію 
своєрідної кровоносної системи в складному організмі країни. Він не тільки 
забезпечує потреби господарства і населення в перевезеннях, але разом з містами 
утворює «каркас» території, є найбільшою складовою частиною інфраструктури, 
служить матеріально-технічною базою формування і розвитку територіального 
поділу праці, справляє істотний вплив на динамічність і ефективність соціально-
економічного розвитку окремих регіонів і країни в цілому. 

Значення автомобільної промисловості та перспективи її розвитку виз-
начаються тим, яке місце займає автотранспорт в транспортно-енергетичній 
інфраструктурі, і його загальною роллю в національній економіці тієї чи іншої 
країни. 

Країни-лідери автомобілебудування займають перші позиції й у світовій 
економіці; автомобільна галузь прямим чином впливає на технічний прогрес і 
краще за багатьох статистичних викладень говорить про платоспроможність на-
селення, а значить і про рівень життя. 
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Зниження екологічної безпеки від викидів величезного числа автотранспор-
тних засобів набуло в наш час загальнобіологічне значення .

Людям довелося б перестати використовувати багато корисні речі, якби вони 
захотіли негайно припинити забруднення навколишнього середовища. Проте 
більшість людей не погодяться на це.

Раніше проблеми створення екологічно чистого автомобіля з нульовими ви-
кидами (ZEV - Zero Emission Vehicle) обивателя не сильно хвилювали. Це були 
проблеми уряду, вчених, політиків та активістів «зелених» організацій. Але без-
перервне зростання цін на бензин стимулює масовий інтерес до екологічно чи-
стих автомобілів і перспективним типам палива і двигунів.

У Києві відтепер кожен третій городянин - власник власної машини. Втім, 
щодня на дороги столиці виїжджають 1,5 мільйона авто, враховуючи, приїжджі 
і транзитні. 

Двигуни внутрішнього згоряння щодня роблять негативний вплив на 
здоров’я мільйонів українців. Люди страждають від почастішання випадків каш-
лю, нападів астми, гострих і хронічних бронхітів, а також від захворювань серця 
і системи кровообігу. Хімічний склад вихлопних газів настільки небезпечний, 
що завдає шкоди не тільки здоров’ю людини, тварин, але і руйнує дерева і навіть 
вдома. Люди, довгий час підвладні впливу шкідливих речовин в повітрі їх міст, 
набагато частіше вмирають від інфарктів. Цей зв’язок був особливо яскраво ви-
ражений в місцях з великою транспортною завантаженістю.

Сьогодні першорядне значення для зменшення забруднення атмосфери 
викидами автомобілів має технічний стан автомобільного парку і підтримка 
його в технічно справному стані, що задовольняє екологічним вимогам. А 
автомобільний парк в Україні зношений на 60-70%. Але забруднення можна 
зменшити поступово.

Уряд може видати закони, які б змусили підприємства вжити заходів щодо 
зменшення забруднення.

Окремі люди і групи людей можуть співпрацювати в справі охорони навко-
лишнього середовища.

Вчені й інженери можуть знайти способи зменшити забруднення від 
автомобілів, заводів і фабрик.

Одним з напрямків вирішення екологічної проблеми є розробки технологічних 
новинок, що дозволяють удосконалити двигуни будь-якої існуючої конструкції. 
Створення більш економічних та екологічно нешкідливих автомобілів.

В Америці більшість покупців «екологічно чистих» машин найменше хви-
люють питання забруднення навколишнього середовища. Американців цікавить 
економія коштів - проїхати більшу кількість кілометрів, витративши меншу 
кількість палива.

А в Німеччині вводиться нове положення, при якому в разі купівлі автомобіля 
власник може дізнатися не тільки його технічні характеристики, але і ступінь 
екологічності. Тим часом Європейська комісія планує посилити екологічні нор-
ми до автотранспорту. Так, починаючи з 2012 року всі нові автомобілі повинні 
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викидати в середньому не більше 130 грамів вуглекислого газу на один кілометр 
шляху.

У Польщі ж був проведений Всесвітній День Carfree (Свободи від 
автомобілів), який проводиться в Польщі в четвертий раз і десятий раз в Європі. 
Проведення цього дня було розпочато з ініціативи французьких екологів. Вони 
хотіли переконати людей в усьому світі в негативних побічних ефектах від вико-
ристання автомобілів.

В Україні теж існують розробки для поліпшення екологічності автомобілів. 
Розробка компанії Falcon пропонує електроніці прилад - підсилювач про-
цесу горіння двигунів внутрішнього згоряння УПГ - 2. Підсилювач УПГ - 2 
застосовується для удосконалення процесів горіння паливо повітряної суміші в 
двигунах, що працюють на будь марці бензину, дизпаливі або газі, що дозволяє 
зменшити кількість вихлопних газів і в цілому допомагає екологічній обстановці.

Крім того, електронний блок УПГ - 2 дозволяє збільшити потужність 
двигунів; економити паливо до 20%; зменшити вміст СО в 50 разів; переходити 
на бензин з більш низьким октановим числом; скоротити період затримки само-
займання палива в дизельних двигунах і значно зменшити кількість вуглецевих 
відкладень на електродах свічок запалювання і клапанах.

Кількість вихлопних газів автомобілів в основному визначається масо-
вою витратою палива автомобілями. Витрата по відстані нормується і зазвичай 
вказується виробником (одна зі споживчих характеристик).

Але найоптимальнішим рішенням є створення гібридних автомобілів, і їх 
серійний випуск.

Головне завдання гібридного автомобіля - зниження витрати палива, а також 
зниження шкідливих викидів в атмосферу. 78 % викидів вуглекислого газу за 
повний життєвий цикл звичайного автомобіля припадають на його експлуатацію 
і лише 22 % - на все інше. Тому 4 % « добавки » на виробництво і переробку 
батареї, електромотора і генератора гібрида з лишком компенсуються зниженням 
викидів на 30 % під час їзди. Останнім часом, у зв’язку з високими цінами на 
нафту і постійним підвищенням екологічних вимог, ринковий попит на подібні 
автомобілі зріс багаторазово.

При цьому, вдосконалення технологій і податкові пільги виробникам гібридів 
знижують вартість їх виробництва, порівнянну в наш час з вартістю виробництва 
звичайного автомобіля. Власники таких транспортних засобів в багатьох країнах 
вже кілька років мають пільги при сплаті дорожнього податку і звільнені від пла-
ти на муніципальних парковках.

Перші розробки з’явилися на рубежі 19 - 20 в.в. Першим автомобілем з 
гібридним приводом вважається Lohner - Porsche. Автомобіль був розроблений 
конструктором Фердинандом Порше в 1900-1901 роках. Починаючи з 1897 року 
і впродовж 10 наступних років, французька Compagnie Parisienne des Voitures 
Electriques випустила партію електромобілів і машин з гібридними двигунами. У 
1900 році General Electric сконструювала гібридний автомобіль з 4 - циліндровим 
бензиновим мотором. А з конвеєра Walker Vehicle Company of Chicago « гібридні» 
вантажівки сходили до 1940 року. Варто зауважити, що ресурсні та екологічні 
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проблеми в ті часи ще не розглядалися. Просуванню ж гібрида «в маси» тоді пере-
шкодила висока ціна комплектуючих електроустановок, а також малі потужності 
і непомірна вага елементів живлення (акумуляторних батарей). Гібридний 
автомобіль - це автомобіль, що приводиться в рух системою «ДВС - накопичувач 
енергії - привід». Залежно від завдань, які ставлять перед собою конструктори, 
використовуються різні схеми, у кожної з яких є достоїнства, недоліки і просто 
особливості.

За методом підключення двигуна і накопичувача енергії до приводу схеми 
поділяються на: послідовні, паралельні і паралельно - послідовні. Послідовна 
кінематична схема енергетичної установки виключає механічну зв’язок коліс з 
первинним джерелом енергії. ДВС є джерелом енергії для електрогенератора, 
який, у свою чергу, живить електродвигуни приводу коліс. Між генератором і 
двигуном (двигунами) приводу розташований накопичувач енергії (акумуля-
торна батарея (АБ ) або суперконденсатори). Накопичувач акумулює надлиш-
ки вироблюваної генератором електроенергії, отримує енергію рекуперації 
при гальмуванні, забезпечує пікові навантаження на колесах. Схема дозволяє 
стабілізувати режим роботи первинного двигуна в плані максимальної паливної 
ефективності і мінімальних викидів, виключити конструктивні елементи 
механічної передачі: коробки передач, вали і т.д. При збереженні моменту при-
воду можна використовувати двигун меншої потужності. Впровадити таку схему 
найбільш просто, т. к. можна забезпечити будь-яку компоновку елементів приво-
ду (відсутня передача енергії за механічним каналом). Електрична схема також 
досить проста, її можна застосувати як з ДВС, так і з альтернативними джерелами 
енергії (паливними елементами і т.д.). До недоліків схеми відносяться подвійне 
перетворення енергії (теоретично - нижче ККД), необхідність застосування елек-
тромашин і силового перетворювача на повну потужність приводу, відносно 
висока ціна комплекту тягового обладнання. Паралельна схема забезпечує пере-
дачу енергії на колеса як від ДВС, так і паралельно - від електродвигуна. При 
цьому накопичувач енергії працює так само, як в послідовній схемі. Електрод-
вигун компенсує нерівномірності роботи ДВС і недоліки моменту, забезпечуючи 
плавність ходу і економію палива за рахунок енергії накопичувача, отриманої 
при рекуперативному гальмуванні. 

При малих обертах рух транспортного засобу може забезпечувати лише елек-
тродвигун, а ДВС включається в роботу при наборі достатньої швидкості руху. 
Схема має відносно високий ККД і хороші малогабаритні показники, до того ж, 
вона відносно недорога (електроустаткування застосовується тільки на частину 
повної потужності). До недоліків схеми відносяться складність механічного уз-
годження роботи ДВС і електроприводу, обмеження в компонуванні, необхідність 
застосування пристроїв механічного узгодження (коробок передач спеціальної 
конструкції). 

Правда, від узгодження роботи ДВС і електроприводу можна піти, забез-
печивши передачу ними моменту на різні осі (колеса), однак такий прийом не 
завжди допустимо за умовами розміщення тягового обладнання та балансу мас 
транспортного засобу. Істотним недоліком схеми є також нестабільність роботи 
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ДВС, відповідно, погіршуються показники викидів в порівнянні з послідовною 
схемою.

Комбінована схема поєднує переваги послідовної і паралельної схем за ра-
хунок спеціального пристрою узгодження роботи ДВС і електродвигуна (напри-
клад, несиметричний планетарний диференціал ).

Пристрій узгодження дозволяє перерозподіляти потоки потужності між дво-
ма джерелами енергії (теплової двигун і електричний накопичувач) і двома кана-
лами передачі енергії на колеса (механічним і електромеханічним) і передавати 
потужність між ними в будь-якому напрямку. У такій схемі може працювати як 
одне джерело енергії (ДВС або накопичувач електроенергії), так і відразу два 
(ДВС і накопичувач), а обертання передається на колеса як механічним, так і 
електричним двигунами, або тільки одним з них (будь-яким).

Така схема забезпечує високу економічність, максимальну гнучкість в ре-
жимах роботи системи тягового приводу, але є досить складною у розробці та 
реалізації, вимагає створення складних і дорогих механічних елементів.

За типами накопичувачів схеми можуть бути електричні (на основі 
електрохімічних акумуляторів); механічні (на основі пневматичних акумуляторів); 
інерційні (маховик).

Очевидно, що історично виникла потреба в новому вигляді транспортної 
інфраструктури, яка прийде слідом за авіацією.

Новий транспорт повинен мати розвинену інфраструктуру, яка передбачає 
його повсюдність. Якщо ця інфраструктура не буде повсюдною, то не буде вико-
нано властивість мобільності.

Головною вимогою до нового виду транспорту є можливість інкрементальних 
його фінансування: можливість приймати гроші з багатьох джерел, кожен з яких 
вкладається в свій проект. Це означає, що новий вид транспорту повинен задава-
тися як безліч стандартів, що забезпечують сумісність його шляховий і рухомий 
інфраструктури, управління рухом і т.д. 

Тоді можна позначити дві основні конкуренції:
Конкуренція наборів стандартів, власне і задають новий транспорт.
Конкуренція постачальників елементів шляхової інфраструктури та рухомо-

го складу в рамках одного набору стандартів.
Більшість нинішніх проектів транспорту майбутнього не задовольняють 

умові інвестування один виробник постачає і дорожнє полотно, і проводить 
будівельні роботи, і постачає рухомий склад для розробленого ним же набору 
стандартів. Тому у більшості сучасних проектів - кандидатів на транспорт май-
бутнього не буде продовження, вони вмирають разом з кожним черговим вели-
чезним траншем їх фінансування.

Чому стільникові телефони виграли у звичайних дротових АТС ? Інвестиції 
оператора в одну - дві стільники були менше, ніж інвестиції в спорудження 
звичайної АТС та пристрої кабельної каналізації. Ці інвестиції відразу почина-
ли працювати, обслуговуючи спочатку невелике число споживачів, а число сот 
можна було нарощувати в тих місцях, де зростання споживачів було вище, але 
не раніше моменту вичерпання пропускної спроможності початковій стільники.
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Устаткування сот поставлялося відразу багатьма виробниками, що забезпе-
чувало їх низьку вартість, але вони злипались в єдину загальносвітову телефонну 
мережу. Те ж відбувалося з інтернет - провайдерами: більшість провайдерів світу 
встановлювали маленькі комплекти обладнання, які злипалися в загальносвітову 
мережу Інтернет. Для інфраструктурних проектів важлива не стільки вартість 
кінцевої інфраструктури, скільки можливість її інкрементальної побудови як 
технічної, так і організаційно - фінансової.

Не можна говорити, що єдиний постачальник транспортного рішення май-
бутнього забезпечить взаємопов’язування всіх частин величезного нового про-
екту. Проект, який претендує на те, щоб стати новим видом транспорту, повинен 
розвиватися як новий ринок, а не бути побудований плановим порядком. Плано-
вим порядком можуть робитися великі проекти, але не види транспорту це явно 
не один проект, а щось більше.

Новий вид транспорту зможе вигравати у вже існуючих тільки в тому ви-
падку, якщо забезпечить більш ефективне використання землі і матеріалів для 
побудови його інфраструктури, ніж вже існуючі. Звідси такий великий інтерес до 
монорейки на опорах - як мінімум, їх вартість менше на вартість звільненій під 
ними землі.

Монорельсові лінії в різних проектах стоять зараз від $ 3.5 до $ 40 млн. 
за кілометр шляху. Зменшення їх матеріаломісткості вимагає принципово нових 
рішень. Так, можна вказати на струнний транспорт Юницького, що використовує 
для отримання підвісного двурельсового шляху некручені натягнуті парні тро-
си, стягнуті по кілька штук яким не будь наповнювачем (наприклад, бетоном) 
в напружену конструкцію. Вартість такого шляху - $ 2.5 - $ 3.5 за кілометр при 
неменшій надійності, ніж у монорейки. Ще одна принципова вимога це мак-
симальне використання існуючої капілярної автодорожньої структури для зде-
шевлення вартості останньої милі при перевезеннях від-дверей - до-дверей. 
Це зручність від дверей до дверей і відсутність пересадок і робить особисті 
автомобілі поза конкуренцією в очах населення незважаючи на численні спроби 
прищепити любов до громадського транспорту. Ця вимога може бути переформу-
лювана наступним чином: транспорт майбутнього повинен одночасно належати 
до двох видів, а не одного виду.

Фактично всі сьогоднішні так улюблені муніципалітетами великі проек-
ти нових видів громадського транспорту є одновидові, що доводить їх повну 
безперспективність в якості нового популярного транспорту майбутнього. Спо-
живач хоче мати власний екіпаж, що під’їжджає прямо до будинку і знаходиться 
біля будинку скільки завгодно часу для зручності посадки і висадки (хоча ось 
гараж для такого екіпажу може бути розташований і в іншому місці). Користува-
тися громадським транспортом споживач не хоче, якщо є можливість мати своє 
власне засіб пересування і гарантується відсутність пробок. І завдання ринку за-
довольнити цю його потребу .

Двухвідовий транспорт припускає як можливість швидкісного (200-300км/
час) руху в режимі динамічних який складають поїздів на підвісних напрям-
них нової транспортної інфраструктури, так і їзду по звичайних автодорогах. 
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Цілком можливо, що вони будуть отримувати електроживлення від транспортної 
інфраструктури нових магістралей і переходити на власні електробатареї або 
гібридні двигуни при пересуванні по необладнаній автодорозі/ вулиці. Правда, 
рух по автодорогах / вулицях буде не вимагати такий вже великий потужності 
двигуна і запасу палива, яка потрібно при їзді по шосе. Найбільш відомою 
концепцією одновидового транспорту є персональний міський громадський 
транспорт. Відповідно до цієї концепції люди поодинці або групами до 4 -х 
чоловік сідають на спеціальних зупинках в окремі чотиримісні кабінки, зада-
ють кінцеву станцію, і автоматика рухає ці кабінки по напрямних, об’єднуючи 
в динамічні поїзда на довгих магістральних перегонах. Головним недоліком цієї 
концепції є саме те, що це варіація саме громадського транспорту, що програє 
в конкуренції приватному автомобілю, який доставляє до дверей і пасажи-
ра, і його сімейство, і додаткові вантажі. Детальніше матеріали дискусії про 
двухвидовість проти одновидових транспорту майбутнього (як і обговорення 
можливих технічних і організаційних рішень) можна почитати на http://faculty.
washington.edu / jbs / itrans /Вимоги двувідовие скасовують також прогноз про те, 
що майбутнє транспорту за невеликими персональними літаками. Цей прогноз 
вже не виправдався з вертольотами (яким теж передрікали поширеність мало не 
автомобільну), а вже про літаки (у тому числі з вертикальним зльотом/посадкою) 
поки і говорити не доводиться. Справа тут не тільки в складності управління 
рухом тисяч і тисяч швидко літаючих поза всякою дорожньої структури бортів, 
а й у виробленому при зльоті / посадці / прольоті шумі, а також вартості проїзду. 
А двувидові проекти літаючих автомобілів, що реалізують режим від дверей до 
дверей практично повсюдно заморожені через повну безперспективність. Важ-
ливою вимогою до нового виду транспорту є швидкість зазвичай цю швидкість 
визначають у 250-350км/час. Справа в тому, що люди витрачають на переміщення 
в середньому приблизно одну годину в день. Ця цифра не надто залежить від 
країни (відрізняючись істотно тільки в Каліфорнії там люди проводять в день в 
дорозі 2:00, бо вони і їдять і роблять дітей і взагалі майже живуть в автомобілі) 
і не залежить від років, коли проводяться виміри. Це дивно, але людство не 
змінює своїх звичок витрачати на пересування близько години на день, істотно 
збільшивши свою мобільність переважно за рахунок збільшення швидкості пере-
сування. І тому в лошадность, пішохідні та велосипедні повернення вже немає. 
Тому дуже малоймовірно, що транспортом майбутнього будуть пристрої типу 
двоколісного електромобіля Segway крихітної платформи, яка може розвивати 
в умовах міста швидкість до 20 км / год (швидкість людини, що біжить). Так, 
це допоможе в умовах нинішніх міських пробок, але сама ідея нового транс-
порту виникає якраз з необхідності знайти технологічний вихід з покриття всієї 
землі автомобільними дорогами. Найбільш близько до необхідних швидкостей 
підійшли проекти швидкісних залізниць і доріг на магнітній подушці але їх ціна 
залишається вкрай велика, до того ж вони володіють всіма недоліками громадсь-
кого транспорту: дістатися до точки посадки і від точки висадки займає часу (і 
нервів) багато більше, ніж сам переїзд .
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Витрачаються мільйони доларів, десятки і сотні тисяч людей продовжують 
роботу над новими батареями, електромоторами, паливними елементами. 

Можна сказати, що саме зараз відбувається народження транспортних 
засобів майбутнього. Все більша кількість автовиробників звертають свою ува-
гу на розробку і серійний випуск транспортних засобів з гібридними силовими 
агрегатами. Змушують їх це робити кілька факторів, серед яких - посилюються з 
кожним роком екологічні вимоги до викидів шкідливих речовин, а також реальна 
загроза того, що запаси нафти рано чи пізно вичерпаються.

З кожним роком гібридні автомобілі удосконалюються. За кількістю 
шкідливих викидів і по економічності вони все більше наближаються до 
електромобілів, в той же час, за розгінної динаміці, керованості і їздовому ком-
форту нічим не відрізняються від своїх побратимів, які споживають бензин або 
солярку. 

Головним мінусом гібридів на сьогоднішній день, таким чином, є висо-
ка вартість виробництва. Кінцева ціна такого транспортного засобу також буде 
вище. У різних виробників різниця вартості між версіями з ДВС і гібридом однієї 
і тієї ж моделі варіюється від 15 до 50 відсотків. Проте власників гібридних авто 
стає все більше і більше. Уряди більшості розвинених країн і країн розробляють 
і приймають закони, що стимулюють як виробництво, так і придбання екологічно 
чистого транспорту. 

Наприклад, в Америці застосовують «нематеріальні методи стимулювання» 
екосвідомості власників машин: у деяких офісних будівель парковки розділені 
на зони. Місця ближче до входу - для електромобілів і гібридів, а подалі - для 
звичайних автомобілів. Хіба самолюбство дозволить босові топати з далекого 
паркінгу, коли приїжджають на «Пріус» підлеглі встають прямо біля дверей ?

Для поршневого ДВС включений зворотний відлік, і, швидше за все, немічні 
і тихохідні сьогоднішні електромобілі означають для мільйонів наших улюбле-
них пожирачів бензину і солярки те ж, що значили маленькі теплокровні пацюки 
для незліченної кількості динозаврів, що колись населяли Землю.

Джеф Деніелс, автор книги «Сучасні автомобільні технології», докладно 
розглядає практично всі альтернативи бензиновим і дизельним двигунам: від 
повністю акумуляторних авто (BEV) до гібридів на паливних елементах (Fuel 
Cells). Описує принципи їх дії, області застосування, історії розробок, проблеми 
з якими зіткнулися розробники, компроміси, прийняті з цього приводу, плюси і 
мінуси цих розробок. 

Автор звертає увагу на те, що така зміна основних джерел живлення немож-
лива без створення найскладніших паливних елементів, не тільки придатних для 
експлуатації на автотранспорті, а й зручних і безпечних, а також створення нових 
заправних мереж, і введення адекватних їм заходів безпеки.

У статті Світлани Сисоєвої «Паливна економія, ефективність, екологічність 
- атрибути нових автомобілів, двигунів і систем» показується, яке місце 
альтернативні автомобілі займають на ринку, наводяться в приклад досягнення 
провідних світових виробників в даній області, прогнози розвитку на найближчі 
роки.
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На нашу думку, в умовах постійного, стрімкого розвитку технологій, така 
важлива в сучасному світі сфера як автотранспорт не може продовжувати 
повноцінно існувати надалі без кардинальних перетворень. Звичайно цей шлях 
від ДВС, використовуваного біліше 100 років (і має досі маленький ККД) до 
принципово нового силовому агрегату буде довгим і нелегким, але гібридні вуз-
ли, які є таким собі проміжним ланкою, вже широко використовуються. 

Сподіваємося, що їх постійна модернізація, та використання в них все мен-
ше енергії від ДВС, паралельне з цим удосконалення паливних елементів, при-
зведе до абсолютно нового типу автомобіля, екологічного, який не залежить від 
постійно зникаючих енергоресурсів.
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ХРОМИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Создание первых производственных установок по хромированию относится 
к концу 20-х годов текущего столетия. За истекший период времени хромовые 
покрытия, по сравнению с другими гальваническими покрытиями, получили 
наиболее широкое распространение. Такое положение объясняется ценными 
свойствами хрома, позволяющими сочетать в покрытии красивый внешний вид 
и коррозионную стойкость с высокой твердостью и износостойкостью.

Важной областью хромирования являются защитно-декоративные покры-
тия. Наряду с этим хромовые покрытия получили широкое распространение в 
машиностроении для увеличения износостойкости новых деталей машин и ин-
струмента, а также для восстановления изношенных деталей. Последнее приоб-
рело особенно большое значение при ремонте двигателей внутреннего сгорания 
в связи с созданием технологии пористого хромирования.

Однако применение электролитического хромирования для восстановления 
изношенных деталей машин ограничивается глубиной износа. В случаях, когда 
величина износа достигает 0,7 – 1,0 мм хромирование становится нерациональ-
ным, так как при большой толщине слоя покрытия продолжительность процесса 
осаждения велика, а осажденный металл имеет склонность к скалыванию.

В этих случаях может быть применено железнение. Твердость и износостой-
кость электролитического железа значительно ниже, чем хрома. Поэтому желез-
ненные детали подвергаются дополнительно хромированию или цементации.

Область применения хромовых покрытий
Электролитическое хромирование применяется для внешней отделки из-

делий, повышения износостойкости, для защиты от коррозии и в ряде других 
случаев.

Декоративные и защитно-декоративные покрытия хромом отличаются дол-
говечностью. Поэтому многие изделия, и в особенности работающие в тяжелых 
условиях эксплуатации, подвергаются декоративному хромированию: например, 
детали автомобилей, самолетов, вагонов, приборов, а также инструменты и из-
делия бытового характера.
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Полированные хромовые покрытия обладают хорошей отражательной спо-
собностью. Коэффициент отражения света хромом достигает 70%. Эта величина 
несколько меньше, чем для серебра, но зато хром не тускнеет на воздухе. По-
этому хромирование используется в производстве различного типа фар и других 
малоответственных светоотражателей. Наряду с этим, из хромового электролита 
возможно осаждение черного хрома, применяющегося для уменьшения коэффи-
циента отражения света.

Износостойкие хромовые покрытия применяются для многих инструментов 
и деталей машин, работающих на трение. К хромированию прибегают при по-
крытии новых деталей, а также при восстановлении изношенных, потерявших 
размеры во время работы на трение. Большое значение имеет исправление дета-
лей, забракованных по размерам.

Номенклатура деталей, подвергаемых хромированию для повышения изно-
состойкости, достигает больших размеров: детали мерительных инструментов, 
предельные калибры, режущий инструмент – метчики, сверла, развертки, фрезы, 
протяжки, долбяки и пр., инструмент для холодной обработки металлов давлени-
ем – волочильные глазки, пуансоны и матрицы для листовой штамповки, штам-
пы для холодной штамповки и т.д.

Благодаря хромированию не только увеличивается срок службы деталей, 
но часто повышается качество выпускаемой продукции. Это наблюдается при 
хромировании валиков бумагопрокатных станов, штампов и прессформ для об-
работки неметаллических материалов и резины. Здесь важное значение имеют 
химическая стойкость и плохая смачиваемость хрома, что обеспечивает легкое 
отделение от формы и блеск отпрессованных деталей.

Применение износостойких хромовых покрытий для восстановления изно-
шенных деталей станков и двигателей внутреннего сгорания позволяет во мно-
го раз увеличить срок их службы. Примерами подобных деталей могут служить 
шпиндели станков, шейки коленчатых валов, распределительные валики, толка-
тели клапанов, поршневые пальцы, шейки валиков различных агрегатов и другие 
детали.

Важной областью использования износостойких хромовых покрытий яв-
ляется хромирование цилиндров или поршневых колец двигателей внутренне-
го сгорания. Однако для этих деталей, работающих в условиях ограниченной 
смазки и высоких удельных нагрузок, положительного эффекта от хромирования 
можно ждать лишь при покрытии пористым хромом.

Хромовые покрытия нашли применение также для защиты изделий от кор-
розии. Хром, осажденный при определенных условиях электролиза, обеспечива-
ющих получение беспористых осадков при толщине слоя 40 – 50 мк, защищает 
стальные изделия от атмосферной коррозии и коррозии в морской воде.

Технология хромирования
Подготовка поверхности детали к защитно-декоративному и износостойко-

му покрытию хромом имеет много общего. Последовательность технологиче-
ских операций следующая:

1) механическая обработка поверхности (шлифование или полирование);
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2) промывка органическими растворителями для удаления жировых загряз-
нений и протирка тканью;

3) заделка отверстий и изоляция участков поверхности детали, не подлежа-
щих хромированию;

4) монтаж подвески; 
5) обезжиривание; 
6) промывка в воде; 
7) декапирование.
Требования к механической подготовке. Перед покрытием поверхность де-

тали обрабатывается по тому классу чистоты, который указан для готовой дета-
ли.

После механической обработки на поверхности детали не должно быть не-
металлических включений, а также раковин, трещин и глубоких рисок, т.к. хром 
хорошо воспроизводит все эти дефекты.

Зачеканка отверстий и изоляция поверхности. Отверстия, если таковые 
имеются на поверхности изделия, перед хромированием должны быть закрыты 
свинцом или другим стойким в хромовой кислоте материалом. В противном слу-
чае вокруг отверстия остаются не покрытые хромом участки. Зачеканка произво-
дится заподлицо с хромируемой поверхностью. По окончании изоляции, подле-
жащие хромированию участки, необходимо тщательно очистить от загрязнения 
лаком. Поверхность зачищают наждачным полотном №0 и 00.

Монтаж подвески. При монтаже подвески на деталь необходимо проследить 
за тем, чтобы детали не закрывали друг друга и все участки их поверхности, по 
возможности, одинаково отстояли от поверхности анода.

Обезжиривание. При удалении с поверхности детали жировых загрязнений 
следует иметь в виду, что стальные закаленные тонкостенные детали, работа-
ющие при значительных удельных нагрузках, не допускается обезжиривать на 
катоде; в этом случае применяется анодное обезжиривание или обезжиривание 
химическим способом.

Декапирование. Перед хромированием стальные и чугунные детали подвер-
гаются анодному декапированию в течение 30-90 сек. при плотности тока 25-40 
а/дм2 . Изделия из меди и медных сплавов анодному декапированию не подвер-
гаются.

Перспективы развития хромирования
Обзор способов хромирования и областей его применения свидетельствуют 

о широком использовании хрома в промышленности. Однако не все возможно-
сти технологии хромирования исчерпаны. В настоящее время исследования в об-
ласти хромирования производятся в различных направлениях.

Однако из таких направлений имеет в виду интенсификацию и стабилиза-
цию процесса хромирования. Этот вопрос одновременно решается различными 
путями. Первый путь состоит в повышении катодной плотности тока при хроми-
ровании до 200-300 а/дм2 . Наряду с повышением катодной плотности тока для 
получения блестящих осадков хрома необходимо также увеличивать температу-
ру электролита, т.е. придерживаться рабочего интервала хромовой ванны. При 
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этом скорость осаждения хрома возрастает не только за счет применения более 
высоких плотностей тока, но также за счет увеличения выхода по току.

Второй путь состоит в повышении выхода хрома по току при помощи пони-
жения температуры хромирования и изменения состава ванны. Покрытие имеет 
серо-матовый цвет, но легко полируется: пористость его ниже, а пластичность 
выше, чем у обычных хромовых покрытий.

Третий путь состоит в изыскании возможности применения растворов с низ-
кой валентностью хрома, обеспечивающих к тому же высокий выход по току.

Наряду с этим важное значение придается стабильной работе электролитов 
промышленного состава. 

Второе направление имеет целью получение хромовых покрытий с более 
высокими свойствами. Сюда следует отнести работы по получению особенно 
твердых, износостойких и коррозионностойких покрытий посредством карбиди-
зации слоя электролитического хрома в парах бензина при T = 1050о . Большой 
интерес представляют работы по получению хромовых покрытий, хорошо удер-
живающих на поверхности смазку, что достигается наложением при хромирова-
нии переменного тока на постоянный. Для получения пористого хрома высокого 
качества большое значение имеют работы по осаждению пористых хромовых 
покрытий токами переменной полярности.

Таким образом, накопившихся к настоящему времени опыт по практическому 
применению хромирования и новые исследования в этой области создают 
предпосылки для совершенствования технологии процесса электролиза и 
дальнейшего улучшения свойств хрома.

Техника безопасности
При приготовлении электролита и эксплуатации ванны хромирования 

необходимо соблюдение правил техники безопасности. Хромовый электролит 
легко окисляет органические вещества, поражает кожу и слизистые оболочки 
дыхательных путей.

Рабочие, обслуживающие хромовые ванны, должны снабжаться резиновой 
спецодеждой: фартуками, перчатками и сапогами. Для предохранения глаз 
необходимо иметь защитные очки.

Ванна хромирования должна быть обеспечена безупречно действующей 
бортовой вентиляцией. Перед работой носовую полость необходимо смазывать 
мазью, состоящей из двух частей вазелина и одной части ланолина.

При попадании хромовой кислоты на кожу рук, образовавшееся темное 
пятно следует смыть раствором, состоящим из одной части спирта, одной части 
соляной кислоты и двух частей воды.

Хромировочный участок цеха должен быть снабжен песком и огнетушителями. 
Бензин, керосин, ветошь, целлулоид и т.п. горючие и легковоспламеняющиеся 
материалы допускается иметь на участке в количествах, необходимых лишь для 
текущей работы. Хранить их следует в металлических плотно закрывающихся 
ящиках.
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НОВОВВЕДЕНИЕ В АВТОБИЗНЕСЕ: АВТОШОФЕР

Пока большая часть игроков авторынка сконцентрировалась на поиске но-
вейшего топлива и еще более экономичных моторов, ученые предлагают пойти 
по более неординарному пути, а именно — избавиться от шоферов, значительно 
сэкономив на фонде заработной платы, выплатах в социальные фонды и тому 
подобное.

При этом для отдельных вариантов пассажирских перевозок (к примеру, так-
си) полностью снимаются трудности с культурой сервиса, завышения расценок 
касательно счетчика и остальных неприятностей, сопряженных с пресловутым 
«человеческим фактором» — вплоть до забастовок, еще совсем недавно блоки-
ровавших главные улицы украинских мегаполисов, препятствуя работе как это-
му, так и остальным секторам действующего бизнеса.

 Но кто же в таком случае станет, собственно, управлять автомобилями — 
не сами же клиенты? Естественно, нет — сейчас наука и технологии шагнули 
настолько далеко вперед, что имеют все шансы предложить рынку электронных 
шоферов (или же «автошоферов» — по аналогии с авиацией и флотом).

Впрочем, различие между автопилотами/авторулевыми и электронными шо-
ферами достаточно принципиально — в случае если первые (пока?) не могут 
совсем сменить человека на летательных и плавучих транспортных средствах, 
то последние способны осуществлять управление автомобилем во всей полно-
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те — от старта и езды по установленному маршруту до остановки по заданному 
адресу в месте прибытия.

 Естественно, такие разработки вызваны к жизни совсем не любителями 
фантастики, а серьезными инвесторами, много лет подряд вкладывавшими день-
ги в прогресс автомобильных систем контроля, специализированных на помощи 
водителю и для страховки его на случай возможной сонливости, приступа болез-
ни, плохого самочувствия и тому подобного.

Постепенное развитие и рост зоны ответственности аналогичных систем 
вполне логично привели к стремлению создать комплекс независимого управле-
ния автомобилем и проверить его, на практике доказав, что по уровню собствен-
ного профессионализма электронный шофер не только не уступает живому, но 
порой и превосходит его.

 Итогом стал пробег из Италии в Китай. Не так давно экспедиция проехала 
по улицам Москвы и в данный момент направляется в Сибирь.

Разработчики поясняют настолько необычную попытку привлечь внимание 
инвесторов и покупателей к собственному изобретению тем, что, в отличие от 
различных ралли и других соревнований автономно управляемых автомобилей, 
путешествие будет происходить в полностью реальных условиях обыкновенных 
автотрасс, со всеми спецификами дорожного движения, технических, погодных 
и прочих условий, характерных для того или иного государства по маршруту 
пробега.

Другими словами, удачное преодоление всей запланированной трассы будет 
еще более веским аргументом в пользу способностей более широкого примене-
ния «автоводителей» как для грузовых, так и для пассажирских перевозок, что, в 
свою очередь, станет стимулировать развитие очень перспективного бизнеса по 
предстоящему развитию и массовому производству аналогичных систем.

Машины, принимающие участие в пробеге, — обычные серийные «легко-
вушки», оснащенные улучшенными комплексами автономного управления, даю-
щими возможность непрерывно следить за ситуацией вокруг автомобиля, адек-
ватно и своевременно реагируя на ее изменения.

К примеру, особые датчики дают возможность следить за дорогой и забла-
говременно обнаруживать движущиеся навстречу автомобили и/или пешеходов. 
Потом эти данные поступают на бортовой компьютер, который немедленно ана-
лизирует их, выявляя возможность опасного сближения, рассчитывает вероят-
ные варианты маневра (снижения скорости, уклонения и прочее) и передает со-
ответственные сигналы системам управления двигателем и рулем.

Особенно трудоемкой, с точки зрения интеллектуальных и временных 
расходов, оказалась разработка программного обеспечения, отвечающего за 
принятие правильного решения практически в любой обстановке — ведь если 
машины по дороге идут, как правило, лишь в двух направлениях, то пешеход 
может появиться в каждую минуту с любой стороны, а электронный водитель, 
тем не менее, обязан не только в любом случае определять его именно как 
пешехода, но и прореагировать надлежащим образом.
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Во время подготовительных испытаний разработчики сами останавливались 
на пути движущейся с «автошофером» машины, и при этом была зарегистрирована 
стопроцентная надежность систем: авто объезжали живое «препятствие» или 
останавливались в связи с окружающей обстановкой. Теперь вот уже пошел 
второй месяц, как электронные водители набираются дополнительного опыта в 
реальных ситуациях на дорогах европейских стран, а теперь и в азиатской части 
Российской Федерации.

В команду автопробега входят два независимо управляемых автомобиля и 
дополнительный транспорт. Идущая впереди машина тоже имеет электронного 
шофера, впрочем, по большей части ею управляет человек — в основном из-
за того, что экспедиция не всегда имеет в распоряжении карты местности, по 
которой проезжает (тем более — в электронном виде). Прямиком за лидером 
движется машина с «автошофером», которому помогает ориентироваться в 
пространстве информация GPS, пересылаемая с ведущего авто.

Нужно отметить, что, невзирая на всю надежность систем автономного 
управления, в кабине каждой из машин непрерывно находится дежурный 
оператор, готовый вмешаться, в случае если дело в чем-то пойдет не так. 
Создатели акцентируют внимание на том, что ключевой задачей этого пробега 
является не столько показ возможностей «автошоферов», сколько тестирование 
их, с выявлением возможных слабых мест, которые могут потребовать будущей 
доработки.

По словам участников путешествия, особенно сложным для них оказался 
участок… на подъездах к Москве. «Движение там было, конечно, сумасшедшее, 
— сообщает один из операторов, — наши «автошоферы» работали как часы, 
но шоферам-людям постоянно приходилось все делать по-своему — так как 
окружавшие нас участники движения вели себя совсем не по правилам». К 
примеру, московские водители нередко элементарно не обращали внимания на 
маркировку полос движения. В итоге, вместо «теоретического» двухполосного 
движения в ряде случае наблюдалось 3-4 потока машин — от такой печальной 
реальности электронные мозги элементарно терялись…

И, тем не менее, создатели «автошоферов» настроены весьма и весьма 
оптимистично, так как, исходя из опыта, считают их более внимательными и 
более оперативно реагирующими на изменения в обстановке, чем обычных, 
живых водителей, и предсказывают, что уже через 15-20 лет основная масса авто 
на наших дорогах будут отлично обходиться без помощи людей.
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НОВЫЕ УСЛУГИ В АВТОСЕРВИСЕ

 Показаны возможности доукомплектования автомобиля современными 
программно-техническими средствами, которые позволяют повысить функцио-
нальные характеристики автомобиля и его комфортабельность. Рассмотрены не-
которые новые виды услуг в области эксплуатации транспортных средств. 

Ключевые слова: дистанционная помощь водителям; нештатная ситуация; 
автокомпьютер; информационные и коммуникационные системы; распознавание 
речи;

Классификатор услуг населению включает несколько десятков различных 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин 
и оборудования. В основном все они направлены на техническое обслуживание 
и ремонт тех или иных систем, узлов и агрегатов автомобиля.

Стремительное развитие и внедрение современных технологий во все сферы 
человеческой деятельности, в том числе в процесс производства и эксплуатации 
автотранспортных средств, вызывает необходимость изменения номенклатуры 
услуг, утвержденной более 15 лет назад.

Наиболее высокими темпами в настоящее время развивается автоэлектро-
ника. Практически ни одна система современного автомобиля не обходится без 
электронных устройств, улучшающих какие-либо характеристики транспортно-
го средства. 

В свою очередь, значительное усложнение конструкции и принципов рабо-
ты элементов автомобиля требует для их технического обслуживания и ремонта 
специалистов более высокой квалификации. Сейчас недостаточно быть просто 
специалистом, например, по двигателям, надо еще хорошо разбираться в соот-
ветствующих электронных системах управления, иметь навыки работы с различ-
ными компьютерными диагностическими программами. Специалистов такого 
уровня, как правило, мало особенно на периферии.

 В данной ситуации одним из способов своевременного оказания помощи 
при эксплуатации автомобиля может быть дистанционная помощь водителям со 
стороны подготовленных специалистов, в т.ч. по принципу «личный (семейный) 
автомобильный доктор». Организация работы сервисных центров по оказанию 
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данной услуги требует соответствующих изменений и индивидуального подхо-
да к владельцам личного транспорта. Аналогично, и даже более результативно, 
может быть организовано участие специалистов-ремонтников автотранспортных 
предприятий (АТП) в случае возникновения нештатной ситуации в работе транс-
портного средства, находящегося в рейсе.

 Очевидно, что возможная реализация подобного подхода зависит не толь-
ко от организации работы самих сервисных центров (ремонтных подразделений 
АТП), но и от оснащенности автомобиля современными средствами вычисли-
тельной техники, связи и навигации. При этом далеко не достаточно иметь в ма-
шине электронную систему управления (ЭСУ), которая в случае нарушений в 
работе, например, двигателя (других агрегатов, систем автомобиля), среагирует 
загоранием лампочки «CHEK ENGIN». Получить квалифицированную консуль-
тацию по телефону при неизвестной причине дефекта практически невозмож-
но. Определить конкретную неисправность в такой ситуации можно с помощью 
стационарной компьютерной диагностики или мотор-тестера, мотор-сканера. 
Иметь в машине мотор-тестер не практично по многим очевидным причинам. 
Выполнить компьютерную диагностику в стационарном режиме не всегда есть 
возможность. Наличие бортового компьютера в некоторых современных автомо-
билях позволяет лишь определять расход бензина, высвечивать информацию на 
дисплей с напоминанием водителю, например, о необходимости очередной за-
мены моторного масла, свечей зажигания, тормозных колодок, какой-либо пере-
горевшей лампы и т.п. 

Частично решить проблему можно было бы, оснастив свой автомобиль но-
утбуком с соответствующим программным обеспечением и подключив его к диа-
гностическому разъему ЭСУ. Такой компьютер при определенных подключениях 
и программных настройках мог бы также выполнять роль мультимедийной си-
стемы, навигатора, видеорегистратора, средства доступа в глобальную сеть и пр. 

Однако, во-первых, результаты компьютерной диагностики не всегда одно-
значно понятны даже некоторым опытным водителям. Так как необходимо не 
только понимать саму ошибку, но и причины ее взывающие, что под силу, как 
правило, квалифицированным спе-циалистам. Во-вторых, целый ряд недостат-
ков, присущих ноутбуку (а также нетбуку, КПК, коммуникатору), не позволяют 
ему удовлетворить возрастающие запросы автовладельцев. Такие устройства не 
предназначены для надежной работы в условиях тряски, повышенной влажно-
сти, перепадов температур, пыли и т.п., имеют ряд других технических и эрго-
но-мических недостатков для использования в автомобиле. Менее габаритные 
КПК и коммуникаторы оснащены маломощными процессорами и ограничены в 
размере памяти.

  Устранить указанные недостатки можно за счет производства универсаль-
ного полноценного компьютера, интегрированного в автомобиль и позволяюще-
го комплексно реализовать различные передовые технологии. На сегодняшний 
день такие универсальные компьютеры штатно встраивают в автомобиль лишь 
отдельные западные автопроизводители, да и то с определенными ограничени-
ями, связанными, в первую очередь, с отсутствием возможности модернизации 
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этих компьютеров в процессе эксплуатации. Или, подобные технические устрой-
ства, производят и устанавливают дополнительно в автомобиль некоторые фир-
мы не в промышленном масштабе, а в индивидуальном порядке по заказам кли-
ентов (как новый вид услуги автовладельцам). 

Основная задача, решаемая специализированным автомобильным ком-
пьютером – это объединение всех мультимедийных, навигационных и прочих 
современных информационных и коммуникационных систем, используемых в 
автомобиле с целью повышения комфор-та и удобства пользования всеми этими 
системами. Водителю должно быть максимально комфортно, а его внимание не 
должно рассеиваться. 

Как правило, автомобильный компьютер должен состоять из практически 
такого же набора комплектующих, что и стационарная ПЭВМ. Однако при под-
боре комплектующих компьютера для транспортного средства необходимо уде-
лять особое внимание таким аспектам, как энергопотребление, тепловыделение, 
пыле -, влаго -, виброустойчивость и га-бариты. 

Автокомпьютер должен иметь возможность технического и программ-но-
го совершенствования, позволять подключать различные новые периферийные 
устройства. В том числе и те, которые на сегодняшний день пока еще не разра-
ботаны или уже существуют, но не используются в интересах водителя автотран-
спортного средства. За период жизненного цикла автомобиля (в среднем 10 лет) 
при существующих темпах развития компьютерных и телекоммуникационных 
технологий таких устройств будет не мало. 

Например, в автомобиле может быть установлен дисплей, изображение с ко-
торого проецируется в сторону лобового стекла, подобно тому, как это делается 
в кабинах самолетов. Это позволит следить за показаниями некоторых приборов 
и схемами навигации, не отрывая глаз от дороги. 

Для повышения безопасности на дорогах, кроме системы кругового обзо-
ра, автомобиль может быть оснащен инфракрасной камерой обнаружения людей 
с выводом изображения на дисплей в реальном времени. Применение беспро-
водных датчиков контроля состояния (усталости) водителя (например, при его 
засыпании) должно вызвать соответствующую реакцию IT-системы (включение 
определенного звукового и/или светового сигнала, музыки и т.п.). 

Наличие системы распознавания речи позволит водителю и пассажирам 
автомобиля голосом запрашивать и прослушивать сообщения электронной по-
чты, заказывать номер в отеле, выяснять, как лучше проехать в пункт назначения, 
получать комплекс телефонных услуг по громкой связи, не прерывая при этом 
управление машиной. 

В систему могут быть включены противоугонные средства, работающие 
совместно с подсистемой позиционирования, которые в случае дорожного про-
исшествия автоматически связываются со службой скорой помощи и сообщают 
точные координаты автомобиля.

Естественно, в автоматическом режиме компьютер должен постоянно ска-
нировать работоспособность оборудо-вания автомобиля и, в случае обнаруже-
ния неисправности, незамедлительно об этом сообщить водителю. А при необ-
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ходимости поможет связаться с сервисным центром для получения технической 
консультации. Контроль технического состояния Вашего автомобиля может 
осуществляться также дистанционно со стороны «своего» сервисного центра 
(как новый вид услуги сервисного центра). Полученные данные анализируются 
квалифицированным специалистом, и подготовленные подробные рекомендации 
отправляются водителю или мастеру СТО, на которую прибыл автомобиль. Эти 
консультации могут быть в режиме реального времени в речевом или видео фор-
мате, представлены текстом, схемами, алгоритмами действий и т.п.

Еще одним видом услуги в области автобизнеса может быть организация 
автотуризма с применением, так называемой, технологии дополненной реально-
сти. Суть данной технологии заключается в следующем. Пользователь-турист, 
взявший напрокат специально оборудованный автомобиль, наводит камеру (от-
дельную видеокамеру или камеру своего мобильного телефона) на какой-либо 
интересующий объект, а специальная программа (например, Wikitude – www. 
wiki-tude.org) распознает данный объект и ищет информацию о нем в Интернете. 
Как только программа находит что-либо подходящее, на мониторе автомобиль-
ного компьютера рядом с живой картинкой появляется текст с характеристиками 
объекта. Если пользователь перемещает камеру на другой объект, данные об-
новляются в режиме реального времени. Так, например, если интересующее вас 
здание является таким-то музеем, то вы видите дни и часы его работы, контакт-
ный телефон и стоимость входных билетов. Доступна также информация о том, 
когда и кем он был основан, какие выставки в нем проходят в настоящее время, 
и многое другое. Информация может быть представлена в виде текста, ссылок 
на сайты, фотографий, звука, видео и т.п. Применение данной технологии может 
сделать Ваши поездки и познавательными и увлекательными.

Вывод: доукомплектование автомобиля современными программно-техни-
ческими средствами не только позволяет повысить функциональные характери-
стики автомобиля и его комфортабельность, но и сопровождается появлением 
новых видов услуг в области эксплуатации транспортных средств.
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ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ. УЛЬТРАЗВУК ИЛИ ЖИДКОСТЬ?

С момента появления карбюраторных двигателей в авто, совсем недавно 
имевшим преимущественное распространение, профессионалам и автолюбите-
лям со стажем отлично известны причины засорения системы питания двигате-
лей. Вроде бы не существует ничего нового. В причинах засорения топливной 
системы двигателей и нового поколения – инжекторных. Главные из них - «пло-
хая» очистка воздуха, некачественный бензин, и в любом случае постепенное 
образование смолистых (углеводородистых) отложений с пробегом. Но если для 
карбюраторной системы питания присуща относительная простота обслужи-
вания карбюратора, что для некоторых автолюбителей не является проблемой 
самостоятельно (особенность прошлых времен «не простой жизни» автолюби-
телей) почистить карбюратор, не говоря уже о чистке в условиях современного 
автосервиса.

Совершенно иная ситуация сложилась с техническим обслуживанием и 
эксплуатацией двигателей нового поколения, оборудованных системами: рас-
пределенного (многоточечный, MPI),моно-впрыска (одноточечный, SPI) или 
непосредственного (GDI) впрыска топлива. Их основными преимуществами 
являются — меньший расход топлива, отсутствие проблем с холодным стартом 
и необходимости в частой регулировке. Но есть и минусы. Еще до их широко-
го распространения выяснилось, эти системы более требовательны к качеству 
бензина. В этих системах форсунок много, а их жиклеры имеют гораздо мень-
ший диаметр в отличие от жиклеров карбюратора, это и является причиной их 
ускоренного засорения. При помощи сменных, болем тонких по степени очистки 
фильтров эффективно решили проблему засорения мелкими механическими ча-
стицами предельно малых проходных сечений каналов форсунок. Но даже самые 
эффективные фильтры не могут качественно изменить используемый бензин. 
Тяжелые фракциии и сера без проблем преодолевают топливные фильтры. А т.к. 
форсунки располагаются в верхней части двигателя, непосредственно в зоне са-
мых высоких температур, то под их воздействием в тонких каналах происходит 
образование смолистых отложений. Этот процесс протекает кратко, но более ин-
тенсивно, когда двигатель остановлен и наблюдается кратковременный перегрев 
корпуса инжектора. Каналы форсунок в это время не охлаждаются бензином, как 
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это происходит в рабочем режиме. Очевидно, что в любом режиме этот процесс 
протекает тем активнее, чем ниже качество бензина. Постепенно, но неотврати-
мо, смолисте отложения уменьшают проходные сечения каналов вплоть до их 
полного перекрытия. И, если первоначально меняется только качество распыле-
ния топлива - изменяются форма и направление факела распыла, то поздней, с 
ростом отложений, падает и количество впрыскиваемого бензина.

Потеря приемистости и мощности, повышенный расход топлива, неустой-
чивая работа в режиме холостого хода, плохой запуск двигателя (особенно в ус-
ловиях «крепких морозов») – одни из ярких признаков последствий смолистых 
отложений в каналах форсунок инжекторов. Важное примечание: указанные 
выше косвенные признаки могут являться проявлением и других неисправно-
стей двигателя. О диагностике будет сказано ниже. 

Отметим, что собственными силами с очисткой форсунок инжектора авто-
любителю не справиться – привести в порядок, вне условий автосервиса такую 
систему нереальное дело.

Периодичность чистки системы впрыска.
Общая практика эксплуатации позволяет утверждать - при работе на отече-

ственном топливе инжекторы нуждаются в очистке через 20 - 30 тысяч км про-
бега автомобиля. Или примерно через два года эксплуатации. Хотя точно назвать 
сроки и (или) пробег трудно, поскольку все зависит не только от условий и рай-
она эксплуатации, но и от случайных факторов, например: сбои в электронной 
системе управления двигателем (сбои рабочих режимов систем питания или за-
жигания). Надо помнить о том, что засорение системы питания может произойти 
в короткий срок, если приходилось заправляться низкокачественным бензином. 

Способы очистки форсунок
Способов очистки форсунок два: ультразвуковой и жидкост-

ный (химический). Все они имеют несколько вариаций (методик). Боль-
ше всего различных методик на основе жидкостного способа. Жидкост-
ный (или химический) назван так потому, что для очистки элементов 
системы питания используется специальная жидкость, получившая общее на-
звание - сольвент. Этот способ имеет две основных разновидности (схемы): 
«одноконтурный» и «двухконтурный», осуществляются без демонтажа инжек-
тора. Ультразвуковой способ, предполагает разборку системы впрыска – снятие 
инжектора с двигателя. Процесс очистки форсунок производится в ванне специ-
ального стенда.

Очистка форсунок с помощью жидкости:
1. Комплексные очистители топливной системы.
Среди жидкостных способов есть кажущийся простым, доступным, и по-

тому рассматриваемый как вариант самостоятельной чистки инжектора. Он 
основан на подмесе прямо в топливо специальных растворителей (присадок). 
Порекомендовать его не можем и не только потому, что он не имеет никакого 
отношения к услугам автосервиса. И скажем больше – просим не ставить экс-
периментов с топливными системами требующих очистки. Риск связан с меха-
низмом действия и основным достоинством такого способа – промывка всей 
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топливной системы, от бензобака до форсунок. Химические активные веще-
ства (растворители) «комплексного очистителя» заливаемого в бак, растворяя 
отложения и грязь в нем, а так же в бензопроводе, топливном фильтре, прово-
цируют еще большее засорение тончайших каналов форсунок. Приводят к росту 
отложений в топливной рампе и регуляторе давления. Необходимо особо подчер-
кнуть назначение этих средств автохимии – они являются профилактическими. 
Одним из плюсов этих препаратов преподносится возможность чистки форсунок 
без разборки системы.

И хотя это общее свойство жидкостных (химических) способов очистки, 
этот плюс мнимый. Схема и механизм действия жидкостной очистки форсунок, 
применяемые в  автосервисе, радикально отличаются от действия «комплексных 
очистителей».

2. Одноконтурная схема.
Жидкостная очистка как одноконтурная, так и двухконтурная осу-

ществляется с помощью специальной установки. Мы можем под-
ключить установку практически к любому автомобилю. Для промыв-
ки используем сольвент, который по своим моющим способностям 
считается лучшим и не оказывает негативного влияния на другие узлы двигателя. 
Работа основана на пропускании под избыточным давлением потока специаль-
ной очищающей жидкости (вместо топлива) через топливную систему автомо-
биля. Регулятор подачи очищающей жидкости имеет диапазон регулировки от 0 
до 12 бар, что позволяет использовать установку со всеми типами инжекторных 
систем. Время работы установки Вы регулируете самостоятельно, по истечении 
заданного времени установка отключается автоматически.

3. Двухконтурная схема.
По двухконтурной схеме задействуются не только подающая, но и возврат-

ная бензомагистраль от рампы. Или другими словами – фактически полностью 
дублируется топливная система автомобиля. На первом этапе сольвент прока-
чивается только по топливной рампе, в это время форсунки закрыты и не задей-
ствованы, тем самым производится предварительная очистка рампы и регулято-
ра давления. Далее, как правило очистка идет по описанному выше алгоритму в 
три цикла.

Диагностика форсунок инжекторов
Диагностика инжектора, производится с помощью различного специального 

тестового оборудования, но все эти тесты носят косвенный характер по отноше-
нию диагностики физического состояния самих форсунок. Для непосредствен-
ного диагностирования форсунок их необходимо с двигателя демонтировать. 
Диагностика форсунок производится с помощью  специализированных много-
функциональных стендов. Эти установки - это наглядное внедрение новейших 
технологий в сфере сервиса профилактики и восстановления работоспособности 
форсунок всех типов, как  механических (тип К, КЕ JETRONIC), так и всех видов 
электронных (включая и распределенные  системы впрыска).

Стенды предназначены для проверки, ультразвуковой чистки и последую-
щего теста на  равномерность и качество распыления топлива инжекторных фор-
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сунок бензиновых двигателей.  Уникальность стендов заключается в реализации 
2-х контурного блока управления, что позволяет  одновременно проводить уль-
тразвуковую чистку форсунок и проверку работоспособности других  форсунок. 
Таким образом, диагностический пост может одновременно работать с двумя  ав-
томобилями (первый - в режиме чистки форсунок и второй - в режиме проверки 
форсунок), что немаловажно в плане экономии времени.

1. Система контроля позволяет:
 – замерить и сравнить количественный и качественный расход топлива, по-

даваемого через форсунки (допускаемое отклонение не более 1,5% между фор-
сунками за тестируемый период) до и после ультразвуковой чистки форсунок;

– визуально сравнить и контролировать количество и качество распыления 
топлива форсункой при различных режимах, имитирующих работу двигателей 
(включая спец. режим - разгон);

– проверить форсунки на герметичность.
2. Система чистки позволяет:
– очищать сопла и клапаны форсунки в ультразвуковой ванне от нераство-

римых в бензине  карбонатных отложений, используя 6 стандартных режимов + 
ручной произвольный выбор  параметров;

– подогрев ультразвуковой ванны дает возможность в некоторых особо 
сложных случаях при загрязнении форсунки достичь желаемого результата за 
более короткое время.

Описание процесса:
Демонтированные форсунки, которым по данным диагностики необходима 

чистка, помещаются в ультразвуковую ванну стенда, заполненную специальной 
жидкостью. Применяемая для этого специальная жидкость химически нейтраль-
на - она не содержит каких-либо химических активних веществ. Промывка фор-
сунок сопровождается приведением в действие управляющими импульсами с 
переменной частотой их электромагнитных клапанов, что повышает эффектив-
ность очистки. Для полной очистки выполнятся «обратная» промывка форсунок 
– жидкость через специальные переходники подается в обратном направлении. 
В результате остатки загрязнений полностью удаляются из форсунок. Затем их 
вновь диагностируют по всем параметрам (производительность, герметичность, 
факел распыла и т.д.). При необходимости процедура очистки и тестирования 
повторяется до тех пор, пока все параметры не войдут в норму. Собственно про-
цедура очистки форсунок с помощью ультразвука происходит следующим обра-
зом. На дне ванны установлен ультразвуковой излучатель - он и является основ-
ным чистящим орудием. Эффект очистки достигается не за счет ультразвуковых 
вибраций жидкости как кажется, а за счет физического процесса, именуемого 
кавитацией.

Кавитацией называется процесс образования в жидкости и последующего 
схлопывания газовых, точнее кавитационных пузырьков. Образование и разрыв 
пузырьков обычно связаны либо с местным понижением давления в жидкости, 
либо с прохождением мощной акустической волны. При разрыве кавитационно-
го пузырька происходит акустический (гидравлический) удар, сопровождаемый 
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локальным повышением давления, которое может достигать нескольких тисяч 
атмосфер. Эти микроскопические, но мощные удары и являются тем самым очи-
щающим средством. Интенсивность кавитации зависит от сочетания двух фак-
торов: мощности излучателя и температуры жидкости. Исследования показали, 
что наилучшие результаты очистки от загрязнений форсунок инжекторов дости-
гаются при мощности генератора от 50 до 150 Вт и температуре жидкости в ван-
не около 60 градусов по С. Конечно, ультразвуковые стенды сконструированы с 
учетом всех этих особенностей.

Рис.1 Загрязненная форсунка (слева),  форсунка после чистки (справа)

Достоинства и недостатки методов очистки форсунок:
Жидкостная очистка умеренно загрязненных форсунок эффективно справ-

ляется с поставленной задачей. Во время процедуры очистки форсунок одновре-
менно с ними очищается другие узлы топливной системы: очищаются от нагара 
стенки камеры сгорания, днища поршней, стебли клапанов, по двухконтурной 
схеме более тщательной очистке подвергается топливная рейка, а очистка ре-
гулятора давления ее дополнительная положительная особенность. К недостат-
кам следует отнести: необходимость замены свечей зажигания; не возможность 
очистки предельно загрязненных форсунок. Если проток жидкости через каналы 
форсунки отсутствует или слишком мал – это метод не работает. Еще одно из 
ограничений по его применению относится к двигателям с большим пробегом 
и критическим износом цилиндров и поршневой группы. В таких цилиндрах 
компрессия частично обеспечивается за счет слоя нагара. Для такого двигателя 
данный вид очистки (из-за смытого нагара) может обернуться потерей рабочего 
уровня компрессии.

Жидкостный способ можно рекомендовать как техническое обслуживание 
системы впрыска через каждые 20-30 тыс. км. Он применим при умеренном за-
грязнении форсунок.

Ультразвуковая система очистки инжекторов всеми специалистами оцени-
вается однозначно, как более продвинутая, дающая лучшие результаты. При уль-
тразвуковом методе промываются только форсунки, но зато процесс более интен-
сивный и есть возможность контролировать результаты и повторять процедуру 
до тех пор, пока параметры не войдут в норму. Дополнительный плюс – устра-
нение различных неисправностей. Ультразвук чистит форсунки максимально эф-
фективно, но необходимость демонтажа/монтажа, замена уплотняющих элемен-
тов, удорожают процедуру. Ультразвуковой способ лучше применять, когда есть 
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явные показания на значительное уменьшение производительности форсунок и 
или когда данные диагностики не позволяют точно установить неисправность. 
А для инжекторов автомобилей с пробегом приближающимся к 100 тыс. км это 
неизбежная и необходимая процедура. Согласно рекомендациям большинства 
автокорпораций, после пробега более 120 тыс. км форсунки подлежат замене вне 
зависимости от состояния.

В некоторых случаях, таких как предельное загрязнении топливной систе-
мы, необходимо комбинированное применение обоих методов. 

Влияние промывки инжектора на работу двигателя на холостом ходу. 
На рисунке 2 представлены два файла работы одного и того же двигателя 

М60(V8) на холостом ходу. Первый файл (рис.2 (а)) показывает работу двигателя 
до ремонтного воздействия, второй после корректировки фаз и промывки фор-
сунок. На панораме (низкое разрешение, время около 5 секунд) видно высокую 
нестабильность (красный график скорости вращения коленвала). Видно как ЭБУ 
пытается стабилизировать частоту вращения путем увеличения угла опережения 
зажигания (УОЗ) и открытием регулятора давления воздуха (РДВ). (Как только 
частота вращения коленвала начинает снижаться, из-за низкой эффективности 
рабочего процесса в каком-нибудь цилиндре ЭБУ стремится стабилизировать ча-
стоту вращения коленвала путем увеличения угла опережения зажигания и пода-
чей большого количества воздуха). Эти действия ЭБУ хорошо видны на графике. 
Следствием открытия РДВ являются бросок на графике расхода воздуха, увели-
чение давления во впускном коллекторе и увеличение цикловой подачи топлива. 

При сравнении цветных графиков (до ремонтного воздействия) и черных 
(после промывки форсунок и корректировки фаз газораспределения) видно су-
щественное снижение амплитуды колебания, как графика частоты вращения, так 
и стабилизирующих воздействий ЭБУ. Стабилизирующие воздействия ЭБУ. Раз-
брос УОЗ и скважности РДВ являются косвенными показателями стабильности 
работы ДВС и нахождении всех его систем вблизи расчетных характеристик.

 Рис 2. Влияние промывки инжектора на работу двигателя на холостом ходу

Параллельный просмотр графиков работы ДВС до ремонтного воз-
действия позволяет сделать важные выводы о причинах нестабильной ра-
боты двигателя. Неодинаковость протекания рабочего процесса различных 

а)                                                             б)
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цилиндров вызывает отклонение частоты вращения от заданной, а воздей-
ствие ЭБУ направленно на стабилизацию частоты вращения. Следователь-
но, причину нестабильности следует искать в механизмах двигателя (ком-
прессия, фазы, ГРМ) или в его исполнительных органах (форсунки, свечи). 
На втором рисунке (рис.2 (б))  (большее разрешение, время около 0,5 секунд) 
хорошо видна эта причинно-следственная связь. Ситуация могла быть иной, если 
бы из-за неисправности какого-либо датчика ЭБУ выдавал бы воздействия, ко-
торые приводили бы к дестабилизации скорости вращения коленвала. После ре-
монта можно отметить не только улучшение равномерности частоты вращения, 
но и улучшение экономических показателей ДВС. При такой же частоте враще-
ния снизилось количество воздуха, необходимого для поддержания этой частоты. 
Это видно из всех графиков – снизилась скважность открывающих импульсов 
РДВ, сократился расход воздуха, снизилось давление во впускном коллекторе, 
сократилась цикловая подача. Т.е. двигатель стал работать не только ровнее, но 
и экономичнее.
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 ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО ДВИГАТЕЛЯ В 
СОВРЕМЕННОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

   Главная задача гибридного автомобиля – снижение расхода топлива, а так-
же снижение вредных выбросов в атмосферу. 78% выбросов углекислого газа за 
полный жизненный цикл обычного автомобиля приходятся на его эксплуатацию 
и лишь 22% – на все остальное. Поэтому 4% «добавки» на производство и пере-
работку батареи, электромотора и генератора гибрида с лихвой компенсируют-
ся снижением выбросов на 30% во время езды. В последнее время, в связи с 
высокими ценами на нефть и постоянным повышением экологических требова-
ний, рыночный спрос на подобные автомобили возрос многократно. При этом, 
совершенствование технологий и налоговые льготы производителям гибридов 
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снижают стоимость их производства, сравнимую в наше время со стоимостью 
производства обычного автомобиля. Владельцы таких транспортных средств во 
многих странах уже несколько лет имеют льготы при уплате дорожного налога и 
освобождены от платы на муниципальных парковках.

Первые разработки такого двигателя появились на рубеже 19 – 20 в.в. Пер-
вым автомобилем с гибридным приводом считается Lohner-Porsche. Автомобиль 
был разработан конструктором Фердинандом Порше в 1900–1901 годах. Начиная 
с 1897 года и на протяжении 10 последующих лет, французская фирма Compagnie 
Parisienne des Voitures Electriques выпустила партию электромобилей и машин с 
гибридными двигателями. В 1900 году General Electric сконструировала гибрид-
ный автомобиль с 4-цилиндровым бензиновым мотором. Так с конвейера Walker 
Vehicle Company of Chicago «гибридные» грузовики сходили вплоть до 1940 
года. Стоит заметить, что ресурсные и экологические проблемы в те времена еще 
не рассматривались, а продвижению же гибрида «в массы» тогда помешала вы-
сокая цена комплектующих электроустановок и малые мощности и непомерный 
вес элементов питания (аккумуляторных батарей). Гибридный автомобиль – это 
автомобиль, приводимый в движение системой «ДВС – накопитель энергии – 
привод».В зависимости от задач, которые ставят перед собой конструкторы, ис-
пользуются разные схемы, у каждой из которых есть достоинства, недостатки и 
просто особенности.

Устройство и принцип работы гибридов
Гибридная машина имеет: обычный бензиновый двигатель, либо турбоди-

зель с непосредственным впрыском. Дизельные силовые агрегаты используют 
неохотно, так как их основные проблемы – выбросы сажи и окислов азота. Чтобы 
уложиться в перспективные жесткие нормы по токсичности, придется «вешать» 
на дизельные моторы очень дорогие фильтры и нейтрализаторы, которые вдоба-
вок снижают мощность;

– топливный бак, где хранится топливо для ДВС;
– электромотор. Современная электроника делает его мотором и генерато-

ром одновременно. Он берёт энергию из электрических батарей для ускорения 
автомобиля, и восстанавливает энергию при торможении, переходя в режим ге-
нератора (так называемое «рекуперативное торможение»);

– генератор. Вырабатывает электроэнергию, которая запасается в аккумуля-
торе;

– батареи. Источник энергии для электромотора;
– трансмиссия. Передаёт крутящий момент на колёса.
Porsche 911 GT3 R Hybrid
1.Силовая электроника
2.Портал вал с двумя электромоторами
3.Кабель высокого напряжения
4.Электронный маховик батареи
5.Силовая электроника     
Спустя более 110 лет с того момента, когда Фердинанд Порше – основатель 

немецкой автомобилестроительной компании – начал развивать первый в мире 



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 195

МОЖЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ АВТОСЕРВІСУ

автомобиль с гибридным двигателем, марка Porsche еще раз подтверждает свое 
превосходство в создании высококачественных гоночных автомобилей класса 
GT. Новинка Porsche 911 GT3 R Hybrid проходит на данный момент испытания 
на трассе в Нюрбургринге, а её дебют состоялся в марте 2010 года на Женевском 
Международном Автосалоне. Гибридная технология, реализована на Porsche 911 
GT3 R, сочетает в себе электрический передний привод с двумя электромотора-
ми, каждый из которых обеспечивает мощность в 60 кВт, а также 6-цилиндровый 
бензиновый силовой агрегат объемом 4,0 литра, который поставляет дополни-
тельно еще 353 кВт (480 л.с.). Мощность от двигателей передается на все че-
тыре колеса, что обеспечивает еще большую тягу и управляемость, присущую, 
впрочем, всем моделям Porsche. Еще одна существенная особенность – вместо 
обычных батарей, используемых в дорожных гибридных автомобилях, гоночный 
Porsche 911 использует электрический генератор, установленный в кабине око-
ло водителя, который и поставляет энергию для электродвигателей на передней 
оси. В сущности, электрический генератор – это электромотор, ротор которого 
способен вращаться на высоких скоростях до 40 000 об./мин., что позволяет ему 
аккумулировать механическую энергию вращений и рекуперированную кинети-
ческую энергию каждый раз, когда водитель давит по тормозам. Использование 
дополнительной энергии от заряженного генератора обеспечивает автомобилю 
конкурентоспособное преимущество в ускорении при выходе из поворотов или 
обгонах. Такой приток энергии используется не только для дополнительной мощ-
ности, но также и для экономии топлива. Это еще больше увеличивает эффектив-
ность автомобиля Porsche 911 GT3 R Hybrid за счет уменьшения веса топливного 
бака или количества сделанных пит-стопов во время гонки.

С каждым годом гибридные автомобили совершенствуются. По количеству 
вредных выбросов и по экономичности они все больше приближаются к элек-
тромобилям, в то же время, по разгонной динамике, управляемости и ездовому 
комфорту ничем не отличаются от своих собратьев, потребляющих бензин или 
солярку. 

Главным минусом гибридов на сегодняшний день, таким образом, является 
высокая стоимость производства. Конечная цена такого транспортного средства 
также будет выше. У разных производителей разница стоимости между версия-
ми с ДВС и гибридом одной и той же модели варьируется от 15 до 50 процентов. 
Тем не менее владельцев гибридных авто становится всё больше и больше. Пра-
вительства большинства развитых и развивающихся государств разрабатывают 
и принимают законы, стимулирующие как производство, так и приобретение 
экологически чистого транспорта. Например, в Америке применяют «нематери-
альные методы стимулирования» экосознания владельцев машин: у некоторых 
офисных зданий парковки разделены на зоны. Места поближе к входу – для элек-
тромобилей и гибридов, а подальше – для обычных автомобилей. 

Для поршневого ДВС включен обратный отсчет, и, скорее всего, немощные 
и тихоходные сегодняшние электромобили, а также  пожиратели бензина и со-
лярки, так любимые нашими автомобилистами, останутся в прошлом.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ  АВТОСЕРВИСА

В наше время без автотранспорта невозможно представить нашу жизнь. Ко-
личество и разнообразие с каждым днем растет все больше и больше. На сме-
ну одних моделей через небольшое время, 4-5 лет, приходят другие, но отличия 
в основных узлах принципиально  незначительны и они не взаимозаменяемы. 
И что самое главное с мелко-ремонтного современный автопром переходит на 
крупно-узловой. Что это значит? Это значит, что на автомобилях, выпускаемых 
15 лет назад, ремонт такого узла, как ступица, подразумевал замену подшипника 
и сальника, а на автомобилях, выпускаемых сегодня, меняется ступица в сборе. 
Я надеюсь, не нужно объяснять экономическую часть, она очевидна. Стоимость 
узла в сборе в несколько раз выше чем стоимость, допустим, того же подшипни-
ка с сальником. Количество и разнообразие запчастей, выпускаемых на сегод-
няшний день, невозможно себе представить, а количество фирм, выпускаемых 
эти запчасти, очень велико. Но самое главное, запчасти, выпускаемые под зна-
менитыми западными и азиатскими брендами, в нашем регионе практически на 
80% являются дешёвой подделкой, сделанной в кустарных условиях где-нибудь 
в Китае, или Турции. Любой механик  более чем с двадцати летним опытом ра-
боты, скажет вам, что если вы заменили на  автомобиле деталь, установленную 
с завода, на купленную в нашей торговой сети, то это деталь не отработает и 
половины того срока, который отработала деталь, установленная на заводе из-
готовителе. Но это пол проблемы. 

Проблема вторая и более глобальная, это сколько потрачено энергоресурсов 
и ископаемых на изготовление «барахла», которое не будет работать должным 
образом.  И здесь я задаю себе вопрос – ресурсы не бесконечны, что мы оставим 
детям, внукам? 

Наука, как говорят, не стоит на месте. Сегодня есть решение восстановле-
ние отработанных деталей с помощью присадок. Одним из лидеров занимаю-
щаяся этой проблемой есть отечественная фирма «ХАДО». История компания 
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гласит, что компания основана в 1991 году в городе Харькове (Украина). Назва-
ние «ХАДО» — сокращение от слов «харьковский дом». Первая продукция ком-
пании в потребительской упаковке выпущена в декабре 1999 года. В 2004 году, 
совместно с европейским производителем масел Eurol B.V., в Нидерландах было 
создано предприятие XADO Lube B.V., по производству масел XADO Atomic Oil 
с присадкой, которую сам производитель называет «ревитализант». Этот «реви-
тализант», запатентованный в 1998 году, компания считает основным своим про-
дуктом и подаёт его как чудесное средство для продления ресурса двигателя.

Что же именно выпускает данная компания? Фирма «ХАДО» производит 
около 250 наименований продукции, главным образом для технического обслу-
живания автомобилей (информация на март 2011 года). По оценкам специалистов 
компания является заметным игроком, как на украинском, так и на российском 
рынке антифрикционных решений. На российском рынке нанокерамических 
препаратов для снижения трения в 2008 году её доля рынка составила 24 %. 

Как же работают данные присадки и для чего они нужны? 
Процесс формирования защитного покрытия, называемый ревитализация, 

основан на физико-химическом взаимодействии поверхностей трения в присут-
ствии ревитализанта при граничном или смешанном режимах смазки. Действие 
ревитализанта сочетает два способа поверхностного упрочнения. Первый – это 
цементация (насыщение поверхности углеродом) и второй - ее механическое 
упрочнение. Особенность ревитализации состоит в том, что модификация по-
верхностей трения происходит непосредственно во время работы механизма 
(пары трения) под нагрузкой. В результате процесса ревитализации образуется 
металлокерамическое градиентное покрытие с положительными сжимающими 
напряжениями по всей его глубине и увеличивающейся к поверхности концен-
трацией углерода (вплоть до формирования алмазоподобных структур). Отличие 
процесса — упрочнение покрытия с одновременным его ростом.

Свойства покрытия. 
По внешнему виду это гладкая стекловидная поверхность. По физической 

структуре – металл, упрочненный карбидами углерода, который достигает своего 
максимума у поверхности, превращая ее в аламазоподобную пленку. Таким об-
разом, в результате реитализации достигается практически совершенное упроч-
нение, залог повышенного ресурса: сверхпрочный поверхностный слой на от-
носително мягкой основе. 

Ревитализант- лекарство от болезней и старости.
Что же такое ревитализант для машины? Наиболее уместным будет сравнить 

его с лекарством. В случае “заболевания” машины (шум, дымление, перерасход 
масла и топлива, падение мощности и компрессии и др.) ревитализант “вылечит” 
автомобиль. Но, как известно, до болезни лучше дело не доводить. Здесь опять 
же поможет ревитализант, но уже в качестве профилактического средства. Обра-
ботка узлов защитит автомобиль от серьезных неприятностей в будущем.

Опыт применения
Новый автомобиль
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Известно, что именно в период обкатки двигателя происходит самая жест-
кая потеря металла. В присутствии ревитализанта металл, истираемый с поверх-
ностей, сразу же возвращается на место, на поверхностях деталей формируется 
защитное покрытие. Фактически двигатель будет законсервирован в состоянии 
“как новый”.

Автомобиль с пробегом
В цилиндрах двигателя с большим пробегом в результате потери металла 

появляется эллипсность. Выработка в верхнем и нижнем поясах цилиндров бы-
вает настолько значительной, что ее можно замерить приборами и просто почув-
ствовать на ощупь! В процессе ревитализации геометрия цилиндров восстанав-
ливается, они возвращают свои первоначальные размеры. Эллипсность уходит! 
Результат подтверждается замерами компрессии и микро-метражом зеркала ци-
линдров.

Давайте ответим на некоторые вопросы:
Какова толщина получаемого слоя в результате ревитализации металлокера-

мического покрытия?
Потребительская уникальность в том, что речь идет не об атомных слоях, а о 

реальных микронах в плунжерной паре, нескольких сотых миллиметра в цилин-
дропоршневой группе двигателя, нескольких десятых - на шестернях редуктора.

Не нарастет ли металлокерамический слой сверх нормы? Не заклинит ли 
двигатель?

Нет, не заклинит. Ревитализация- саморегулируемый процесс. Его необходи-
мым условием является трение между поверхностями. Когда покрытие сформи-
ровано,  трение резко снижается. Рост поверхности прекращается.

После применения ревитализанта получается  супертвердая поверхность. А 
подлежит ли двигатель расточке в случае необходимости?

Этот вопрос волнует многих автолюбителей. Спешим их успокоить. Слой 
диффундирует на глубину 10-30 микрон. А растачивающий инструмент с лег-
костью убирает десятые доли миллиметра! Другой вопрос, что традиционный 
капитальный ремонт может не понадобиться. Исключительно способность ре-
витализанта восстанавливать геометрию изношенных деталей позволяет вовсе 
отказаться от трудоемких и дорогостоящих видов ремонта.

Не осыплется ли в процессе эксплуатации металлокерамический слой?
Нет. Происходит взаимная диффузия металла и карбидов металла на глуби-

ну 10-30 мкм. Поэтому между матричной поверхностью и металлокерамикой нет 
четкой границы, а следовательно, нет и условий для “отслоения” металлокера-
мики.

Не забьют ли фильтры дополнительные присадки в масло?
Гель-ревитализант легко растворяется в масле, оставляя неизменным его 

вязкостные  и другие физико- химические свойства. Он свободно проходит через 
фильтрующие элементы и поступает к рабочим поверхностям.

Завыл гидроусилитель руля, что делать?
Как правило основной причиной так называемого “воя” ГУР является не-

исправный насос. Изношенность подшипников насоса приводит к неприятному 
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звуку при повороте руля. Зачастую в автосервисах такую проблему устраняют 
путем замены насоса (дорогостоящая процедура).  Очень часто, “заботливые” 
автомобилисты забывают поменять жидкость в ГУР. От долгого использования 
жидкость теряет свои свойства и износ агрегатов гидроусилителя возрастает в 
несколько раз. Во многих случаях, это приводит к выходу из строя насоса и дру-
гих узлов системы. Что необходимо делать? Необходимо чаще менять жидкость 
в ГУР, проверять уровень жидкости в ГУР! Если избежать проблем с ГУР не 
удалось,  не стоит сразу бежать в автосервис. Для начала проверьте уровень и 
состояние жидкости в ГУР. Если уровень низкий, и вы помните, что давненько 
не меняли жидкость, значит необходимо сделать эту процедуру. Желательно про-
извести ее в специализированном автосервисе. Если вой не пропал, не стоит рас-
страиваться. Можно устранить причину без «хирургического» вмешательства. 
Современный гель-ревитализант XADO Revitalizant EX120 для гидроусилителя 
руля поможет решить Вам эту проблему. Путем наработки металлокерамики на 
поверхностях подшипников в насосе, постепенно прекратиться вой. Если речь 
идет о запредельном износе, конечно химия Вам не поможет, но, по крайней 
мере, есть возможность избежать дорогостоящего ремонта путем применения 
ревитализанта XADO Revitalizant EX120 для гидроусилителя руля и другого ги-
дравлического оборудования.

Задымел двигатель, наверно залегли кольца. Говорят что можно раскоксо-
вать. Что такое раскоксовка?

Раскоксовка - удаление нагара (кокса), т.е. отложений, образующихся в про-
цессе сгорания топливно-воздушной смеси и масла в камере сгорания при рабо-
те двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок 
цилиндров, т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально 
чисто. Со стержней впускных клапанов смывается засасываемым в цилиндры 
потоком топливной смеси. Это перечислены только «законные» пути попадания 
масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах.

А когда пробег автомобиля превысит 100 тысяч км., и вы заметите, что до-
ливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться ды-
мок со специфическим запахом, значит, к добавлению масла в камеры сгорания 
подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоя-
нию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных 
виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-порш-
невая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту, однозначно, делается замена маслоотражательных кол-
пачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить 
кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в нашей практике) удавалось 
обойтись «терапевтическим» лечением, а не «хирургическим». Во всяком слу-
чае, пробег, до переборки двигателя или «капиталки», увеличивался тысяч на 
30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует по-
пробовать «терапию» т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте 
двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
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В начале ответа на вопрос, помните, об образовании нагара в камере сгора-
ния? Так - вот, нагар образуется не только в камере, но и в канавках под кольцами 
на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) те-
ряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь 
уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в 
камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё боль-
ше и т.д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: дол-
гая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один 
год, то раскоксовка рекомендуется категорически, перед началом эксплуатации, 
и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевре-
менная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор 
и мотор «закипел») работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо 
работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система ох-
лаждения и т.д.)

 И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 
1000 км. пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё 
рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и 
нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу 
в конце статьи), то настоятельно рекомендуется сделать раскоксовку.

Перед процедурой желательно сделать замер компрессии в цилиндрах, а 
потом сравнить его с компрессией после обработки (не всегда вы почувствуете 
ощутимый эффект, именно для этого рекомендуется делать замеры)

Возможно, ли восстановить блок цилиндров?
Да возможно. Давайте рассмотрим типы износов  изо чего они появляться.
а) НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС СТЕНОК ЦИЛИНДРОВ
Все имеет свой ресурс, и стенки цилиндров не являются исключением. В 

процессе работы двигателя, даже при обеспечении нормальной смазки, они из-
нашиваются, и тогда происходит прорыв газов в картер двигателя и образуется 
чрезмерная толщина масляной пленки на стенках цилиндров. В итоге - все тот же 
повышенный расход масла на угар.

б)  ЦАРАПИНЫ, СКОЛЫ, ЗАДИРЫ НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦИ-
ЛИНДРОВ 

Лопнувшее поршневое кольцо, негерметичный впускной тракт (и как след-
ствие - песок и микрочастицы во всасываемом воздухе) приводят к локальным 
разрушениям рабочих поверхностей цилиндров.

в) ОВАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦИЛИНДРОВ 
При нормальных условиях поверхность цилиндров изнашивается равномер-

но. Однако если поршневые пальцы установлены с перекосом, сработались их 
втулки, искривлены шатуны (например, из-за легкого гидроудара, не приведшего 
к их обрыву), нарушена соосность коленчатого вала двигателя, гильзы цилин-
дров установлены с перекосом или имеет место брак при изготовлении блока 
цилиндров (например, ошибки сверления), то в таком случае рабочая поверх-
ность цилиндра может приобрести в поперечном сечении овальную форму, что 
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неизбежно приведет к нарушении герметизации камеры сгорания.  Очень часто 
причиной овальной выработки становится перекос цилиндров или гильз после 
неквалифицированного ремонта. Происходит это при несоблюдении величин мо-
ментов затяжки гаек и болтов и нарушении порядка затяжки. 

В нашем случае решить данную проблему можно с помощью геля-ревитали-
занта для цилиндров. Xado гель ревитализант предназначен для восстановитель-
ного ремонта и последующей защиты от износа цилиндропоршневой группы 
двигателя без его разборки. В результате использования геля восстанавливается 
геометрия цилиндров, происходит уменьшение их внутреннего диаметра, исчеза-
ет эллипсность, что позволяет избежать дорогостоящего капитального ремонта.

Все вопросы невозможно охватить в этой статье, но большинство решаются 
в этом ключе. Можно сказать одно, не спешите разбирать или выбрасывать, на 
первый взгляд, не работающую деталь или узел, её ещё можно реанимировать и 
она отработает скорей всего куда дольше, чем если вы установите новую, а если 
вы обработаете узлы и агрегаты заблаговременно, то и вовсе можно забыть о до-
рогостоящем ремонте.

Спасибо за внимание. Желаю, чтобы Ваши железные кони никогда не лома-
лись.
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ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕНЕГО СГОРАНИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пожалуй эту статью начнем с истории возникновения ДВС и его разви-
тия. Итак первый практически пригодный двигатель появился в начале 19 века. 
Мощьность состовляла 8,8 кВт (11,97 л. с.). Двигатель представлял собой од-
ноцилиндровую горизонтальную машину двойного действия, работающую на 
смеси воздуха и светильного газа с электрическим искровым зажиганием от по-
стороннего источника. КПД двигателя не превышал 4,65 %. Несмотря на недо-
статки, двигатель Ленуара получил некоторое распространение. Использовался 
как лодочный двигатель.

Познакомившись с двигателем Ленуара, выдающийся немецкий конструк-
тор Николаус Аугуст Отто (1832—1891) создал в 1863 двухтактный атмосферный 
двигатель внутреннего сгорания. Двигатель имел вертикальное расположение 
цилиндра, зажигание открытым пламенем и КПД до 15 %. Вытеснил двигатель 
Ленуара.

В 1876 г. Николаус Аугуст Отто построил более совершенный четырехтакт-
ный газовый двигатель внутреннего сгорания.

В 1880-х годах Огнеслав Степанович Костович в России построил первый 
бензиновый карбюраторный двигатель.

В 1885 году немецкие инженеры Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах 
разработали легкий бензиновый карбюраторный двигатель. Даймлер и Майбах 
использовали его для создания первого мотоцикла в 1885, а в 1886 году — на 
первом автомобиле. 

Немецкий инженер Рудольф Дизель стремился повысить эффективность 
двигателя внутреннего сгорания и в 1897 предложил двигатель с воспламене-
нием от сжатия. На заводе «Людвиг Нобель» Эммануила Людвиговича Нобеля 
в Петербурге в 1898—1899 Густав Васильевич Тринклер усовершенствовал этот 
двигатель, использовав бескомпрессорное распыливание топлива, что позволило 
применить в качестве топлива нефть. В результате бескомпрессорный двигатель 
внутреннего сгорания высокого сжатия с самовоспламенением стал наиболее 
экономичным стационарным тепловым двигателем. В 1899 на заводе «Людвиг 
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Нобель» построили первый дизель в России и развернули массовое производство 
дизелей. Этот первый дизель имел мощность 20 л. с., один цилиндр диаметром 
260 мм, ход поршня 410 мм и частоту вращения 180 об/мин. В Европе дизельный 
двигатель, усовершенствованный Густавом Васильевичем Тринклером, получил 
название «русский дизель» или «Тринклер-мотор». На всемирной выставке в Па-
риже в 1900 двигатель Дизеля получил главный приз. В 1902 Коломенский завод 
купил у Эммануила Людвиговича Нобеля лицензию на производство дизелей и 
вскоре наладил массовое производство.

В 1908 году главный инженер Коломенского завода Р. А. Корейво строит 
и патентует во Франции двухтактный дизель с противоположно-движущимися 
поршнями и двумя коленвалами. Дизели Корейво стали широко использоваться 
на теплоходах Коломенского завода. Выпускались они и на заводах Нобелей.

В 1896 году Чарльз В. Харт и Чарльз Парр разработали двухцилиндровый 
бензиновый двигатель. В 1903 году их фирма построила 15 тракторов. Их шести-
тонный #3 является старейшим трактором с двигателем внутреннего сгорания в 
Соединенных Штатах и хранится в Смитсоновском Национальном музее амери-
канской истории в Вашингтоне, округ Колумбия. Бензиновый двухцилиндровый 
двигатель имел совершенно ненадежную систему зажигания и мощность 30 л. с. 
на холостом ходу и 18 л. с. под нагрузкой.

Первым практически пригодным трактором с двигателем внутреннего сго-
рания был американский трехколесный трактор Ivel Дэна Элборна 1902 года. 
Было построено около 500 таких легких и мощных машин.

В 1903 году состоялся полёт первого самолёта братьев Орвила и Уилбура 
Райт. Двигатель самолёта изготовил механик Чарли Тэйлор. Основные части 
двигателя сделали из алюминия. Двигатель Райт-Тэйлора был примитивным ва-
риантом бензинового инжекторного двигателя.

На первом в мире теплоходе — нефтеналивной барже «Вандал», постро-
енной в 1903 году в России на Сормовском заводе для «Товарищества Братьев 
Нобель», были установлены три четырехтактных двигателя Дизеля мощностью 
по 120 л. с. каждый. В 1904 году был построен теплоход «Сармат».

В 1924 по проекту Якова Модестовича Гаккеля на Балтийском судострои-
тельном заводе в Ленинграде был создан тепловоз ЮЭ2 (ЩЭЛ1).

Практически одновременно в Германии по заказу СССР и по проекту про-
фессора Ю. В. Ломоносова по личному указанию В. И. Ленина в 1924 году на 
немецком заводе Эсслинген (бывш. Кесслер) близ Штутгарта построен тепловоз 
Ээл2 (первоначально Юэ001).

Типы двигателей внутреннего сгорания
• Поршневые двигатели — камера сгорания содержится в цилиндре, те-

пловая энергия превращается в механическую с помощью кривошипно-шатун-
ного механизма.

• Газовая турбина — преобразование энергии осуществляется ротором с 
клиновидными лопатками.
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• Жидкостно-реактивный двигатель и воздушно-реактивный двигатель 
преобразуют энергию сгорающего топлива непосредственно в энергию реактив-
ной газовой струи.

• Роторно-поршневые двигатели — в них преобразование энергии осу-
ществляется за счет вращения рабочими газами ротора специального профиля 
(двигатель Ванкеля).

ДВС классифицируют:
а) По назначению — на транспортные, стационарные и специальные.
б) По роду применяемого топлива — легкие жидкие (бензин, газ), тяжелые 

жидкие (дизельное топливо, судовые мазуты).
в) По способу образования горючей смеси — внешнее (карбюратор) и вну-

треннее (в цилиндре ДВС).
г) По объему рабочих полостей и весогабаритным характеристикам — лег-

кие, средние, тяжелые, специальные.
Помимо приведенных выше общих для всех ДВС критериев классификации 

существуют критерии, по которым классифицируются отдельные типы двигате-
лей. Так, поршневые двигатели можно классифицировать по количеству и рас-
положению цилиндров, по количеству и расположению коленчатых и распреде-
лительных валов, по типу охлаждения, по наличию или отсутствию крейцкопфа, 
наддува (и по типу наддува), по способу смесеобразования и по типу зажигания, 
по количеству карбюраторов, по типу газораспределительного механизма.

 Отношение диаметра цилиндра к ходу поршня
Одним из основополагающих параметров ДВС является отношение хода 

поршня к диаметру цилиндра (или наоборот). Для более быстроходных бензи-
новых двигателей это отношение близко к 1, на дизельных моторах ход поршня, 
как правило, тем больше диаметра цилиндра, чем больше двигатель. Самым оп-
тимальным с точки зрения газодинамики и охлаждения поршня является соотно-
шение 1 : 1. Чем больше ход поршня, тем больший крутящий момент развивает 
двигатель и тем ниже его рабочий диапазон оборотов. Наоборот, чем больше диа-
метр цилиндра, тем выше рабочие обороты двигателя и тем ниже его крутящий 
момент. При большем диаметре цилиндра/поршня сложнее обеспечить должный 
теплоотвод от донышка поршня ввиду его больших линейных размеров.

Двигатель Scuderi
Группа Scuderi представляет двигатель разделенного цикла – он делит че-

тыре обычных поршневых цилиндра на два различных типа для более разумного 
использования каждой капли энергии, которую они могут выработать. 

Принцип действия технологии заключается в соединение двух цилиндров 
между собой. В отличии от обычных двигателей, которые во время четвертого 
такта выбрасывают сжатые газы, двигатель Scuderi впрыскивает сжатый воздух 
во второй цилиндр, где проходит воспламенение и выхлоп.

Благодаря данной технологии мы можем использовать два цилиндра из 
четырех бесплатно. Как показывают компьютерные модели, двигатель Scuderi 
улучшает экономию по сравнению со своими обычными аналогами на 50 про-
центов.
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Transonic Combustion
Американская компания Transonic Combustion решила не создавать новый 

двигатель, а добиться внушительной (25-30%) экономии топлива с помощью но-
вой системы впрыска.

Высокотехнологичная система впрыска TSCiTM не требует радикальных 
переделок двигатели и, по сути, представляет собой набор инжекторов и специ-
альный топливный насос.

Процесс сгорания TSCiTM использует непосредственный впрыск бензина в 
виде сверхкритической жидкости и специальную систему зажигания

Процесс сгорания TSCiTM использует непосредственный впрыск бензина в 
виде сверхкритической жидкости и специальную систему зажигания.

Сверхкритическая жидкость – это состояние вещества при определенной 
температуре и давлении, когда оно не является ни твердым телом, ни жидкостью, 
ни газом. В таком состоянии вещество приобретает интересные свойства, напри-
мер, не имеет поверхностного натяжения, и образует мелкодисперсные частицы 
в процессе фазового перехода. Кроме того сверхкритическая жидкость облада-
ет способностью быстрого переноса массы. Все эти свойства крайне полезны в 
двигателе внутреннего сгорания, в частности, сверхкритическое топливо быстро 
смешивается, не имеет крупных капель, быстро сгорает с оптимальным тепловы-
делением и высокой эффективностью цикла.

Двухтактный двигатель от Grail Engine Technologies  
Компания Grail Engine Technologies разработала уникальный двухтактный 

двигатель с очень заманчивыми характеристиками. Так, при потреблении 3-4 ли-
тров на «сотню», двигатель выдает 200 л.с. Мотор с мощностью 100 л.с. весит 
менее 20 кг, а мощностью 5 л.с. – всего 11 кг! При этом Grail Engine, в отличие 
от обычных двухтактных моторов, не загрязняет топливо маслом из картера, а 
значит, соответствует самым жестким экологическим стандартам.

Сам двигатель состоит из простых деталей, в основном изготавливаемых 
способом отливки. Секрет выдающихся характеристик кроется в схеме работы 
Grail Engine. Во время движения поршня вверх, внизу создается отрицательное 
давления воздуха и через специальный углепластиковый клапан воздух прони-
кает в камеру сгорания. В определенной точке движения поршня начинает по-
даваться топливо, затем в верхней мертвой точке с помощью трех обычных элек-
тросвечей происходит зажигание топливно-воздушной смеси, клапан в поршне 
закрывается. Поршень идет вниз, цилиндр заполняется выхлопными газами. По 
достижении нижней мертвой точки поршень опять начинает движение вверх, 
поток воздуха вентилирует камеру сгорания, выталкивая выхлопные газы, цикл 
работы повторяется.

Секрет выдающихся характеристик кроется в схеме работы Grail Engine
Компактный и мощный Grail Engine идеально подходит для гибридных авто-

мобилей, где бензиновый мотор вырабатывает электроэнергию, а электромоторы 
крутят колеса. В такой машине Grail Engine будет работать в оптимальном режи-
ме без резких скачков мощности, что существенно повысит его долговечность, 
снизит шум и расход топлива. При этом модульная конструкция позволяет при-
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соединять к общему коленвалу два и более одноцилиндровых Grail Engine, что 
дает возможность создания рядных двигателей различной мощности.

Новые модели авто появляются каждый год – но по каким-то причинам на 
них не стоят вышеописанные экономичные и простые двигатели. Действитель-
но, двигателями новой конструкции интересуются все: от вездесущего инвестора 
Билла Гейтса до Пентагона. Однако автопроизводители не спешат устанавливать 
новинки на свои машины. Видимо, все дело в том, что крупные автоконцерны 
сами производят двигатели и, естественно, не желают делиться прибылью со 
сторонними разработчиками. Но в любом случае жесткие экологические стан-
дарты и электромобили заставят автопроизводителей внедрять новые техноло-
гии, гораздо более важные для здоровья людей и всей планеты, чем мультиме-
дийные системы и дизайнерские изыски.

Альтернативное топливо
Биодизельное топливо
Представляет собой горючее на основе масел и жиров. Чаще всего – рас-

тительных, в некоторых случаях – и животных. В технической литературе встре-
чаются даже описания биотоплива, произведенного из отходов жиров, использо-
ванных в кухнях ресторанов и кафе. 

Практически любой дизельный мотор можно модернизировать под потре-
бление биотоплива: как в чистом виде, так и в смешанном с «соляркой». Причем 
в последнем случае возможно использование такого горючего даже на неадапти-
рованной машине.

Данный вид топлива получил несколько лет назад весьма широкое распро-
странение в Европе, Бразилии и Аргентине. Не в последнюю очередь – за счет 
госсубсидий фермерам, согласившимся в промышленных масштабах выращи-
вать необходимые для производства биодизеля культуры.

Спирты (этанол и метанол) 
Горючее на основе спиртов – еще одна из разновидностей биотоплива. Ме-

танол, древесный метиловый спирт, в качестве топлива использовали ранее на 
автомобилях в виде смеси M85 (85% метанола, 15% бензина), но в настоящее 
время таких машин больше не производят.

Зато в мире полным-полно машин, работающих на смесях бензина с этано-
лом, то есть этиловым (или «хлебным») спиртом. Производится он за счет бро-
жения зерновых культур, но в последнее время этанол гонят (для транспортных 
нужд, разумеется) из самых различных трав, деревьев и водорослей. Даже из 
биомассы, остающейся после удаления из растительного сырья пригодных для 
пищевой промышленности компонентов.

Примеры серийных моделей: автомобили Volvo и Ford семейства FlexiFuel 
(в России недоступны).

Что мешает массовому распространению: недостаток сырья – все забирает 
себе ликеро-водочная промышленность… Если серьезно, то главная причина – 
дороговизна автомобилей, работающих на спирту. Равно как и необходимость 
использования для производства такого топлива продовольственных культур
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«Обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів» 

ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ ПРИ 
ПОМОЩИ ANDROID-УСТРОЙСТВ

Период с 1985-го по 1995 год — это время серьезной компьютеризации авто-
мобилей, когда появление несметного количества электронных систем контроля 
и управления обусловило необходимость радикальной переработки технологии 
производства автомобилей.

До 1994 года в мировой автомобильной промышленности применялись раз-
личные системы, стандарты и протоколы для диагностики, которые мы условно 
назовем системами семейства OBD-I (On Board Diagnostic). Процедура считыва-
ния кодов систем OBD-I напоминала азбуку Морзе.

К 1995 году начали появляться так называемые расширенные системы, ко-
торые долгое время сосуществовали с прежними, но уже с 1996 года по тре-
бованиям Агентства по защите окружающей среды Соединенных Штатов (US 
Environmental Protection Agency, U.S. EPA http://www.epa.gov/oms/obd.htm ) и 
благодаря усилиям Ассоциации инженеров автомобилестроения (Society of 
Automotive Engineers, SAE http://www.sae.org/ ) были повсеместно внедрены еди-
ные стандарты самодиагностики, протоколов обмена данными, унифицированы 
требования к диагностическим средствам и структуре кодов. Таким образом, 
начиная с этого времени все автомобили и грузовики малой грузоподъемности, 
произведенные для продажи в Соединенных Штатах Америки, оборудуются 
единой системой самодиагностики OВD-II, а с 2000 года, согласно директиве 
98/69EG, все новые автомобили с бензиновыми двигателями и в Европе диагно-
стируются только по этому стандарту. Постепенно на данную систему переходят 
и автомобильные производители других регионов мира. Признаком этой системы 
является обязательное наличие в салоне автомобиля характерного 16-контактно-
го диагностического разъема. К сожалению, современные системы, несмотря на 
всеобщую стандартизацию, продолжают использовать различные протоколы для 
связи с модулем управления. OBD-II-совместимый автомобиль может использо-
вать любой из  следующих протоколов: J1850 VPW, J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 
14230-4 и Keyword Protocol (KWP) 2000.
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На сегодняшний день все современные автомобили оборудуются системой 
электронной диагностики, когда данные с установленных датчиков считываются 
компьютером и выводятся на экран. С помощью информации полученной с дат-
чиков можно обнаружить неисправность, не прибегая к «хирургическому вмеша-
тельству».

Для считывания и форматирования данных с датчиков двигателя применя-
ются как стационарные мотортестеры, цена которых составляет десятки тысяч 
долларов, так и обычные персональные компьютеры со специальным программ-
ным обеспечением и кабелем суммарная стоимость которых составляет 500-1000 
долларов. Недостатками данных систем является высокая стоимость, отсутствие 
мобильности и оперативности. Также, для диагностики на дорогостоящем обо-
рудовании (когда процесс происходит на СТО) требуется квалифицированный 
специалист, работа которого предполагает дополнительные расходы. И все же су-
ществует способ снизить стоимость ремонта (включающего в себя диагностику) 
и снизить потребность в стационарной диагностике дополнительно оборудовав 
свой автомобиль.

Существуют специальные программы, устанавливаемые на смартфон или 
планшет, которые выполняют функции диагностики автомобиля.  Также, с по-
мощью специального ПО, устройство можно использовать как бортовой компью-
тер: прокладывать кратчайший маршрут с помощью GPS, контролировать расход 
топлива, оповещать о превышении скорости и оперативно выявлять возникшие в 
пути неисправности и их характер, чтобы на основе данных принимать решение 
– можно ли устранить поломку самостоятельно, или же нужно искать эвакуатор.

Обойдется такая система значительно дешевле, чем все вышеперечислен-
ные, а функциональность их достаточная, чтобы по считанным данным вовремя 
обнаружить и предотвратить развитие дефекта и принять меры по его оператив-
ному устранению.

Более подробно рассмотрим систему на базе операционной системы Android.
Весь набор состоит из Bluetooth-адаптера для подключения к OBD-II  разъ-

ему (находится в салоне, в зоне водителя, он является универсальным, им осна-
щаются все автомобили современного производства независимо от марки) (≈$7), 
и специального приложение для считывания и форматирования информации. Та-
ким программ много, как пример рассмотрим Torque Pro (€3.55).

Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, ото-
бражать и расшифровывать коды ошибок, стирать ошибки в ЭБУ автомобиля. 
Можно выводить информацию цифровых значений в виде графиков, циферблата. 
Можно настроить автоматические оповещения на различные значения датчиков, 
например повышенная температура охлаждающей жидкости, повышенные обо-
роты двигателя, скорость автомобиля.

Программа умеет автоматически отправлять log-файлы значений датчиков 
на web-сервер и после можно посмотреть маршрут и значения датчиков в разное 
время.

Интерфейс удобен, значения выводятся в понятном водителю виде:
• Скорость
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• Обороты
• Температура охлаждающей жидкости
• Положение автомобиля в пространстве
• Ошибки в ЭБУ
• Маршрут и др.
Подведем итоги: Плюсами данной системы являются доступность, 

универсальность и возможность использования в режиме реального времени, 
контролируя нужные значения во время езды. Минусом является сравнительно 
неполная функциональность.

Имея такое устройство в автомобиле можно контролировать процесс 
движения и выявлять неисправности в работе механизмов, узлов и систем 
автомобиля заранее до окончательной поломки, что снижает стоимость ремонта, 
а в отдельных случаях снимает потребность долговременного ремонта, давая 
возможность устранить неисправность в пути.

Татарінов В.Р.
магістрант за напрямом підготовки

 8.01010401 «Професійна освіта»
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА 
ПРОТИУГІННІ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛІВ

З урахуванням досить високої статистики викрадень, необхідність уста-
новки протиугінного захисту для автомобіля цілком очевидна. Сучасний ринок 
автомобільних протиугінних систем досить широкий і виникає запитання, які 
протиугінні системи краще.

Як правило, недорогі машини не потребують великого ступеня захисту в 
силу їх неактуальністі серед крадіїв і тут, як правило, можна обійтися однією 
надійною протиугінною системою. А ось іномарки, які знаходяться в топі по ви-
краденнях і мають солідну вартість краще захистити кількома протиугінними за-
собами, оскільки встановлення однієї і самої дорогої системи захисту не гарантує 
більшу ступінь захисту від угону [1].

Як показує статистика, автомашини, обладнані системою сигналізації, 
менш піддаються угону або раскомплектаціі. Існуючі нині системи охоронної 
сигналізації володіють недостатніми функціональними можливостями або вели-
кою вартістю. 
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Отже, є потреба у розробці дешевих, що не складних у виробництві та 
установці систем охоронної сигналізації які водночас володіють достатньою 
функціональною насиченістю, надійністю щоб без шкоди виконувати свої 
функції - попередити розкрадання або раскомплектацію автотранспортного за-
собу.

Для розширення функціональних можливостей і для зниження вартості при 
розробці охоронних систем необхідно використовувати мікропроцесори, що до-
зволить реалізувати апаратуру з поліпшеними технічними і споживчими харак-
теристиками.

Сучасний ринок автомобільних охоронних систем має дуже широкий і 
щільний спектр, пропонованих за асортиментом і вартості засобів. 

Серед них є, як примітивні, так і досить складні електронні та механічні 
пристрої, що використовують сучасні досягнення самих різних технологій. Во-
дночас, досить часто доводиться стикатися з набили оскому висловами про те, 
що «... 14 -річний пацан в лічені хвилини може розкрити будь-яку машину і 
нейтралізувати будь-яку автосигналізацію», «... перед» майстерністю «злочинців 
спасували «наворочені»електронні пристрої з декількома ступенями захисту «, 
«... жодна з наворочених іномарок навіть не пискне в досвідчених руках», « ... 
поки автовласники, розщедрившись на безпеку улюбленого авто, безтурботно 
сплять, підпільні Кулібіни винаходять «протиотруту» «, «... до цих (електрон-
ним), аж ніяк не дешевим, системам вже підібрані «ключі « «і, нарешті,» ... якщо 
ваша машина «замовлена  « професіоналам, її поженуть по-любому, аж до засто-
сування насильства». 

Самі найпоширеніші варіанти, це механічні та електронні протиугінні си-
стеми.

Механічні протиугінні системи являють собою механічні замикаючі 
пристрої - блокіратори. Розрізняють такі засоби механічного захисту від угону: 

• замок на коробку передач; 
• замок капота; 
• замок на рульовий вал;
• блокіратор коліс; 
• та інші. 
Різновидом механічних протиугінних систем є електромеханічні блокіратори. 
Отже, найтривіальніше засіб захисту - штатні автомобільні замки дверей і 

включення запалення. У переважній більшості випадків вони зламуються за до-
помогою твердосплавного металевого пера, що розміщується в замкову щілину і 
провертають за допомогою невеликого важеля до повного руйнування замкового 
циліндра. Вся процедура займає лічені секунди, тому, як не будь значного опору 
угону вони не роблять. Єдиний спосіб захисту в цьому випадку - від’єднання 
замкового механізму дверного замка і заміна його електроприводами, керовани-
ми дистанційно потужним кодом. Іншими словами: не відкривається штатними 
замковими механізмами дистанційно керований центральний замок. Застосуван-
ня додаткових нештатних дверних запорів достатньо небезпечно в разі аварійної 
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деформації елементів кузова. Не слід забувати, що конструкції всіх автомобільних 
замків передбачають необхідну можливість їх відкривання в разі аварії.

Наступне по своїй простоті засіб - металева штанга, одягається на рульове 
колесо. Відмінний засіб для ... відбиття нападу, наприклад, собак на водія, тому, 
що для розчленування керма і зняття такого пристосування потрібно не більше 20 
- ти секунд немеханізованої ручної праці. Такий самий ефект мають, замикають-
ся механічними замками, пристосування для педалей, тільки з ними шуму значно 
більше, тому, що працювати потрібно молотком або електроінструментом (з ав-
тономним живленням звичайно). Очевидно, що такими засобами охорони можна 
користуватися тільки в досить людних місцях, де дії викрадачів можуть виклика-
ти протест у досить свідомих і сміливих громадян, що, правда, трапляється рідко.

Судячи з обсягів продажів, величезним авторитетом у автовласників досі 
користуються механічні пристрої з замками високого ступеня секретності, що 
встановлюються на елементи трансмісії, рульове управління і т.д. Поза вся-
ким сумнівом, серед них є гідні поваги конструкції, особливо продукція, добре 
відомих торгових марок, та ще, якщо продавець підкріпить це відповідними 
сертифікатами. Як і в усьому, тут слід остерігатися підробок, тому, що в 
цих механізмах дуже важлива точність виготовлення і суворе дотримання 
оригінальної технології. Для руйнування замкового механізму самої відомої всім 
марки (з метою його заміни після спроб викрадення) потрібно 5-8 годин копіткої 
праці зі спеціальним інструментом. Не слід так само вірити в екзотичні казки 
про рідкий азот для руйнування таких замків в автомобілі. Можливо, це і до-
сяжне після безпосереднього і повного занурення такого замку в рідкий азот, але 
остудити його в автомобілі до потрібної температури неможливо через високу 
теплопровідності пов’язаних з замком деталей кузова. Вже дуже багато потрібно 
цього азоту залити в автомобіль під час такої операції, та й навряд чи після цього 
можна буде їздити на цьому автомобілі .

Зауважте, що всі зазначені вище переваги стосувалися тільки самого зам-
кового механізму (куди вставляється ключ), власне замикатися відмовляється 
пристрій блокування автомобільних агрегатів і систем. Що ж стосується в цілому 
механічних протиугінних пристроїв з такими замками, то до установки їх в 
автомобіль сьогодні варто підходити дуже виважено.

 По-перше, сьогодні став широко доступний електроінструмент з автоном-
ним живленням (від власних акумуляторів), якому, в поєднанні з тонкими алмаз-
ними дисками, елементи таких протиугінних пристроїв можуть протистояти не 
більше однієї хвилини, що вже достатньо ризиковано. Ще раз підкреслюю: не 
сам замковий механізм, а елементи пристрою, куди цей замок входить. 

По-друге, конструкції агрегатів і систем сучасних автомобілів досить 
сильно орієнтовані на електронне управління і «пристегання» важелів, керую-
чих електричними кнопками, від яких далі йдуть дроти до електронного блоку 
управління, наприклад, автоматичною трансмісією, взагалі виходить за межі здо-
рового глузду.

Зі сказаного випливає, що використовувати пристрої з дорогими замками, у 
конструкції яких є доступ з салону автомобіля, слід тільки у разі, коли постійний 
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ризик є захопленнню. При цьому не слід вважати, що пластикові та шкіряні 
(гумові) декоративні деталі салону не є скільки ні будь суттєвою перепоною для 
доступу до цих пристроїв - при викраденні ламається все нещадно. Якщо Ви 
все ж ставитеся до такої групи ризику, то обов’язково вимагайте, що б вільний 
кінець штиря відомого всім замку був обов’язково зафіксований, а сам штир 
не просто підпирав важіль перемикання передач, а був механічно пов’язаний з 
ним, наприклад, через приварене кільце або штатний отвір в конструкції важе-
ля, приклад замки на КПП Dragon в іншому випадку, для нейтралізації такого 
пристрою, взагалі, буде достатньо банальною фомки (обценьки). Якщо у Вас є 
досить вагомі причини не довіряти сучасній електроніці і Вам зручно користува-
тися пристроями з механічним замком, то вибирайте блокіратори трансмісії, еле-
менти конструкції яких розташовуються під днищем кузова, (якщо конструкція 
автомобіля дозволяє таку установку), а в салон виходить тільки безпосередньо 
замковий механізм або інший орган управління. Навряд чи хтось з викрадачів на-
важитися працювати на очах у всіх під машиною, та й елементи таких пристроїв 
найчастіше закривають додатковим захистом, чого і вимагайте при їх установці.

Перед установкою механічного блокіратору трансмісії в сучасний автомобіль 
розберіться самі або зверніться до фахівця за роз’ясненням способу управління 
трансмісією Вашого автомобіля і ефективності застосування пропонованого 
механічного засобу. Вся справа в тому, що в сучасних автомобілях, звичний для 
всіх важіль перемикання передач, найчастіше пов’язаний з механізмом трансмісії 
тоненькими тягами або взагалі - кнопковими або електронними датчиками поло-
ження, від яких йдуть дроти до електронного блоку управління трансмісією. У 
зв’язку з тим, що доступ до цих елементів управління практично ні чим не обме-
жений, блокування власне важеля втрачає всякий сенс. Тому, звертайтеся за уста-
новкою тільки до фахівців, що добре знають і розуміють всі особливості роботи 
агрегатів і систем Вашого автомобіля. Пам’ятайте, що сама по собі торгова марка 
зовсім не вирішує Ваших проблем. Успіх в основному залежить від грамотного 
вибору засобів, місць і методів їх застосування в автомобілі.

Новим високоефективним протиугінним засобом є механічний блокіратор 
Tecnoblock (Техноблок), з однаковим успіхом застосовується для блокування 
гальмівної системи або зчеплення. Як показала практика, цей пристрій надійно 
працює в агресивних середовищах наших доріг і відмінно розміщується під ка-
потом автомобіля. Його унікальність полягає в тому, що в заблокованому стані 
його робочий елемент (шток в циліндрі), маючи вільний хід в одному напрямку, 
абсолютно не має ходу в зворотному напрямку. У розблокованому стані, робочий 
елемент вільно переміщається у двох напрямках. При цьому, дуже цікаво цей 
блокіратор діє на педалі гальма (або зчеплення), натиснута в заблокованому стані 
педаль не повертається назад. Рух автомобіля блокується власною гальмівною 
системою (зчеплення залишається в роз’єднаному стані).

Досить ефективними, на перший погляд, є існуючі вже два роки на нашо-
му ринку російські механічні блокіратори вала керма, що представляють собою 
масивний металевий циліндр, який пристібається поперек цього валу. Зруйну-
вати цей пристрій досить складно, проте його замковий механізм не надасть 
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тривалого опору досвідченому ведмежатникові. При цьому час відбиття атаки 
може скоротитися до 10 - ти секунд. Крім того, цей пристрій досить не зручний 
в експлуатації, як і всі його механічні побратими. Адже при частих парковках, 
наприклад, при їзді по місту в пошуках який не будь речі, потрібно мати залізні 
нерви для того, що б кожен раз відстібати і пристібати якісь залізяки. До речі, 
відомі випадки, коли викрадачі користувалися машиною з не пристебнутим по 
набридливості «залізякою». Проте російська компанія Цербер М вивчивши цю 
проблему успішно випускає компактні замки на рульовий вал Dragon із захистом 
замку подвійним пином .

На закінчення огляду механічних протиугінних засобів можна сказати, що 
хороші ті пристосування, доступ до елементів конструкції яких закритий. Це, 
приблизно, як замок двері Вашої квартири: зовні тільки замкова щілина. Зауваж-
те, що ні кому не приходить в голову думка ставити замки і запірні рігілі зовні 
дверей ! Прикладом можуть служити замки на КПП чесько - ізраїльської збірки 
Construct при зовні закритої конструкції механізм оснащений фірмовим замком 
Mul -T- Lock. Компанії SENTRY, вдалося знайти свіже і нетривіальне рішення, в 
основі якого закладено новий принцип функціонування блокіраторів рульового 
вала. Тепер не потрібно зігнувшись навпіл повзати під рульовою колонкою, на-
магаючись потрапити в технологічний отвір, а достатньо лише повернути ключ.

До електронних засобів захисту від угону відносяться:
• автомобільна сигналізація;
• іммобілайзер;
• супутникові протиугінні системи.
Автосигналізація служить для оповіщення про спробу проникнути в 

автомобіль або заподіянні йому шкоди. Типова сигналізація захищає капот, ба-
гажник, салон автомобіля від проникнення, а також двигун від несанкціонованого 
запуску.

Іммобілайзер являє собою електронний пристрій, що блокує систему керу-
вання автомобілем.

Супутникові протиугінні системи призначені для стеження за автомобілем за 
допомогою супутників і його пошуку в разі викрадення. Дані системи засновані 
на роботі системи глобального позиціонування (GPS).

Одним із дієвих способів запобігання угону є маркування деталей автомобіля 
шляхом нанесення спеціальних важковидаляємих міток. Інформація на мітці 
дозволяє ідентифікувати автомобіль.

Для підвищення ефективності механічні та електронні протиугінні за-
соби використовуються сумісно, утворюючи комплексні протиугінні системи 
(протиугінні комплекси) [2].

Існуючі більше десяти років на ринку електронні охоронні системи з 
дистанційним управлінням були створені для забезпечення комфортності 
експлуатації автомобіля і сьогодні в цьому досягнутий значний успіх. У той же 
час, не далеко від істини широко поширена думка про те, що всі вони однакові, 
вірніше однаково погані. І дійсно, більшість з них, як близнюки - брати, тільки з 
різними іменами. Однак, коли ми говоримо про більшість, то, природно, мається 
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на увазі наявність і якоїсь меншини, при правильному виборі з якого, крім ком-
форту можна забезпечити не тільки високу стійкість до угону або крадіжки з 
салону, але і захиститися від сучасних насильницьких методів заволодіння авто-
транспортом. 

Що ж потрібно знати для правильного вибору сучасної електронної 
охоронної системи? Насамперед, потрібно врахувати, що перші автосигналізації 
завоювали дурну славу в основному завдяки трьом факторам:

1 ) використання примітивних кодів дистанційного керування;
2 ) застосування недосконалих методів блокування роботи двигуна;
3) кустарним способам монтажу в автомобілях (установки, інсталяції).
До нашого задоволення, можна заявити, що сьогодні існують методи і 

пристрої, що повністю усувають зазначені фактори.
Про сучасний код. Враховуючи багаторічний гіркий досвід підбирань, пере-

хоплень і зломів кодів дистанційного керування, фахівці ПАР в 1996 році розро-
били технологію кодування KeeLoqÒ (кілок) з використанням криптографічних 
методів. Сьогодні патентом на цю технологію володіє фірма Microchip і з доклад-
ним її описом можна ознайомитися на американському чи російському інтернет 
- сайтах цієї фірми. Суть цієї технології полягає в тому, що для кодування і деко-
дування кодової посилки використовуються 64 - ти розрядні ключі. При цьому, 
код посилки являє собою 56 - ти розрядні числа, що змінюються при передачі 
кожної команди по майже випадковим законом. Фахівці з кодування та шифру-
вання інформації знають, що для «злому» такого коду потрібен час, в сотні разів 
перевищує час життя людини, а вартість обладнання, здатного скоротити цю ро-
боту до прийнятних строків, в десятки тисяч разів перевищує вартість дорогого 
автомобіля. 

Більше того, технологія KeeLoqÒ вигідно відрізняється від інших 
динамічних, стрибаючих, плаваючих і т.п. кодів тим, що кожен брелок - переда-
вач має свій унікальний ключ кодування, який формується при його виробництві. 
Куплений окремо брелок не зможе керувати системою без його спеціальної 
реєстрації в цій системі. Якщо брелок вкрадуть для моделювання його алгорит-
му кодування, технологія передбачає видалення вкраденого брелока з управління 
охоронною системою (вірніше його ключа декодування з пам’яті системи). Навіть 
підібраний алгоритм (практично неймовірна подія) вкраденого брелока не зможе 
керувати системою тому, що відповідний йому ключ декодування буде видалений 
з пам’яті системи її завбачливим господарем відразу після пропажі брелока. 

Наведений вище опис знадобився для того, що б спробувати «на пальцях» 
показати всю серйозність використовуваних сьогодні методів захисту каналу 
дистанційного керування. Насправді ж, в технології KeeLoqÒ все йде набагато 
складніше і більш продумано. Недарма цей код сьогодні вважається найкращим 
у світі «замком», так що з приводу злому такого коду можна залишити всякі 
ілюзії. Однак, вже більше 2 -х років відомий спосіб «обману» KeeLoqÒ - коду 
в охоронних системах, що використовують для включення і виключення охо-
рони одну і ту ж кнопку брелока - передавача. При цьому зловмисники став-
лять активну радіоперешкоду, змушуючи власника, що покидає свій автомобіль, 
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кілька разів натиснути кнопку включення / вимикання охорони. Сигналізація, 
під дією потужної перешкоди, не приймає послані поспіль дві команди, а хи-
тромудрий пристрій автозлодіїв «запам’ятовує» дві необхідні для включення 
і виключення охорони команди і відразу посилає першу з них для включення 
охорони. Нічого не запідозрив господар умиротворено покидає свій, взятий під 
охорону автомобіль, а злодюжкам залишається тільки дочекатися зручного часу 
для передачі копії другої команди, що відкриває автомобіль. Відповіді на всі, 
що виникають у читача технічні питання, можна отримати з інтернет за запитом 
«keeloq», але найголовніше, не слід вважати цей спосіб «обману» зломом систе-
ми кодування. Швидше за все, цей недолік слід віднести до ще одного недоліку 
сигналізацій, що використовують для включення і виключення охорони одну і ту 
ж кнопку брелока-передавача. Адже суміщення цих двох команд на одній кнопці 
дуже незручно в експлуатації, коли, наприклад, по неуважності забуваєш, вклю-
чив сигналізацію чи ні. Слід відзначити кілька систем закрили і цю лазівку ! 
Російська компанії Альтанка явила на світ охоронний комплекс Black Bug Super 
85 де канал зв’язку захищений технологією DID (динамічний ідентифікаційний 
діалог).

Відповідно до неї, протиугінна система ідентифікує мітку (безкнопочний 
брелок) в процесі діалогу, що складається з декількох інформаційних посилок. 
Для початку мітка повинна отримати повідомлення про те, що вона знаходиться 
в зоні видимості системи. Наступний крок - відгук мітки власним кодом. Після 
його отримання система видає випадкове число, яке мітка приймає, перетворює 
згідно закладеному в неї нелінійному алгоритму і передає назад в систему. Си-
стема паралельно проводить таке ж перетворення, і при збігу чисел - власного 
і отриманого від мітки - автомобіль знімається з охорони. Дуже цікаве рішення 
представили 

Програмістами Мегік Ринг у 2002 році було розроблено нове сімейство цілої 
серії сигналізацій Excellent evolution2. У системах серії Evolution2 застосовують-
ся нові мікропроцесорні брелоки. У брелоках більшості сигналізацій для шиф-
рування сигналу застосовуються стандартні мікросхеми HCS фірми MicroChip. 
Вони використовують мікропроцесор для того, щоб, не відмовляючись від алго-
ритму кодування радіосигналу Keeloq, дозволити своїм системам протистояти 
новим інтелектуальним код- граббер.

Також застосували унікальний ключ шифрування для кожного брелока, 
змінили систему команд, ввівши постановку на охорону кнопкою +1 і знят-
тя з охорони кнопкою 2. Змінили, скоріше, для психологічного комфорту 
користувачів, знайомих з проблемою, тому, що необхідність в цьому відпала: ми 
ввели відкладену інкрементація коду. Пояснимо суть. Система, прийнявши від 
брелока сигнал, через певний (досить короткий) час збільшує номер наступної 
дозволеної посилки на деяке число. Так само «надходить» і брелок. Запис код - 
граббером сигналів брелока стає безглуздою - всі записані сигнали для системи 
стануть «старими» і будуть їй відкинуті. Потенційно небезпечними тепер є тільки 
дві сітауціі: «глуха» перешкода при постановці на охорону і при знятті, так, що 
жоден сигнал брелока системою не приймається. У цьому випадку не варто йти 
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від автомобіля за запасним брелоком, треба відкрити двері ключем і зняти з охо-
рони, ввівши ПІН -код. Відповідно, якщо не вдається поставити автомобіль на 
охорону брелоком, треба зробити це за допомогою кнопки введення ПІН- коду. 
Система при цьому не буде приймати сигнали потенційно небезпечного брелока 
до зняття з охорони: код- граббер викрадачеві не допоможе.

Інших, крім наведеного, фактів «обману» коду KeeLoqÒ на сьогоднішній 
день не відомо. Самі автори вищенаведеного способу, після більш глибокого 
знайомства з KeeLoqÒ -технологією, змінили свою поспішну заяву про поши-
рення свого способу і на системи з включенням / виключенням охорони різними 
кнопками брелока на більш гідне, про те, що цей спосіб призначений для 
демонстрації недоліків деяких сигналізацій. Покупцям охоронних систем слід 
звертати серйозну увагу на спосіб управління станом охорони, тому, що на ринку 
присутні близько 30 - ти моделей сигналізацій, які вже були або можуть бути 
розкриті вищенаведеним способом. Для тих, хто вже зробив помилку у виборі 
сигналізації, можна порекомендувати, обов’язково передавати ще одну команду 
після включення охорони, наприклад, команду управління по додатковому ка-
налу, який часто не використовується в конфігурації охоронної системи. Після 
передачі такої «замикає» команди, збережена у автозлодіїв копія «відкриває» ко-
манди буде вже недійсною, а використовувати останню передану команду для 
перетворення в «відкриває» неможливо.

Слід так само знати і про хитрощі деяких недобросовісних продавців. Саме 
по собі наявність в брелоку - передавачі оригінальної мікросхеми кодера фірми 
Microchip з позначенням HCS - 200, HCS - 300 або HCS - 301 не є доказом за-
стосування в охоронній системі повноцінної технології KeeLoqÒ. Відомі ви-
падки використання для декодування тільки постійної частини цього коду, несе 
інформацію про серійний номер цього брелока. Такі підроблення цілком можли-
во зустріти в дешевих системах виробників з невідомою репутацією. Так що, в 
цьому плані можна порадити купувати системи тільки від виробників з гаранто-
ваною репутацією.

Часто можна почути про угони за допомогою “електрошокера” - пристрою, 
який виробляє електричні імпульси дуже високої напруги (понад 30 кіловольт). 
При цьому малюється така картина: “Підійшли до дверей, включили пристав-
лений до замкової щілини електрошокер, сигналізація вимкнулася і відкрила 
центральний замок”. Найсмішніше тут полягає в тому, що практично всі в це 
суміщення вірять! Однак, в 1996 році був проведений експеримент з електро-
шокером і з’ясовано, що він впливає тільки на сигналізації без незалежної 
пам’яті, які при подачі живлення переходять в режим не охорони. Таким чином, 
в принципі вони можуть бути зняті з охорони, але тільки при безпосередньому 
впливі з відстані 10-15 см, а не зовні автомобіля. Сьогодні такі сигналізації про-
даються в класі найдешевших і то, вкрай рідко. Сучасні системи, як правило, ма-
ють незалежну пам’ять і витримують впливу електричних імпульсів амплітудою 
250 Вольт, що обов’язково має перевірятися при їх сертифікації. Що стосується 
описаної картини відкривання дверей, то, швидше за все, там для цієї мети було 
використано твердосплавне перо з важелем. Зовні, його застосування може ви-
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глядати майже, як відкривання штатним ключем, а сигналізація могла бути по-
передньо нейтралізована іншим, більш реальним способом.

Практично всі випущені зараз автомобілі обладнані штатними протиугінними 
засобами. Іммобілайзер - пристрій блокування роботи двигуна, автоматично, 
що вмиється після виключення запалення, є обов’язковим атрибутом сучасних 
автомобілів, у той час, як сигналізація є додатковою опцією. Управління карно-
го розшуку ГУ МВС вже має статистику викрадення автомобілів виробництва 
деяких європейських концернів, а у затриманих нещодавно злочинців вилучено 
електронне пристосування розміром з пачку сигарет, що використовує цифрові 
лінії передачі інформації між автомобільними електронними блоками для 
нейтралізації штатних протиугінних засобів. Поки наші фахівці працюють над 
методами боротьби з появою новітніми технологіями угону, залишається пореко-
мендувати обов’язкове використання, додаткових протиугінних засобів на нових 
автомобілях.

В Інтернеті з’явилася система, у вільному продажу, яка позиціонується, 
як перевірочна охоронних систем автомобіля на угон. Вартує порядку 3000 $, 
і дуже малих розмірів. Також кажуть, що ламає вона практично всі «сигналки» 
випущені до нинішнього часу [3].

На відомому сайті [4] дають такі поради: перш ніж купувати ту чи іншу 
протиугінну систему, рекомендуємо навести довідки про неї, а також про стати-
стику угонів автомобілів, які були обладнані нею, крім того, поцікавтеся вартістю 
КАСКО в якій-небудь солідній страховій компанії.

Універсальних засобів захисту автомобіля від угону немає, і навряд чи ко-
лись будуть. Спочатку автомобіль захищали за допомогою механічних засобів, 
сьогодні воліють встановлювати складні електронні системи. Але, хоч би якою 
була сигналізація, панацеєю захисту свого автомобіля її вважати не можна.
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СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 

 Автомобільна промисловість є «двигуном» сучасної економіки тому, що 
завдяки її розвитку одночасно розвиваються, ще різні сфери економіки, а та-
кож науки. особливо це стосується прикладного матеріалознавства. Розвиток 
нанотехнологій дозволяє створювати нові наноматеріали – які з успіхом можуть 
застосовуватись в сучасних автомобілях та технологіях пов’язаних з їх вироб-
ництвом [1].

Метою даної роботи зробити стислий огляд сучасних досягнень пов’язаних 
з застосуванням нових матеріалів в автомобілебуванні .

Серед перспективних матеріалів можна виділити нержавіючі 
наноструктуровані сталі та сплави [2 - 5]. Сьогодні нержавіюча сталь є, надзвичай-
но затребуваним матеріалом. Наявність тонкої пасивуючої самовідновлювальної 
плівки на поверхні (завдяки вмісту хрому в кількості 12 -20 %). Розміри цієї 
плівки близько 1-5 нанометрів [6] . Ця суцільна плівка хімічно стабільна навіть за 
умов, коли поверхневі шари абсорбували значну кількість кисню. Якщо кількість 
кисню достатньо, то захисний шар може самовідновлюватися, тобто якщо на 
поверхні сталі є подряпини або вибоїни, то в результаті взаємодії атмосферного 
кисню і хрому захисний шар відновлюється [7, 8]. Сталі такого класу, крім висо-
ких експлуатаційних властивостей, можуть нести ще й естетичне навантаження, 
наприклад, наявність хромованих деталей, для деяких моделей автомобіля, що 
робить його досить привабливим для деяких категорій автолюбителів.

Аллеені Ладлема, перший виробник нержавіючої сталі, запропонував 
ідею створення автомобіля Ford з цього матеріалу. Ідея була втілена в Deluxe 
Седані в 1936 р. Ця машина стала рекламою нового металу та його використан-
ня. Allegheny Ludlum і Ford створили ще два автомобілі з нержавіючої сталі- у 
1960р. Thunderbird і 1967р. Lincoln Continental Convertible. З 11 побудованих 
автомобілів 9 до цих пір використовуються.

Як приклад можна навести модель 1957 Eldorado Brougham, яка стала уосо-
бленням стилю Кадиллак. Полірований дах з нержавіючої сталі надавав Eldorado 
Brougham неповторний вигляд [9].

Матеріали для кузова автомобіля. Кузов є однією з найбільш найважливіших 
складових автомобіля. Він відповідає за безпеку, міцність, повинен бути відносно 
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при цьому дешевим, але в теж час він має бути оптимально зручним для всіх 
пасажирів салону авто та ще й відрізнятися стилем і дизайном [10]. 

Сталевий кузов. Сталевий кузов виготовляють з різних сплавів, що дозволяє 
отримувати різні властивості. Так, наприклад, відмінною пластичністю володіє 
листова сталь, вона ж і дозволяє виробляти з себе зовнішні панелі деталей ку-
зова, які часом можуть мати досить незвичайну і складну форму. Логічно, що 
високоміцні сорти володіють енергоємністю і відмінною міцністю, тому цей вид 
сталі застосовують у виробництві силових деталей кузова. На протязі всієї історії 
автомобілебування вдавалось вдосконалювати технологію виготовлення стале-
вих кузовів, тому їх виробництво може бути недорогим. Саме цей фактор зробив 
сталеві кузова на сьогоднішній день найпопулярнішими на автомобільному рин-
ку.

Але сталеві деталі мають не малу вагу, а також схильні до корозійних 
процесів, що змушує виробників використовувати прийоми оцинковки сталевих 
деталей і паралельно шукати альтернативні варіанти кузовних матеріалів.

При виготовленні кузова з нержавіючої сталі стає зайвим застосування 
гальванічних та лакофарбових покриттів. Це економія ресурсів, часу, вироб-
ничих потужностей. Нержавіючий лист випускається з різною поверхнею в 
тому числі шліфований, дзеркальний та ін. Якщо хто бажає - можна фарбувати 
«нержавійку», хоча мало кому б спало на думку фарбувати наприклад золото. 
Можна випускати партіями - фарбовані кузова зі звичайної сталі і з покриттям 
(або без покриття) - з нержавіючої. При виготовленні оцинкованого кузова зі 
звичайної сталі без фарбування ціна металу ~ 130 $. Тобто кузов з «нержавійки» 
коштуватиме на 675 $ дорожче оцинкованого [9, 10].

Алюмінієвий кузов. Алюміній, не схильний до утворення іржі на деталях 
корпусу, а сам алюмінієвий кузов при такій же міцності і жорсткості важить в 2 
рази менше, ніж його сталевий побратим. Але у алюмінію є вагомий недолік - це 
хороша провідність шуму і вібрації. Тому автовиробникам доводитися посилю-
вати кузов протишумовою ізоляцією, що, в кінцевому рахунку, призводить до 
подорожчання машини, та й сам метал коштує дорожче сталі. Тому для ремонту 
кузова в подальшому треба використовувати спеціальне обладнання.

Повністю алюмінієвий кузов можуть дозволити собі далеко не всі виробни-
ки , один з небагатьох - Audi. 

Результатом майже 20-річних досліджень та дослідно-конструкторських 
робіт став випуск просторової рами ASF - високоміцної алюмінієвої струк-
тури, в яку вбудовані великі алюмінієві панелі, що приймають на себе части-
ну навантаження. Штамповані алюмінієві панелі з’єднуються за допомогою 
багатофункціональних литих елементів. Нова конструкція зажадала застосуван-
ня самих передових технологій. Для цього були розроблені нові легкі сплави і 
технології обробки матеріалів.

Але найчастіше доводиться йти на компроміс і компонувати алюмінієві і 
сталеві деталі в одному кузові.

Так, наприклад, в моделі BMW п’ятої серії вся передня частина кузовного 
корпусу виготовлена з алюмінію і зварена зі сталевим каркасом.
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Інженери компанії Mazda розробили революційну технологію зварю-
вання алюмінію із сталлю, яка вперше буде застосовуватися в промисловому 
виробництві комплектуючих для нової моделі спорткара RX-8.

Компанія Jaguar повідомила про появу першого представника нового 
покоління своїх спортивних автомобілів - моделі Jaguar XK. При технології 
виробництва кузова, унікальним тут є перше промислове використан-
ня в автомобілебудуванні конструкції несучого кузова типу «монокок», що 
складається повністю з алюмінію. Розвинувши авіаційні технології, де зниження 
маси є критичним фактором, компанії Jaguar вдалося впровадити в серійне ви-
робництво легку і міцну несучу конструкцію кузова, окремі елементи якої мо-
жуть бути скріплені як за допомогою заклепок, так і за допомогою епоксидних 
клеїв.

Чим більше в автомобілі використовується алюмінію, тим автомобіль лег-
ше, що означає, що він споживає менше палива і викидає менше шкідливих 
газів в атмосферу. Було підраховано, що в 2006 році в світі було вироблено 65 
млн. автомобілів. Якби в кожному з цих автомобілів кузов, двигун та інші деталі 
були виготовлені з алюмінію замість сталі, то в повітря було б викинуто на 140 
мільйонів тон менше CO2, а економія палива за весь час служби всіх автомобілів 
дозволила б заощадити 60 млрд. літрів сирої нафти [11].

Пластиковий кузов. Близько 80% пластмас, що використовуються в 
автомобілях, припадає на п’ять типів матеріалів: поліуретани, полівінілхлориди, 
поліпропілени, АБС-пластики, склопластики. Інші 20% складають поліетилени, 
поліаміди, поліакрилати, полікарбонати та ін.[12].

Пластик не так давно вважався в автомобілебудуванні найбільш перспектив-
ним кузовним матеріалом. Але, властивості пластика змінюються під впливом 
різних температур - мороз робить пластик більш крихким, а спека розм’якшує 
цей матеріал.

З цих причин і ряду інших з пластика не можна виготовляти ті деталі, на 
які виявляються досить високі силові навантаження, ремонту деякі пластикові 
деталі і зовсім не піддаються, і вимагають повної своєї заміни. На сьогоднішній 
день із пластику виготовляють лише навіси, бампера та крила.

Полівінілхлорид застосовують для виготовлення багатьох фасонних деталей 
(щити приладів , рукоятки і т. д.) і оббивних матеріалів (тканини, мати і т.д.). З 
поліпропілену роблять корпуси фар, кермові колеса, перегородки і багато іншого. 
АБС - пластики використовують для різних облицювальних деталей. Кількість 
скла в кузовах автомобілів неухильно збільшується. Це пояснюється прагнен-
ням поліпшити оглядовість, додати автомобілю більш естетичний вигляд. В 
основному застосовують неорганічні скла. Прозорість їх залежить від якості 
обробки поверхні ( неполіровані або поліровані), а механічні характеристики 
- від термообробки (незагартовані або загартовані). Після гарту скло не можна 
різати або свердлити. У разі удару воно дробиться на дрібні шматочки з тупими 
краями , тому таке скло називають безпечним. Загартоване скло має товщину 3 
... 6 мм. Безпечні скла можна отримати склеюванням, наприклад , двох листів 
неорганічного тонкого скла прозорою плівкою з поліметілакрілату або полнаце-
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тату. Виходить безосколкове міцне скло, зване триплексом. При сильному ударі 
такі скла розпадаються на осколки , утримувані на проміжному шарі товщиною 
0,4 ... 0,8 мм. Скло з більш товстим проміжним шаром мають високу міцність 
при вигині і ударах. Органічні (полімерні) скла мають високу прозорість, лег-
ко забарвлюються, здатні затримувати інфрачервоні промені - ( перешкоджають 
нагріванню салону сонячними променями). Однак вони володіють істотним 
недоліком - легко дряпаються. Виготовляють такі скла з полікарбонату або ме-
тилметакрилату.

Композитний кузов. Композитний матеріал це «гібридний» матеріал, одер-
жуваний з декількох з’єднань разом. Таке виробництво робить композитний ку-
зов оптимальним за якостями, так як в ньому з’єднується все краще від кожного 
компонента. Крім того, композитні матеріали довговічніші, з них можна виготов-
ляти великі суцільні деталі, що спрощує саме виробництво.

До композитних матерів належить, наприклад, вуглеволокно, яке, 
використовується у виробництві найчастіше. З вуглеволокна виготовляють 
остови до кузовів для суперкарів. До мінусів даного матеріалу можна віднести 
трудомісткість при його використанні в автомобілебудуванні. Іноді навіть 
необхідна ручна праця, що, звичайно, в підсумку позначається на ціні. Ще один 
недолік - це практично неможливість відновлення деталей з вуглепластика 
після деформації при аваріях. Серед недоліків вуглепластику: висока вартість, 
неможливість вторинної переробки та подальшого застосування у виробництві 
інших виробів, а також досить складний технологічний процес виробництва 
композитів на основі вуглеволокна.

Все це сприяє тому, що масово автомобілі в вуглепластикових кузовах прак-
тично не випускаються.

Матеріалами, які, швидше за все, займуть те місце, яке в даний час займають 
стали, є скловолокно, вуглецеве волокно і дюралюміній [13].

У кожного типу кузовів є свої достоїнства і недоліки. Тут вже все залежить 
від смаків споживачів. 

Але впровадження в автомобілебудуванні високоміцних матеріалів малої 
ваги викликає багато суперечливих думок. Нові рішення для масового ринку, як 
вуглецеве волокно, високоміцна сталь або алюміній, мають очевидні переваги 
порівняно з звичайною сталлю або пластиком в тому відношенні, що вони не 
тільки зменшують вагу і роблять автомобіль більш ефективним, а й пропонують 
більш високу жорсткість, а, отже, і безпеку.

Також існує проблема більш високих витрат, пов’язаних з ремонтом 
автомобілів, виготовлених із застосуванням нових матеріалів. Мова йде не тільки 
про високу вартість ремонту, а й труднощі, з якими доведеться зіткнутися - де-
яким автосервісам це додасть чимало клопоту. У першу чергу , будуть потрібні 
кваліфіковані кадри, які мають поглиблені знання в спеціальних методах ремон-
ту. 

У зв’язку з ці деякі власники зволіють замінити зламані деталі новими, що 
не є оригінальними , зробленими не з високотехнологічних матеріалів, і тому 
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не будуть володіти ті мі ж властивостями, що може негативно позначитися на 
характеристиках безпеки.

Варто відзначити, що штамповка листового металу рухається вперед, 
тепер стає легше досягти більш складних форм з меншими витратами. Але 
якщо ця панель зі складками і опуклостями буде пошкоджена, її не так просто 
«відрихтовати» , як раніше. Тому заміна цих панелей новими буде кращим вихо-
дом із ситуації. Подивіться на сторону нового Mercedes - Benz A- Class , і уявіть 
, що на ній вм’ятина, яку потрібно «витягнуть» , зашпатльовать , прогрунтувати 
і пофарбувати... [14].

Отже впровадження нових матеріалів у автомобілебудуванні пов’язане не 
тільки з перевагами, але й з деякими труднощами та незручностями. Матеріалами, 
які, швидше за все, займуть те місце, яке в даний час займають стали, є склово-
локно, вуглецеве волокно і дюралюміній.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

Нанотехнологии обещают целый ряд выгод от широкомасштабного внедре-
ния в массовое производство автомобилей. Так буквально каждый узел или ком-
понент в конструкции автомобиля может быть в значительной степени усовер-
шенствован при помощи нанотехнологий. 

Одним из наиболее перспективных и многообещающих направлений при-
менения (в том числе коммерческого) достижений современной нанотехнологии 
является область наноматериалов и электронных устройств.

Целью статьи являлось сделать краткий обзор существующий нанотехноло-
гий которые можно использовать в автомобильной промышленности. 

Уже существуют легко очищающиеся и водоотталкивающие покрытия для 
материалов, основанные на использовании диоксида кремния. 

В форме наночастиц это вещество приобретает новые свойства, в частности, 
высокую поверхностную энергию, что и позволяет частицам SiO2 при высыха-
нии коллоидного раствора прочно присоединяться к различным поверхностям, 
в первую очередь к родственному им по составу стеклу, образуя, тем самым, 
сплошной слой наноразмерных выступов. 
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Покрытие из наночастиц кремнезема делает обработанную поверхность ги-
дрофобный - на поверхности с плёнкой из SiO2 капля воды касается субстра-
та лишь немногими точками, что во много раз уменьшает Ван-дер-Ваальсовые 
силы и позволяет силам поверхностного натяжения жидкости сжать каплю в 
шарик, который легко скатывается по наклоненному стеклу, унося с собой на-
копившуюся грязь.

В силу наноразмерной толщины, такие покрытия совершенно невидимы, а 
благодаря биоинертности кремнезема - безвредны для человека и окружающей 
среды. Они устойчивы к ультрафиолету и выдерживают температуры до 400 °C, 
а действие водоотталкивающего эффекта длится в течение 4 месяцев.

Несколько зарубежных фирм уже выпускают подобные покрытия в про-
мышленных масштабах. На российском рынке их продукцию представляет экс-
клюзивный дистрибутор - компания Nanotechnology News Network. 

Что касается в прямом понимании самоочищающихся поверхностей, то та-
кая технология основана на использовании диоксида титана. Принцип действия 
материала с таким покрытием заключается в следующем. При попадании уль-
трафиолетового излучения на нанопокрытие из TiO2 происходит фотокатали-
тическая реакция. В ходе этой реакции испускаются отрицательно заряженные 
частицы - электроны, а на их месте остаются положительно заряженные дырки. 
Благодаря появлению комбинации плюсов и минусов на поверхности, покрытой 
катализатором, содержащиеся в воздухе молекулы воды превращаются в силь-
ные окислители - радикалы гидроокиси (HO), которые в свою очередь окисляют 
и расщепляют грязь, а также нейтрализуют различные запахи и убивают микро-
организмы.

Кроме покрытий для стекол также разработаны и выпускаются составы с 
аналогичным действием для тканей, металла, пластика, керамики - и все они 
имеют потенциал для применения в автомобильной промышленности. 

Из серийных моделей автомобилей гидрофобное покрытие наносится на бо-
ковые стекла Nissan Terrano II. Оно не создает полноценный водоотталкивающий 
эффект, но уменьшает пятно контакта поверхности с каплями воды, благодаря 
чему во время дождя стекло остается вполне прозрачным.

По некоторым сообщениям, концерн BMW работает над созданием само-
очищающихся покрытий на основе нанопорошков. 

Компания Mercedes-Benz с конца 2003 года выпускает модели А, С, E, S, 
CL, SL, SLK покрытых новым поколением прозрачных лаков, изготовленных с 
использованием нанотехнологий. В состав верхнего слоя такого лакокрасочного 
покрытия вводят наноскопические керамические частицы. По утверждению соз-
дателей, новое лакокрасочное покрытие защищает кузов от царапин в три раза 
эффективнее, чем обычный лак.

По результатам испытаний оказалось, что покрытые лаком нового типа ма-
шины сохраняют блеск на 40% сильнее, чем покрашенные обычной краской. 

Новое лаковое покрытие не только защищает кузов от механических по-
вреждений, но еще и полностью отвечает требованиям Mercedes относительно 
устойчивости к воздействию химических элементов, находящихся в воздухе.
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В настоящее время с использованием нанотехнологических подходов уже 
производятся высокоэффективные антифрикционные и противоизносные по-
крытия для автотранспорта. Так российский концерн «Наноиндустрия» наладил 
серийное производство ремонтно-восстановительного состава «Нанотехноло-
гия». Состав предназначен для обработки механических деталей, испытываю-
щих трение - двигали, трансмиссия. 

При применении состав позволяет создавать модифицированный высоко-
углеродистый железосиликатный защитный слой (МВЗС) толщиной 0,1-1,5 мм 
в областях интенсивного трения металлических поверхностей, что дает возмож-
ность избирательной компенсации износа мест трения и контакта деталей за счет 
образования в этих местах нового модифицированного поверхностного слоя. Ис-
пользование РВС позволяет увеличивать ресурс работы узлов и деталей в 2-3 
раза за счет замены плановых ремонтов предупредительной обработкой, снижает 
вибрации и шум, на 70-80% снижает токсичность выхлопа автомобиля без при-
менения каких-либо других мер.

В аэрокосмической промышленности уже широко применяется семейство 
наноструктурированных аэрогелей. Так кремниевый аэрогель - лучший в мире 
твердый теплоизолятор, когда-либо обнаруженный или полученный. Для про-
мышленности он представляет интерес, так как обладает высокой термической 
изоляцией - до 800° С (2,5-сантиметровый лист из силиконового аэрогеля надеж-
но защищает руку человека от огня паяльной лампы) и акустической изоляцией - 
скорость звука при прохождении через аэрогель составляет лишь 100 м/сек. Раз-
витие нанотехнологий позволит снизить себестоимость производства аэрогелей 
и сделает этот вид материалов доступным для применения в различных отраслях 
промышленности, в том числе автомобильной. 

Большие перспективы имеются в улучшении электронных компонентов ав-
томобиля с помощью нанотехнологий. Так микроэлектромеханические системы 
(MEMS) уже расширяют стандартную технологию микроэлектроники, что по-
зволяет объединять в одной микросхеме элементы, обеспечивающие как меха-
ническое перемещение физических частей, так и электронов в электрической 
схеме. 

Это позволяет вместо раздельного производства микроактуаторов и сенсо-
ров, делать их в виде интегрированного в микросхему единого изделия. При этом 
для их производства используется уже апробированная традиционная техноло-
гия производства интегральных микросхем и полупроводников.

Идею подвижного кремния (еще так называют MEMS) прекрасно 
иллюстрируют MEMS-акселерометры, которые уже широко используются в 
качестве сенсоров автомобильных подушек безопасности. 

Развитие нанотехнологий обещает массовое распространение новых 
конструкционных материалов с порою уникальными свойствами и 
характеристиками. Наибольший интерес для инженеров и исследователей 
представляют углеродные материалы, из которых в настоящее время наиболее 
изученными, а также наиболее перспективными для целей практического 
применения являются углеродные нанотрубки (УНТ). Они обладают 
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самым широким набором уникальных свойств, делающих их чрезвычайно 
перспективными для использования, в том числе в автомобилестроении. 

представляют нанотехнологии для создания перспективных автомобилей на 
топливных элементах. 

С помощью нанотрубок предполагается решить проблему надежного 
и безопасного хранения водорода на борту транспортного средства, так как 
наряду с металлами и жидкостями углеродные нанотрубки могут заполняться 
газообразными веществами и связывать большое его количество.

Китайские и американские ученые совместно разработали нанолампочку, в 
которой нитью накаливания служит не вольфрамовая проволочка, а углеродные 
нанотрубки. Лампочка с УНТ более экономичная - при равном напряжении она 
испускает больше света. 

Сейчас конструкторы «гибридных» автомобилей уже сталкиваются 
с потребностью в компактных, легких и высокоемких аккумуляторных 
батарей. Стоит напомнить, что ставшие традиционными кислотные 
аккумуляторы не годятся, в силу большой массы, громоздкости, экологической 
«небезупречности». С ростом парка гибридов, а также с массовым появлением 
водородных автомобилей на ТЭ потребность в автономных источниках хранения 
электрической энергии возрастет еще больше. Нанотехнологии предлагают ряд 
решений данной проблемы. 

В силу того, что большинство автомобилей будущего будет работать на 
электрической тяге, гораздо больший интерес станет представлять использование 
фотоэлементов в конструкции автомобиля. В этом отношении нанотехнология 
позволяет создавать долговечные, ультратонкие и гибкие преобразователи 
солнечного света. Кроме того, использование нанотехнологических принципов 
позволит получать солнечные панели с КПД до 80-90%. 

Кроме конструкции автомобиля, измениться структура самой автомобильной 
промышленности.

Так с появлением автоматизированной молекулярной нанотехнологии получит 
новое развитие уже наметившаяся тенденция - разделение функций разработки/
проектирования автомобилей и их производства с окончательным закреплением 
приоритета за первой из перечисленных двух функций. Собственно в будущем 
автомобильные концерны будут только разрабатывать конструкции тех или иных 
моделей автомобилей для последующей продажи права на их производство 
методами поатомной сборки сторонним организациям. 

Тем самым не автомобиль будет товаром, а информация об особенности его 
конструкции, что будет полностью соответствовать модели новой экономической 
формации, где единственным предметом обмена станет информация. 

Развитие направлений науки, техники и технологий, связанных с созданием, 
исследованиями и использованием объектов с наноразмерными элементами, 
уже в ближайшие годы приведет к кардинальным изменениям во многих сферах 
человеческой деятельности – в том числе и в машиностроении.

Новейшие нанотехнологии наряду с компьютерно-информационными 
технологиями и биотехнологиями являются фундаментом научно-технической 
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революции в XXI веке, сравнимым и даже превосходящим по своим масштабам 
с преобразованиями в технике и обществе, вызванными крупнейшими научными 
открытиями XX века.

Разработка и успешное освоение новых технологических возможностей 
потребует координации деятельности на государственном уровне всех участников 
нанотехнологических проектов, их всестороннего обеспечения (правового, 
ресурсного, финансово-экономического, кадрового), активной государственной 
поддержки отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Формирование и реализация активной государственной политики в 
области нанотехнологий позволит с высокой эффективностью использовать 
интеллектуальный и научно-технический потенциал страны в интересах развития 
науки, производства, здравоохранения, экологии, образования и обеспечения 
национальной безопасности Украины.
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 ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ АВТОМОБІЛЯ 
УДОСКОНАЛЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Дзеркала заднього виду в автомобілі є дуже важливим елементом, але при 
їзді в темний період часу, вони можуть спричиняти водієві незручності, а саме 
осліпити водія відбитим світлом фар автомобілів, які їдуть позаду, тому  сучасні 
автомобільні компанії на деякі моделі автомобілів встановлюють дзеркала з ав-
томатичним затемненням[1].

Дзеркала заднього виду з автоматичним затемненням (Електрохромні дзер-
кала) поділяються на дві групи: дзеркала на основі електрохромних рідин, та на 
основі тонких твердих електрохромних плівок[2]. 

У дзеркалах на основі електрохромних рідин простір між двома скляними 
пластинами заповнено особливою рідиною, прозорою в звичайному стані, яка 
темніє під дією електричного струму. На зовнішню пластину нанесено прозорий 
електрод, а внутрішня пластина має дзеркальний металевий шар. Ця конструкція 
є досить не надійною, тому-що при пошкодженні дзеркала рідина з нього витікає, 
і дзеркало втрачає свої властивості.

Більше поширення набули протизасліпні дзеркала на основі твердого елек-
трохромного матеріалу - оксиду вольфраму. У конструкції таких дзеркал немає 
рідин. Крім того, електричне живлення потрібно таким дзеркалам лише на корот-
кий час - для перемикання режиму. Тому, дзеркала на основі твердих електрох-
ромних плівок слід вважати більш надійними та економічними. 

Недоліками всіх цих конструкцій є велика ціна, відносно великий час 
затемнення(2-3с) та обов’язкове зовнішнє джерело живлення[3]. Що робить 
установку цих дзеркал на автомобілі в яких вони не передбачені  доволі доро-
гою, та складною. Тому було прийнято рішення розробити нову конструкцію, 
яка мала-би доволі низьку собівартість, більш швидку реакцію на світло, та була  
енергонезалежною. 

В основу конструкції було покладено звичайний рідкокристалічний чорно-
білий LCD дисплей, який по своїй конструкції чимось нагадує дзеркало  на основі 
електрохромних рідин, але має меншу вартість, менший час спрацьовування, та 
не втрачае своїх властивостей, при невеликих пошкодженнях. 

На верхній частині дзеркала встановлено сонячну батарею, яка при 
попаданні на неї світла виробляє струм, який використовується для живлення 
дисплея. Регулювальний резистор слугує для настройки чутливості.
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Рис1. Конструкція дзеркала 
1 — сонячна батарея;2 - корпус;3-  LCD дісплей

Рис2. Принципова схема

Результатом дослідження стала діюча модель дзеркала. Її  випробуван-
ня на автомобілі «Таврія» і «Москвич» показали що ця конструкція дзеркала 
відповідає всім задачам поставленим в  роботі, та крім центрального дзеркала 
заднього виду, може застосуються і в бічних дзеркалах. 
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКИХ САЙТОВ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВКЛАДЧИКОВ

Актуальность темы исследования: 
Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковско-

го обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей экономической 
и социальной среды, в которой функционируют банки, и прежде всего внедрени-
ем новых информационных технологий и систем автоматизации банковских опе-
раций. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) предполагает работу не 
только с клиентами банка, но и с банками-корреспондентами и подразделениями 
банка, филиалами, отделениями, удаленными кассами, обменными пунктами и 
т.п. Услуги ДБО охватывают как простейшие информационные сервисы, ска-
жем, получение информации об остатке средств на счете, до сложнейших форм 
обслуживания, таких, как получение кредита в режиме удаленного доступа или 
размещение заявок брокеру во время операций на фондовом или валютном рын-
ке. Применяя технологи ДБО, банк проводит платежи или осуществляет другие 
сделки с денежными средствами клиентов на основе дистанционных распоряже-
ний, которые их клиенты передают в банк различными каналами доступа (теле-
фонные, Internet и т.д.) с помощью различных средств доступа.

Следовательно, банк, который дает своим клиентам полный набор сервисов 
ДБО, становится телекоммуникационно-финансовым центром, к которому раз-
ным каналам поступают распоряжения клиентов. Клиент такого телекоммуника-
ционного банка может использовать для проведения операций любые доступные 
каналы или пользоваться различными комбинациями каналов в зависимости от 
ситуации. Интернет – один из возможных каналов передачи информации, ис-
пользуемых при дистанционном обслуживании клиентов. Также в последнее 
время стремительно растет спрос на дистанционные услуги банков, и количество 
пользователей онлайн-банкинга.

Постановка проблемы: 
Украинским банкам в нынешних условиях приходится напрямую конку-

рировать с зарубежными банками, которые используют новейшие технологии. 
Глобализация финансовых рынков приводит к тому, что банки во всем мире стре-
мятся стать финансовыми институтами, а не чистыми проводниками экономики.
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Сегодня в Украине активизации интернет банкинга не наблюдается по мно-
гим причинам. В стране до сих пор не сложилась массовая культура потребления 
банковских услуг. Значительная часть расчетов ведется наличными. Платежные 
карты не получили широкого распространения. Финансовый и банковский кри-
зис, от которой, прежде всего, страдают физические лица, которые во всем мире 
являются основными потребителями розничных банковских услуг, препятствует 
формированию этой культуры. Корпоративные клиенты, в отличие от физиче-
ских лиц, не могут не пользоваться услугами банков, но и они стараются не дер-
жать остатков на счетах, а использовать бартер, применять наличные расчеты 
и т.д. Именно этими внешними факторами во многом обусловлены проблемы 
развития интернет банкинга в Украине.

Кроме того, развитие интернет банкинга в Украине сдерживается в силу 
ряда других причин, основными из которых являются:

• малочисленность современной аудитории пользователей Internet. (пример-
но 4% населения);

• довольно низкая платежеспособность украинских пользователей Internet;
• отсутствие соответствующих законодательных актов и надлежащего ин-

формационного защиты в этой сфере;
• нехватка структур (поскольку нет правовой базы), которые бы предостав-

ляли услуги по сертификации ключей для обеспечения строгой аутентификации 
(установления подлинности) торговцев и покупателей.

Анализ последних достижений и публикаций: 
Многие современные ученые исследуют процесс становления интернет 

- банкинга в Украине, в частности, можно выделить таких, как А.Воронин, О. 
Сугоняко, И.М. Гвоздев т.д. Однако следует отметить, что внедрение этой тех-
нологии в Украине началось недавно, именно поэтому анализ развития интер-
нет-банкинга необходимо делать опираясь в основном на опыт непосредственно 
коммерческих банков

Цель статьи: 
Изучить влияние банковских интернет сайтов на привлечение вкладчиков. 

Ознакомить потенциальных клиентов с функциональными возможностями от-
крытия депозитного вклада с помощью интернет банкинга. 

Изложение основного материала: 
Под термином «БАНК» понимают учреждение, которое создано для привле-

чения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возврата, 
платности и срочности. Специфика банковского учреждения состоит в том, что 
подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за счет 
заемных средств. Возможности банков в привлечении средств не безграничны 
и регламентированы со стороны центрального банка в любом государстве. Ос-
новную часть ресурсов банка формируют привлеченные средства от населения, 
которые покрывают до 90% всей потребности в денежных средствах для осу-
ществления активных банковских операций. Банк имеет возможность привле-
кать средства предприятий, организаций, учреждений, населения в форме вкла-
дов (депозитов) и открытия им соответствующих счетов. 
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На сегодняшний день основным показателем стабильной работы для боль-
шинства банков является наибольшее количество депозитных вкладов. Именно 
от таких вкладов зависит количество оборотных денежных средств внутри банка.

Поэтому сейчас банки внедряют и используют различные методы привле-
чения все большего количества вкладчиков. В последнее время банки активно 
развивают функциональные возможности своих систем интернет-банкинга. Наи-
более активно банки добавляли такие функции как различные переводы, возмож-
ность погашать кредиты, открытие и пополнение депозитов, пополнение акаун-
тов в соцсетях и онлайн-играх. Также банки начали предлагать в рамках систем 
интернет-банкинга различные сервисы ведения домашней бухгалтерии»

Сейчас банки имеют в своем распоряжении весьма изысканный инструмент, 
позволяющий соединить пространство и время. По мере развития интернет бан-
кинга  появляются новые качественные финансовые инструменты. Интернет 
сайты позволяют изучить услуги банка быстрее и эффективнее, в большей степе-
ни оценить качество предоставляемых услуг. 

Набор функций интернет банкинга может успешно соперничать с традици-
онным способом оказания услуг, так как, дает возможность осуществлять опера-
ции не выходя из дома в любое удобное время

Системы интернет банкинга в Украине устанавливают крупные банки для 
повышения конкурентоспособности банка, расширение его услуг и еще боль-
шей «привязки» к себе клиента. Первым украинским банком, который ввел среди 
своих услуг интернет банкинг, стал ПриватБанк. Это произошло в 1998 году, Ис-
пользование интернет банкинга дает возможность получить доступ к текущим 
или карточным счетам (частных или корпоративных), причем доминирование 
какой-то одной ориентации услуг - на юридических или частных лиц - на укра-
инском рынке нет.

Налицо преимущества пользования интернет-банкингом:
оперативность. Быстрый и круглосуточный доступ к своим средствам при 

главном и неотъемлемом условии – наличии компьютера и доступа в Интернет;
• удобство. Сегодня сложно представить офис или дом без компьютера и 

Интернет и, следовательно, сидя перед монитором или коммуникатором можно 
распоряжаться своими средствами как угодно, разве что исключена возможность 
доставки наличных денег на дом. Но было бы желание… и возможно вскоре в 
ответ на вопрос «Кто там?» за дверью услышим «Банк N, Ваша доставка налич-
ных на дом»;

• дешевизна. Подключение к обслуживанию в системе интернет-банкинга 
минимальна или вообще отсутствует, а комиссия за платеж очень доступна – от 
0 до нескольких гривен (в некоторых банках комиссия в 2 раза меньше, чем при 
обслуживании в отделении того же банка).

К перечню основных функций интернет-банкинга можно отнести следую-
щие: 

• перевод собственных средств с одного счета на другой (например, с те-
кущего на депозитный), 

• перечисление денег в другие учреждения (оплата счетов и др.), 
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• переводы в системах денежных переводов и конвертация валюты.
Возможность открывать депозиты онлайн – еще одна привлекательная функ-

ция интернет-банкинга. Такая функция есть в интернет-системах 22-х банков из 
50-ти лидеров по активам.

Интернет сайт на сегодняшний день – это лицо банка.
Но как из множества предложений выбрать то, которое подходит именно 

вам?
Для своего исследования я выбрала три банка которые находятся рядом с 

колледжем, то есть нет территориального предпочтения – «ПАТ КБ  Приват-
банк», «АТ Ощадбанк» и «Надра Банк».

Давайте проанализируем информацию о вкладах (депозитах), которую пре-
доставляют на своих сайтах эти банки.

Например, на сайте, уже упомянутого ПриватБанка, оформить депозит мож-
но не выходя из дома, имея в своем распоряжении интернет, карту Приват Банка 
и телефон. ПриватБанк на своем сайте предлагает пять видов онлайн депозитов. 

Сайт банка «ПриватБанк» предлагает выбрать  депозит условия которого 
наиболее вам подходят, оформить который можно следуя видео инструкции, ко-
торая находится на этой же странице сайта. 

«ПриватБанк» открывает депозиты в таких валютах:
• Гривна
• доллары США
• Евро
• Рубль РФ
Также на сайте существует приложение под названием «Депозитный каль-

кулятор» с помощью которого клиенты могут высчитать, сколько денежных 
средств они получат при закрытии депозита под ту ли иную процентную ставку.

Скорость оформления вклада (депозита)зависит от способа внесения 
средств на счет, с карты или наличностью в отделении банка. Если вы вносите 
средства с карты, то после нажатия кнопки «оформить» необходимая сумма пере-
числяется на депозитный счет. Депозит открыт! Причем контролировать все свои 
вклады можно так же через Интернет-банк Приват24 (раздел «Депозиты»/меню 
«Мои депозиты»). Также в Приват24 Вы можете пополнять свои депозиты и про-
сматривать движения по ним. 

Сайт банка «Надра Банк» предлагает населению перечень депозитов кото-
рые имеются в этом банке. Нажав на любое название депозита, который вас за-
интересовал, вы переходите к более подробной информации о нем. Также вы 
можете посмотреть ставку по этому депозиту на любой интересующий вас срок. 

«Надра Банк» открывает депозиты в таких валютах:
• Гривна
• доллары США
• Евро
Также «Надра Банк» предоставляет информацию об открытии депозитов 

для тех кто по каким-либо причинам не может прийти в банк и открыть депозит. 
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На сайте «Надра Банка» существует  «Заявка On-line» где любой желающий мо-
жет открыть депозит не выходя из дома.

На сайте «Ощадбанка» клиентам предлагаются перечень депозитов в виде 
таблицы. Таблица помогает клиентам выбрать подходящий вид депозитного 
вклада и сразу же рассчитать возможную прибыль с помощью кнопки «розра-
хувати». 

«Ощадбанк» открывает депозиты в таких валютах:
• Гривна,
• Доллары США,
• Евро.
Также на сайте присутствуют такие закладки как: «Програма лояльності», 

«Депозитний калькулятор», «Інформація про оформлення», «Найближче 
відділення», и «Замовити». С помощью этих закладок клиент может выбрать 
информацию которая его интересует и ознакомиться с ней подробнее. Но сайт 
Ощадбанка не предоставляет возможность оформить вклад онлайн с помощью 
WEB-банкінг «Ощад 24/7» .

Вывод: 
Внедрение технологии Дистанционного банковского обслуживания являет-

ся выгодным как для банков, так и для клиентов. Клиентам технология ДБО обе-
спечивает следующие преимущества по сравнению с обслуживанием в рамках 
филиальной модели:

• возможность проведения операции в любое время и в любом месте без 
посещения банка; 

• доступность актуальной информации о состоянии счетов, поступления 
средств и т.п.; 

• ускорение оборота средств на внутреннем рынке; удешевление банков-
ских операций. 

Банку технология ДБО обеспечивает: конкурентные преимущества относи-
тельно других банков, которые не предоставляют услуги ДБО,

Банк может: 
• обслуживать иногородних и иностранных клиентов, без открытия до-

полнительных отделений; 
• обеспечивать круглосуточный сервис, что актуально для привлечения 

удаленных клиентов; 
• упрощать расширять бизнес и внедрять новые продукты, поскольку все 

операции осуществляются в централизованном компьютере, и вводить дополни-
тельные услуги можно быстро, без существенных организационных затрат; 

• интегрировать технологии ДБО с другими банковскими и финансовыми 
продуктами и услугами (получение наличных и оплаты товаров и услуг), 

• сократить организационные затраты в десятки и сотни раз за счет вы-
свобождения персонала и снижения дополнительных (накладных) расходов на 
управление отделениями. 

Расходы, связанные с осуществлением дистанционных операций банка, су-
щественно снижаются. Опыт западных банков свидетельствует, что стоимость 
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проведения простого банковской операции в отделении составляет 1 доллар; по 
телефону через оператора -40 центов; через интерактивную автоматизированную 
систему ДБО - единицы и даже доли цента.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что еще не 
все банки используют практически не ограниченные возможности ДБО в полном 
объеме. 

Мое исследование показало, что наиболее доступную и обширную инфор-
мацию на своем сайте предоставляет Приватбанк. Сайт не только дает возмож-
ность самостоятельно оформить заявку на открытие депозитного счета, но и 
имеет видео инструкции по оформлению заявки и внесению средств на счет с 
помощью терминала самообслуживания. Также есть возможность скачать дого-
вор банковского вклада и не спеша с ним ознакомится.

Сайт банка «Надра Банк» предоставляет информацию менее доступно от-
носительно оформления депозитного вклада он лайн. Каждый последующий шаг 
необходимо сопровождать внесением личной информации, что не способствует 
желанию дальнейшего заполнения документов. Хотелось бы, чтобы было чуть-
чуть по проще.

Сайт Ощадбанка предоставляет информацию доступно и развернуто, легко 
рассчитать сумму депозита, но вообще нет возможности оформить вклад онлайн. 
Надеюсь, что единственный государственный банк Украины в ближайшее время 
расширит перечень онлайн услуг, я думаю, что это привлечет еще больше кли-
ентов.
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Серед студентів групи 1ОК-10 спеціальності  «Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж» була проведена інтернет-конференція із застосуванням хмарних 
технологій з використанням інтегрованого середовища Skype.

Хмарні технології - це обробки даних, в якій комп’ютерні ресурси і 
потужності надаються користувачеві як Інтернет-сервіс.

Суть хмарних технологій полягає в наданні користувачам хостингу 
віддаленого доступу до послуг, обчислювальним ресурсів і додатків через 
Інтернет. Хостинг - це послуга з розміщення обладнання клієнта на території 
провайдера, при цьому забезпечується підключення його до каналів зв’язку з 
високою пропускною здатністю. Розвиток цієї сфери хостингу здійснюється у 
зв’язку з виниклою потребою в програмному забезпеченні і цифрових послу-
гах, якими можна було б управляти зсередини, але які були б при цьому більш 
економічними і ефективними [1].

Ці Інтернет-послуги, відомі також як  «хмарні сервіси», можна розділити на 
три основні категорії: 

- інфраструктура як сервіс; 
- платформа як сервіс; 
- програмне забезпечення як сервіс. 
У порівнянні з традиційним підходом, хмарні сервіси дозволяють управля-

ти більшими інфраструктурами, обслуговувати різні групи користувачів у межах 
однієї хмари, а також означають повну залежність від провайдера хмарних по-
слуг.

При наданні хмарного сервісу використовується тип оплати «плата за ви-
користання». Зазвичай за одиницю виміру часу роботи приймається хвилина чи 
година користування ресурсами. При оцінці обсягів даних за одиницю виміру 
приймається мегабайт, що зберігається. У цьому випадку користувач оплачує 
той обсяг ресурсів, яким в реальності використовувався протягом певного часу. 
Крім того, хмарні технології надають користувачеві можливість при необхідності 
піднімати чи опускати максимальні ліміти виділених ресурсів, користуючись та-
ким чином еластичністю наданого сервісу. Користувачеві хмарних сервісів немає 
необхідності піклуватися про інфраструктуру, яка забезпечує працездатність 
сервісів, що йому надаються. Усі завдання з налаштування, усунення несправ-
ностей, розширенню інфраструктури та інше бере на себе сервіс-провайдер [3]. 
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Як приклад використання хмарних технологій в освіті, можна назвати: 
електронні щоденники;  журнали;  особисті кабінети для учнів, студентів і 
викладачів; інтерактивна приймальня; тематичні форуми, де учні або студенти 
можуть здійснювати обмін інформацією; пошук інформації, де студенти можуть 
вирішувати певні навчальні завдання навіть у відсутності педагога або під його 
керівництвом  й інше [2].

Для цього можна використовувати: комп’ютерні програми; електронні 
підручники; тренажери; діагностичні, тестові та навчальні системи; прикладні 
та інструментальні програмні засоби; лабораторні комплекси; системи на базі 
мультимедіа–технології; телекомунікаційні системи (наприклад , електронну по-
шту, телеконференції); електронні бібліотеки та інше.

Конференція - це нарада представників яких-небудь організацій, груп, дер-
жав, також окремих осіб, вчених для обговорення певних питань [1].

Інтернет-конференція є електронним способом проведення звичайних 
конференцій. Відмінність - широта аудиторії, місце проведення та технічні об-
меження.

Порядок проведення інтернет-конференцій:
1 . Визначається тема конференції, її ведучий і терміни проведення.
2 . Оголошується збір доповідей і публікується прес-реліз конференції.
3 . Проводиться обговорення доповідей.
4 . Конференція закривається. Публікуються результуючі відомості.
Види інтернет-конференцій:
• скайп –конференції;
• friendfeed-конференціі/семінари;
• wiki-конференціі/семінари;
• інтегровані, коли використовуються різні середовища і сервіси (напр., 

wiki і блоги, wiki і skype ).
Можливості веб–конференцій можна виділити такі. Сервіси для веб-

конференцій можуть включати наступні можливості та інструменти:
• спільний доступ до екрану або окремим додаткам ( screen sharing );
• інтерактивна дошка ( whiteboard );
• демонстрація презентацій;
• синхронний перегляд веб-сторінок ( co-browsing );
• анотація екрану;
• моніторинг присутності учасників;
• текстовий чат;
• інтегрований VoIP- зв’язок;
• можливість міняти ведучого;
• можливість віддавати контроль над мишею і клавіатурою;
• модерація онлайн–зустрічей;
• зворотний зв’язок ( наприклад , опитування або оцінки );
• планування зустрічей і запрошення учасників;
• запис ходу веб–конференції.
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У вигляді інтернет-конференції студентами 4 курсу спеціальності «Обслуго-
вування комп’ютерних систем и мереж» було організовано обговорення актуаль-
них питань функціонування реальних підприємств у галузі програмної інженерії.

Обговорення було здійснено під час проходження технологічної та 
переддипломної практик для засвоєння і поглиблення теоретичних знань з 
підготовки фахівців в області програмної інженерії, їх використання в майбутній 
роботі, вивчення основ управлінської й організаторської діяльності.

У ході конференції ми розглянули питання охорони праці, техніки безпе-
ки, екологічні питання, виконували збір матеріалу з економіки та організації 
виробництва, враховуючи особливості підприємства або організації (фірми, 
акціонерного товариства, банку, інспекцій, фінансових органів, промислового 
підприємства), де ми проходимо практику.

Проведення даної конференції допомогло нам самостійно обґрунтувати 
пропозиції щодо подальшого розвитку  підприємства, отримати навички з про-
ведення аналізу методів прийняття рішень, інформаційних систем конкретного 
об’єкта управління з метою самостійного вирішення проблеми побудови моделей 
оцінки, аналізу і прогнозування функціонування системи з використанням сучас-
них методів й інформаційних технологій ознайомлення з техніко-економічними 
показниками бази практики. Також предметом обговорення були аналіз існуючої 
системи управління виробництвом; аналіз застосовуваних моделей прийняття 
рішень; вивчення сучасних досягнень науки в сфері обчислювальної техніки та 
економіко-математичних методів; придбання навичок з моделювання економічних 
процесів; ознайомлення з питаннями організації науково-дослідної роботи на 
підприємстві з прийняття рішень; придбання навичок ведення науково-дослідної 
роботи, підготовки наукових доповідей; систематизація, закріплення і поглиблен-
ня знань зі спеціальних дисциплін, вивчених у коледжі; придбання практичних 
навичок, знань і вмінь в області професійної й організаторської роботи на про-
мислових підприємствах і в організаціях; збір матеріалів для дипломної роботи.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗРОБНИКА

Професійна діяльність фахівця з інформаційних технологій передбачає 
знання та вміння розробки інформаційних систем для різних сфер діяльності.

Звичайно, залежно від конкретної області застосування, інформаційні си-
стеми можуть дуже сильно відрізнятися за своїми функціями, архітектурою, 
реалізацією. Однак можна виділити деякі властивості, які є загальними для всіх 
інформаційних систем. По-перше, будь-яка інформаційна система призначена 
для збору, зберігання і обробки інформації, тому в основі будь-якої інформаційної 
системи лежить середовище зберігання і доступу до даних. Це середовище по-
винно забезпечувати рівень надійності зберігання та ефективність доступу, які 
відповідають області застосування інформаційної системи. І, крім того, важли-
вим є зручний інтерфейс для роботи з інформаційною системою [1, c.105].

Одним із принципових переваг роботи з інформаційними системами для ко-
ристувача є те, що більшість наявних додатків виглядає і поводяться подібним 
чином. Після того, як користувач попрацював з кількома додатками, він виявить, 
що може заздалегідь майже напевно сказати, де можна знайти ту чи іншу функцію 
в програмі, яку щойно придбав, або які «гарячі» клавіші треба використовувати 
для виконання тих чи інших операцій.

Графічний інтерфейс будь-якої серйозної програми повинен включати в 
себе:

• головне меню;
• інструментальну панель швидких кнопок, які дублюють основні розділи 

меню;
• контекстне меню;
• клавіші швидкого доступу;
• ярлички підказок, спливаючі при переміщенні курсору миші над швид-

кими кнопками чи іншими компонентами;
• рядок стану, що використовується для розгорнутих підказок і видачі 

різної інформації;
• файл довідки, теми якого відображаються при натисканні клавіші F1;
• можливість налаштування програми та запам’ятовування налаштувань.
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Окрему увагу при розробці програм необхідно приділяти колірному рішенню 
додатку. Колір є потужним засобом впливу на психіку людини. Саме тому по-
водитися з ним треба дуже обережно. Невдале колірне рішення призводить до 
швидкого стомлення користувача, що працює з цим додатком, до розсіювання 
його уваги, до частих помилок.

Треба прагнути використовувати обмежений набір кольорів і приділяти ува-
гу їх правильному поєднанню. Розташування яскравих кольорів, таких, як чер-
воний, на зеленому або чорному тлі ускладнює можливість сфокусуватися на 
них. Не рекомендується використовувати додаткові кольори. Зазвичай найбільш 
прийнятним кольором буде нейтральний, наприклад світло-сірий.

Колір не повинен використовуватися в якості основного засобу передачі 
інформації.

Не можна також забувати, що сприйняття кольору дуже індивідуально. 
Тому треба надавати користувачеві можливість самостійного налаштування на 
найбільш прийнятну для нього гамму.

Виходячи з викладених міркувань, для свого додатку слід використовувати 
палітру системних кольорів.

Також при розробці програм потрібно дуже акуратно використовувати 
шрифти. У додатку бажано використовувати стандартні шрифти, бо шрифт, вста-
новлений на вашому комп’ютері, не обов’язково повинен матися і на комп’ютері 
користувача. Тому використання якогось екзотичного шрифту може призвести до 
того, що користувач, відкривши додаток, не побачить зрозумілого тексту.

Практично будь-який додаток повинен мати меню, оскільки саме воно ро-
бить найбільш зручним доступ до функцій програми. Існує кілька різних типів 
меню: головне меню зі списками розділів, що випадають, каскадні меню і 
спливаючі або контекстні меню.

Багатьом розділам можуть бути поставлені у відповідність «гарячі» клавіші, 
що дозволяють звернутися до команди даного розділу, не заходячи в меню.

Додаток повинен значно полегшувати роботу користувача, надаючи йому 
систему підказок [2, c.68], що допомагають зорієнтуватися у програмі. Ця систе-
ма включає в себе:

• ярлички, що спливають, при затриманні курсору над якимось елементом 
вікна програми;

• кнопку довідки в рядку заголовка вікна;
• вбудовану систему контекстно-залежної оперативної довідки, що 

викликається по клавіші F1;
• розділ меню Довідка, що дозволяє користувачеві відкрити стандар-

тний файл довідки Windows.hlp, який містить у вигляді гіпертексту розгорнуту 
інформацію питання, що цікавлять користувача .

Отже, інформаційні системи, хто б їх не розробляв, повинні бути прості 
в експлуатації і розумінні. Вони повинні забезпечувати доступ до безлічі 
внутрішніх і зовнішніх баз даних, активно та грамотно використовуючи графічне 
представлення даних.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИКУ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

Одними з важливих чинників підвищення ефективності та 
конкурентоздатності підприємства є зниження його витрат. Як відомо логістичні 
витрати є однією з постійних складових загальних витрат, а у деяких випадках 
вони можуть бути одним з найвагоміших чинників у формуванні ціни продукції. 
Прикладом цього можна навести всім відомі інтернет-магазини, які за рахунок 
оптимізації витрат на закупівлю, транспортування, та зберігання товару можуть 
суттєво знизити ціні у порівнянні зі звичайними магазинами.

Логістика – це оптимальне управління матеріальними  та інформаційними 
потоками в процесі виробництва, сбиту и супутнього сервісу як в рамках одного 
підприємства, так і для групи підприємств.

Інтернет-магазин являє собою електронний ілюстрований каталог товарів з 
можливістю вибору і замовлення з доставкою. На сьогоднішній день це - широко 
поширений і часто використовуємий вид Інтернет-послуг. Розрахунки за товари в 
Інтернет-магазині оформлюються за допомогою електронних платіжних засобів 
- кредитних карт і так званих «віртуальних» грошей (WebMoney, Яндекс.Гроші, 
PayPal тощо).

Ринок Інтернет-торгівлі України перебуває на етапі бурхливого розвитку. 
За останні 10 років кількість інтернет-магазинів зросла приблизно в 60 раз, а 
обіг онлайн-торгівлі перевищив 1 млрд. дол . [1]. Динаміка розвитку інтернет-
магазинів в Україні представлена у таблиці.

Динаміка розвитку інтернет-магазинів в Україні
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Роки 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
К-ть інтернет-
магазинів, шт. 100 500 150 - 3200 5500 6000
Сума товарообо-

роту, млн. грн.. - 100 - 200 350 600 1000
Інтернет-магазини в Україні мають певні особливості, які відрізняють їх 

від зарубіжних аналогів. На відміну від США та Європи, де в список провідних 
онлайн-магазинів часто входять філіали реально існуючих, в Україні найбільшою 
популярністю користуються повноцінні віртуальні ресурси електронної комерції. 
Як приклад, відомий монстр роздрібної торгівлі в Україні – «Фокстрот» – у 
світовій павутині не входить навіть у десятку найбільших магазинів. А рейтинг 
найпопулярніших торгових онлайн-ресурсів очолює супермаркет Rozetka [2].

Віртуальні товари Інтернет-мазину вимагають реальної логістики, оскільки 
основними бізнес-процесами є прийом та виконання замовлень покупців, 
оптимізація доставки товарів та послуг.

Завдання логістики інтернет-магазину є постійна наявність продукту та вчас-
на поставка клієнту необхідного товару, необхідної кількості, необхідної якості, 
в необхідне місце з найменшими витратами. Ці вимоги Інтернет-магазин може 
задовольнити самостійно, а може передати в руки професіоналів – логістичних 
операторів. У світі ефективнішою практикою вважається другий підхід, однак 
можливість його реалізації залежить від стану розвитку ринку логістичних по-
слуг тієї чи іншої країни.

Логістична система повинна виконувати наступні основні функції :
• синхронізація з обліковою системою (ОС) замовника; 
• автоматичний і ручний розподіл замовлень за типами автомобілів; 
• фільтрація заявок; 
• оптимізація рейсів; 
• повнокольорова карта з високим ступенем деталізації; 
• граф (маршрути) доріг; 
• районування/зонування;
• довідник точок доставки - база клієнтів; 
• адресний довідник; 
• довідник автомобілів; 
• довідник використовуваного палива; 
• розрахунок рентабельності; 
• друк маршрутних листів і фрагментів карти; 
• модуль звітів; 
• інтелектуальні маршрути;
Розглянемо ефективність використання логістичних послуг на прикладі до-

нецького Інтернет-магазину «Колбіко». Так, при виконанні логістичних операцій 
у ручному режимі, без залучення автоматизованих засобів логістики фірма мала 
такі показники:
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• Кількість машин - 7
• Середнє завантаження рейсу - 439 кг;
• Тоннаж перевезень (на місяць) - 93000 кг;
• Кількість точок - 240;
• Загальний пробіг (на місяць) - 29866 км;
Для оптимізації та зниження логістичних витрат Інтернет-магазин звернув-

ся до відомої в Україні фірми «ESoftLogistics», яка успішно працює на ринку 
розробки та впровадження програмних рішень для транспортної логістики більш 
10 років.

Розроблена програмна система дозволяє виконувати автоматичний і ручний 
розподіл замовлень за автомобілями, при цьому враховуються наступні фактори:

• обсяг і вантажопідйомність автомобіля;
• час і дата доставки;
• середня швидкість руху - траса \ місто;
• пріоритетність заявок;
• максимальна тривалість рейсу;
• час роботи і розвантаження торгової точки;
• прив’язка і виключення регіонів; 
• облік безліч складів, рамп і час завантаження; 
• сумісність групи товарів; 
• заявки на повернення;
Алгоритм оптимізації транспортної логістики фірми «ESoftLogistics» 

перевірений на більш ніж 50 підприємствах. 
Окрім основних функцій програмні додатки дозволяють виконувати 

візуалізацію рейсів на карті, підтримують можливість ручного корегування, опе-
ративно враховує зміни дорожньої ситуації.

Для створених маршрутів автоматично визначається оптимальний поря-
док відвідування торгових точок, при враховується оптимізація за відстанню, за 
пріоритетом та часом.

Після впровадження програмної системи оптимізації транспортної логістики 
показники економічної ефективності збільшилися більш ніж на 15%, а саме:

• Кількість машин - 6 (раніше 7)
• Середнє завантаження рейсу - 779кг (раніше 439 кг);
• Тоннаж перевезень (на місяць) - 136 238 кг (раніше 93000 кг) ;
• Кількість точок 345 (раніше - 240);
• Загальний пробіг (на місяць) - 30 701 кг (раніше 29866 км);
Для  досягнення максимального економічного ефекту в логістичних систе-

мах реалізуються наступні цілі:
• максимальне завантаження транспортних засобів; 
• побудова оптимальних маршрутів з урахуванням відстаней і пріоритетів; 
• клієнт орієнтованість - діапазон (вікно) доставки.
Найчастіше для зниження витрат на доставку використовують логістичний 

аутсорсинг. Досвід застосування даного підходу успішними Інтернет-магазинами 
доводить, що скорочення логістичних витрат на 1% еквівалентно майже 10%-



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»244

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ному збільшенню обсягу продажів компанії. При логістичному аутсорсин-
ге важливо розуміти, що даний вид послуг не передбачає просто низькі ціни 
- професійний аутсорсинг виведе бізнес на якісно новий рівень. Як результат 
- збільшення прибутку за рахунок формування бази лояльних споживачів, наро-
щування обсягу продажів за рахунок підйому потужностей кур’єрської доставки, 
скорочення логістичних витрат завдяки відсутності крадіжок, втрат, недопостав-
ки з вини логістичної служби, плутанини в замовленнях і пошкодження в процесі 
транспортування .
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує про-
цес інформатизації. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний 
процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в 
сфері суспільного виробництва є збір, накопичення, обробка, зберігання, пе-
редача та використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів 
мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних 
засобів інформаційного обміну.[2 c.24]

Процес інформатизації так само торкнувся і економічних галузей. Їх ра-
дикальне вдосконалення і пристосування до сучасних умов стало можливим 
завдяки масовому використанню новітньої комп’ютерної і телекомунікаційної 
техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських 
технологій. Засоби і методи прикладної інформатики використовуються в 
менеджменті і маркетингу. Нові технології, засновані на комп’ютерній техніці, 
вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його ре-
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гламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і передачі 
інформації.

Правильний вибір програмного продукту й фірми-розроблювача – це пер-
ший і визначальний етап автоматизації керування економіко. У цей час проблема 
вибору інформаційної системи (ІС) зі специфічного завдання перетворюється 
в стандартну процедуру. Під економічною інформаційною системою (ЕІС) 
розуміють систему, призначену для зберігання, пошуку й видачу економічної 
інформації за запитами користувачів.[1 c.326]

За допомогою ЕІС можна обробляти далеко не всю інформацію, яку викори-
стовують для керування об’єктом, оскільки на будь-якому підприємстві цирку-
люють великі інформаційні потоки, які відіграють важливе значення в прийнятті 
рішень, але обробка цих потоків інформації за допомогою комп’ютерів немож-
лива. Частка інформації, яку обробляють в ЕІС, для різних рівнів управління 
коливається стосовно загального об’єму від 10 до 20 %. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІС
Загальноприйнятої класифікації ЕІС на теперішній час не існує й тому їх 

часто класифікують за різними ознаками. Розглянемо одну з таких класифікацій.
[3 c.138]

Автоматизовані банківські системи – це системи збору, зберігання, накопи-
чування, пошуку й передачі інформації, застосованої в процесі управління або 
прийняття рішень, і виконують наступні основні функції: автоматизація щоден-
них банківських операцій; ведення бухгалтерського обліку й складання зведених 
звітів; аналіз діяльності банку й вибір оптимального в даній ситуації рішення; 
автоматизації різних операцій (кредитні картки, банкомати), міжбанківські роз-
рахунки тощо. На ринку програмних засобів банківських технологій з’явилися 
організації постачальники, такі як, «Програм банк», «Інверсія», «Асофт», 
«Rstyle», «Diasoft» та інші, які почали активно задовольняти наявний попит.

Бухгалтерські й фінансово-аналітичні ІС – це програми, які містять у собі 
малокоштовні тиражні бухгалтерські програми, орієнтовані на малий і середній 
бізнес; тиражні бухгалтерські управлінські системи, орієнтовані на середні й 
частково великі підприємства (Парус, Интеллект-Сервис, 1С, Екософт); коштовні 
малотиражні комплексні управлінські системи (Галактика, Парус, ІТ, SАР АG) і 
орієнтовані на підприємства всіх галузей.

Фінансово-аналітичні ІС: Веst-Рrо – призначений для управління госпо-
дарською діяльністю торговельних і виробничих підприємств, доповнений моду-
лями обліку виробництв; Вest-Рlan - призначений для автоматизованого виробни-
чого й фінансового планування; Вest -F - призначений для аналізу фінансового й 
майнового стану підприємства, аналізу закупівель, фінансової стійкості, фактич-
ного прибутку, платоспроможності, продажів, ймовірності банкрутства; Сотfаr- 
заснований на методиці Юнидо, є універсальним інструментом для оцінки всіх 
етапів інвестиційного проекту; Рrojekt-expert містить блок оцінки ризику й 
аналізу чутливості; Questionari & Risk спрямований на якісний аспект аналізу.

Маркетингові ІС (МІС) – сукупність процедур і методів, розроблювальних 
для збору, аналізу, обробки, розподілення й виконання інформації з метою при-
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йняття ефективних рішень, що випереджають конкурентів і виконують функції 
координації плану маркетингу, мінімізація ризиків, аналізу збуту, зберігання да-
них про ризик і про його потенціал, вивчення тенденцій ділової активності, вив-
чення товарів конкурентів, аналіз цінової політики конкурентів.

ІС фондового ринку. Задоволення різних вимог учасників фондового рин-
ку до процесу виконання угод стало можливим завдяки створенню торгово-
розрахункової інфраструктури, що складається з Торговельної системи, Центра 
електронних договорів, Клірингового центра, Розрахункового депозитарію й 
розрахункового банку. Елементи інфраструктури зв’язані між собою склад-
ними потоками фінансової інформації, критичними до швидкості, надійності 
й захищеності каналів зв’язку. Роль єдиного середовища передачі даних, 
об’єднуючого всі елементи торгово-розрахункової інфраструктури та її клієнтів, 
належить системі електронного документообігу (ЕДО). Принципова перевага 
використання ЕДО при розрахунках полягає в тому, що передана інформація 
має юридичний статус документа; інформація надійно захищена від підробки 
й несанкціонованого доступу при передачі даних по мережі; використовуваний 
протокол обміну інформацією дозволяє довести факт доставки інформації.

ІС у пенсійно-страховому забезпеченні: INSTRAS – інтегровані системи в 
страховій компанії для комплексної автоматизації страхової діяльності; ИНЗК - 
страховщик дозволяє формувати бухгалтерську і статистичні звітність страхової 
компанії, а також звітність у наглядові органи. Включає блок аналізу фінансового 
стану страхової компанії; СОФТ + Страхование підтримує обслуговування пла-
стикових карт по програмі страхування.

ІС у податкових органах.
Інформаційне забезпечення державної податкової служби: ІС Налог 

(реєстрація податків, документаційна перевірка, ведення лицьових карток, ве-
дення нормативно-правової документації, камеральна перевірка).

ІС для платників податків: 1С Налогоплатильщик, розроблений компанією 
1С при участі податкової служби, призначена для підготовки й передачі 
відомостей про доходи фізичних осіб; передачі податкової й бухгалтерської 
звітності до міських податкових інспекцій, передача анкетних даних у відділення 
державної податкової інспекції. Воок NDS - забезпечує ведення книги покупок 
і книги продажів. Баланс 2 - дозволяє автоматизувати складання звітності й по-
даткових декларацій, надає інформацію про розрахунки з бюджетом.

Податкова звітність. OPZ – система забезпечує аналітичний облік доходів 
державного бюджету, контроль за динамікою надходження засобів у державний 
бюджет, робота з електронними платіжними документами. [3 c.363]/

ВИСНОВКИ
Вибір найбільш ефективної інформаційної системи управління для більшості 

вітчизняних керівників – логічно складна, трудомістка й тривала робота. Цей 
вибір багато в чому буде значно впливати на підприємство протягом декількох 
років. Щоб витримати конкурентну боротьбу між підприємствами, керівникам 
доводиться постійно оптимізувати методи ведення бізнесу відповідно до 
поточної ринкової ситуації, вимогами замовників і постачальників. У цьому та-
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кож ключову роль відіграє інформаційна система управління бізнес-процесами. 
В зв’язку з цим, необхідно широко впроваджувати такі інформаційні системи, 
які дозволяють забезпечити підприємство: оперативними відомостями про по-
треби в товарах і послугах як на ринку України, так і на світовому ринку; опера-
тивними відомостями про споживачів (постачальників) товарів і послуг; опера-
тивний облік, контроль та управління реалізацією власних (вироблених) товарів 
і послуг; оперативний облік, контроль і оперативне управління матеріальними 
цінностями; оперативний облік, контроль і оперативне управління основними за-
собами; оперативний облік, контроль і оперативне управління коштами; облік, 
контроль і розрахунки всіх видів платежів і оперативну видачу даних.
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КИБЕРСКВОТТІНГ. ЗА ТА ПРОТИ

Питання заробітку в мережі Інтернет завжди представляли великий інтерес 
для користувачів. Зростання уваги до глобальної мережі, як до надійного дже-
рела фінансового прибутку, стало особливо помітним у ХХІ столітті. Однією 
зі специфічних форм бізнесу в Інтернет є кіберсвоттінг. Кіберсвоттінг - прид-
бання доменних імен співзвучних назвами відомих компаній, популярним най-
менуваннями з метою їх подальшого перепродажу правовласникам бренду або 
іншої комерційної організації. Люди, практикуючі вищеописані дії, називаються 
кіберсвоттерамі.

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ КІБЕРСВОТТІНГА
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Термін «киберсквоттінг» виник у Сполучених Штатах Америки в 1995-
1996 роках. Для боротьби з кіберсквоттінгом дві організації, відповідальні за 
всесвітню систему Інтернет- адресації - ICANN і ВОІВ, створили Уніфіковану 
політику вирішення спорів про доменні імена (UDRP). Конгрес Сполучених 
Штатів Америки в свою чергу прийняв Закон про захист прав споживачів від 
кіберсквотінгу (The Anti - Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)).

Ідея кіберсвоттінга з’явилася, коли реєстрація доменних імен була безкош-
товною (початок 90 -х років ХХ століття). Передбачаючи активний розвиток 
Інтернету, але усвідомлюючи обмеженість якісних доменів, окремі користувачі 
мережі запропонували, що в майбутньому перепродаж віртуальних імен змо-
же принести прибуток. Розвитку кіберсвоттінга не завадила і скасування 
безкоштовної реєстрації доменів. Було очевидно, що якими б не були витрати на 
первинну реєстрацію, в майбутньому, якщо мова йде про преміум- домені, вони 
будуть багаторазово компенсовані на вторинному ринку.[1]

З плином часу подібні припущення підтвердилися. На даний момент коло 
залучених в доменний бізнес осіб досить широке. Крім приватних кіберсвоттерів 
це офіційні реєстратори доменних імен; компанії, що спеціалізуються на купівлі-
продажу доменів; Інтернет-ресурси з надання послуг хостингу; юридичні фірми 
та ін.

Як вид бізнес кіберсвоттінг відрізняється тим, що він практично не вимагає 
початкового капіталу; це пасивна діяльність, так як покупці самі знаходять 
продавців.

Кіберсвоттери отримують доступ до статистики пошукових запитів популяр-
них пошукових систем і відстежують найбільш часто вживані слова і поєднання 
- назва компаній, торгової марки і т.п. Зареєструвавши домен, кіберсвоттер 
розміщує на ньому оголошення про продаж, рекламу і чекає відгуку. Треба виз-
нати, законна реєстрація домену не завжди означає прибуток для кіберсвоттера. 
У разі позову з боку володаря бренду однойменний домен може бути безоплатно 
переданий у його користування.

КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРСВОТТІНГА
Кіберсвоттінг як вид бізнесу підрозділяється на кілька видів: галузевої 

кіберсвоттінг - реєстрація доменів за видами комерційної діяльності, за назвами 
товарів, послуг, галузей економіки; тайпськвоттінгом - використання друкарсь-
ких помилок користувача при наборі популярного доменного ім’я; брендовий 
кіберсвоттінг - реєстрація доменів, які у своїй структурі містять назви фірм або 
торгових марок; іменний кіберсвоттінг - покупка доменних імен, ідентичних 
іменах, прізвищах і прізвиськ реально існуючий відомих особистостей та ін.; за-
хисний киберсквоттінг - коли легальний власник популярного сайту (товарного 
знака) реєструє всі доменні імена, близькі, співзвучні, схожі, пов’язані за змістом 
з його власним доменним ім’ям. Робиться для того, щоб не стати жертвою 
кіберсквотерів; географічний киберсквоттинг (реєстрація доменних імен, в яких 
присутні назви географічних об’єктів - міста, області, гори і т.д.); кримінальний 
киберсквоттінг - реєстрація доменів з метою подальшого шантажу.[2]
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Особи, які практикують перші два види кіберсвоттінга, є законослухняними 
представниками цього бізнесу. У теж час люди, що займаються брендовим та 
іменним кіберсвоттінгом, а також тайпськвоттінгом в деяких випадках можуть 
вступати в конфлікт із законом.[3]

ВИСНОВКИ
Ринок кіберсвоттінга в даний час настільки розвинений, що учасники цього 

бізнесу продаю імена не тільки кінцевому споживачеві, а й один одному. Дану 
діяльність можна назвати безпрограшної: навіть у тому випадку, коли домен до-
вго не вдається реалізувати, він все одно приносить кіберсвоттеру дохід, пра-
цюючи в якості рекламного майданчика. Трафік з домену гарантовано окупає 
витрати на реєстрацію. Але як і в будь-якому іншому виді підприємництва, тут 
необхідні певні фінансові інвестиції та чималий досвід. Перевага кіберсквотінгу 
- відсутність необхідності щогодини перебувати в мережі. Можна витратити 
всього кілька годин на день на розвиток свого бізнесу - але витратити їх з розу-
мом.[1]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. http://www.seone.ru
2. http://www.cy-pr.com
3. http://wikipedia.org

Калмиков Михайло Олександрович,
ІІІ курс, спеціальність «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд»,
Відокремлений підрозділ

«Політехнічний коледж Луганського НАУ»
Реснянська Наталія Василівна, 

викладач спец. дисциплін, 
спеціаліст ІІ категорії,

Відокремлений підрозділ
«Політехнічний коледж Луганського НАУ»

AUTODESK ® BUILDING SYSTEMS – УНІКАЛЬНА 
ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Architectural Desktop 2006 розроблений на базі Autodesk ® AutoCAD ® і при-
значений для архітекторів. У Architectural Desktop дотримуються традиційних 
прийомів та способів побудови об’єктів. Гнучкість в роботі, можливість проекту-
вання різних споруд аж до найдрібніших деталей і звичне середовище AutoCAD   
дуже зручні для вирішення різних архітектурних завдань.

Autodesk ® Architectural Desktop розроблений для проектуван-
ня архітектурних споруд і розроблення до них документації. І, природно, 
користувачі, які мають досвід роботи з AutoCAD ®, і тут почуватимуться впев-
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нено. Пакет дозволяє швидко і якісно формувати документацію до проектованих 
архітектурних об’єктів. У програму включені інструменти, що полегшують пра-
цю конструктора шляхом автоматизації рутинних операцій , що зрештою робить 
управління проектами простіше й ефективніше.

Підвищити ефективність роботи також можна за рахунок використання 
автоматизації створення малюнків і формування специфікацій. Звичний спосіб 
роботи і інтерфейс AutoCAD ® дозволяють розпочати роботу без будь-яких 
ускладнень. Можна застосовувати найпотужніші та ефективні засоби відповідно 
до власних навичок і робочого графіку. Зберігаючи всі прийоми проектування 
в знайомому середовищі AutoCAD, можна набагато швидше формувати ком-
плект документації для таких об’єктів будівлі як стіни, двері та вікна шляхом 
автоматизації виснажливих і повторюваних операцій.[1]

Ефективність роботи в Architectural Desktop підтверджується ще й тим, 
що всі внесені в конструкцію зміни відразу ж можна відобразити і в супутній 
документації. Можна не турбуватися про перенесення змін в будівельну 
документацію вручну. Вам не доведеться нічого виправляти або перекреслювати. 
Всі об’єкти конструкції мають динамічний зв’язок з відповідними документа-
ми, що покращує координацію документації і скорочує в ній кількість помилок і 
недоліків. За допомогою графічних тем Architectural Desktop можна налаштувати 
відображення елементів проекту на основі неграфічних даних. Наприклад, та-
ким чином можна підсвітити елементи протипожежної системи будівлі або двері 
специфічної конструкції.

Для людей, що працюють в AutoCAD, упорядкований підхід до проекту-
вання і використання інтелектуальних об’єктів Architectural Desktop дозволя-
ють поліпшити якість проектів. Водночас звичне середовище проектування 
разом з конструкторськими напрацюваннями та стандартами істотно підвищує 
продуктивність.[2]

Autodesk Architectural Desktop тісно взаємодіє з іншими програмними 
рішеннями для будівельного проектування і службами Autodesk. Тому в Autodesk 
Architectural Desktop пропонується набір інструментів для організації спільної 
роботи розподілених колективів над одним проектом. Широка підтримка стан-
дартних форматів і можливість взаємодії різних стандартів дозволяють зробити 
спільну роботу членів всього колективу простіше й ефективніше. Ефективність 
спільної роботи в Autodesk Architectural Desktop 2006 досягається за рахунок 
експорту даних у форматі Autodesk ® DWF ® (Design Web Format). Ви можете 
легко опублікувати частину свого проекту або повністю весь проект. При цьому 
забезпечується цілісність і взаємопов’язаність даних. Після цього клієнти та інші 
проектувальники зможуть переглянути опубліковані малюнки, а також отримати 
додаткову інформацію (наприклад, відомості про ступінь пожежної небезпеки 
об’єктів будівлі) в програмі Autodesk® DWF® Viewer. А за допомогою програми 
Autodesk® DWF® Composer членам проектного колективу надається можливість 
переглядати і вносити корективи в малюнки на різних стадіях їх завершеності.

Інтерфейс користувача Autodesk Architectural Desktop 2006, незважа-
ючи на нововведення, буде знайомий та зрозумілий користувачам версій 
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Architectural Desktop 2004 і 2005. Покращений інтерфейс користувачів, введе-
ний в Autodesk Architectural Desktop 2004, продовжує вдосконалюватися з точки 
зору зовнішнього вигляду, зручності та загальної функціональності. Наочний, 
простий і інтуїтивний інтерфейс сприяє підвищенню продуктивності за допомо-
гою інструментів , що фокусуються на самому процесі. Завдяки цьому програма 
стає більш зручною у використанні. Відбувся зсув акценту з діалогових вікон 
на конструювання у самому робочому середовищі, простішим став доступ до 
інструментів проектування.

У попередніх версіях Autodesk Architectural Desktop забезпечувала-
ся координація використовуваних в проекті стандартів оформлення, але 
організація файлової структури і завдання відносин між зовнішніми посилання-
ми здійснювалося вручну. Але тепер функції Диспетчера підшивок об’єднані в 
Диспетчері структури проекту Architectural Desktop.

Ці інтелектуальні об’єкти роблять проектування більш якісним і ефектив-
ним. Вони мають певні властивості і підкоряються певним фізичним законам, 
які пов’язують комп’ютерну модель із своїм реальним аналогом. Таким чином, 
забезпечується взаємодія пов’язаних один з одним архітектурних об’єктів. На-
приклад, вікно, розташоване на стіні, має з нею зв’язок. При переміщенні або 
видаленні стіни, вікно також буде переміщене або видалене.

Інтелектуальні архітектурні об’єкти зберігають динамічний зв’язок з 
конструкторською документацією і специфікаціями, що виключає будь-які 
розбіжності між замовниками та підрядниками. Якщо, наприклад, проектуваль-
ник видаляє або яким-небудь чином змінює двері, то відбувається автоматичне 
оновлення специфікації дверей.

Architectural Desktop повністю сумісний з більшістю продуктів Autodesk, 
таких як Autodesk® Building Systems, Autodesk® Revit® Building, Autodesk® 
Revit® Structure. Так само Architectural Desktop забезпечує сумісність файлів 
знизу і до гори. Це означає, що проекти, створені у ранніх версіях Architectural 
Desktop, легко переносяться в поточну версію програми.

Autodesk Architectural Desktop 2006 базується на концепціях Architectural 
Desktop 2004 і 2005. Завдяки цьому можна почати роботу в Autodesk Architectural 
Desktop 2006 практично без будь-якої додаткової підготовки. Базові прийоми ро-
боти в Architectural Desktop не змінилися в порівнянні з версіями 2004 і 2005, але 
на освоєння нових можливостей потрібно буде витратити деякий час.

«Інтелектуальні» параметричні об’єкти, такі як стіни і навісні стіни, вікна та 
віконні збірки, двері і прорізи, колони і т.д. зберігають свої налаштування в сти-
лях. Сукупність цих стилів являє базу даних конструктивних елементів креслен-
ня. Стиль досить налаштувати один раз для подальшого використання і передачі 
в інші креслення. Є можливість очищати креслення від усіх невикористовуваних 
стилів або стилів певного типу, наприклад, стилів перекриттів.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Актуальность темы исследования. Развитие цивилизации неумолимо 
идет вперед – кроме привычной для всех нас наличности, в обиход стремительно 
вошли новые «электронные деньги». И конечно, любого человека волнует во-
прос, каким платежным средством воспользоваться – наличными, чеком или пла-
тежной картой?

Платежная карта – обобщающий термин, который обозначает все виды кар-
точек, различающихся по назначению, по набору оказываемых с их помощью 
услуг, по своим техническим возможностям и организациям, их выпускающим. 
Важнейшая особенность всех пластиковых карт, независимо от степени их со-
вершенства, состоит в том, что на них хранится определенный набор информа-
ции, используемый в различных прикладных программах. Карта может служить 
пропуском в здание, средством доступа к компьютеру, средством оплаты теле-
фонных переговоров, водительским удостоверением и т. д. В сфере денежного 
обращения пластиковые карты являются одним из прогрессивных средств орга-
низации безналичных расчетов. В системе безналичных расчетов они составля-
ют особый класс орудий платежа, которые могут обладать качествами как дебе-
товых, так и кредитных инструментов.

Постановка проблемы. Рынок платежных карт в Украине характеризует-
ся высокими темпами их эмиссии, увеличение объемов операций населения с 
их использованием. Карточный бизнес требует инвестирования средств боль-
шинства украинских банков. Переход от оплаты товаров и услуг наличностью 
к расчету банковскими платежными картами приводит к улучшению экономи-
ческой ситуации в стране, делает более прозрачными финансовые операции и 
предотвращает от уклонения уплаты налогов. Увеличение объемов карточных 
операций в торгово-сервисной сети – один из ключевых направлений карточного 
бизнеса; помогает повысить уровень финансовой культуры населения страны, 
дает возможность эмитентам и эквайрингам увеличить прибыльность карточных 
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портфелей. Но, о полноценном развитии рынка платежных карточек по итогам 
2013 года говорить рано, поскольку они еще не стали для населения реальными 
платежными средствами.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам истории возник-
новения банковских пластиковых карт и их классификации посвящены работы 
Л.В. Быстрова, А.С. Воронина, Я.А. Ликоренко, А.Г. Морозова, Ю.А. Стрельчен-
ко, В.Л. Торхова.

Изучением проблем организации банковского обслуживания пластиковых 
карт занимались ученые и специалисты банковского бизнеса, как отечественные, 
так и зарубежные С.В. Андреев, Дж. Биггине, М.Ю. Белов, Э. Беллами, Г.Н. Бе-
логлазова, А.О. Гамольский, А.У. Грачев, Н.В. Калистратов, Д.С. Кидуэлл, Л.П. 
Кроливецкая, В.А. Кузнецов, О.И. Лаврушин, О.В. Мирошкина, Е.В. Орлова, Р.Л. 
Петерсон, Г.Б. Поляк, Т.Б. Рубенштейн, А.В. Спесивцев, В.М. Усоскин и другие.

Среди научных трудов, рассматривающих операции банков с платежными 
картами, можно выделить такие наиболее важные направления в данной области 
исследования, как экономические условия использования банковских пластико-
вых карт в системе безналичных расчетов А.С. Воронин, С.М. Гуриев, М. Лар-
кин, О.В. Чередниченко, Т.В. Кириченко.

В современной экономической литературе отводиться значительное место 
способам осуществления безналичных расчетов на основе пластиковых карт. 
Среди авторов можно отметить работы А.Д. Голубовича, О.М. Миримской, К.Н. 
Петровой и Ю.А. Радцевой, Л.М. Филипповской, Л.Ю. Хлыстун.

Цель статьи. Изучить особенности использования платежных карт при 
предоставлении банковских услуг. Объект исследования – безналичные опера-
ции с платежными картами. Предмет исследования – платежные карты как пла-
тежный инструмент.

Изложение основного материала. Система безналичного расчёта создана 
в США во времена «торгового бума» (1940—1950-е годы). В большинстве своём 
она заменила чековые книжки. В процессе своего развития происходила техни-
ческая модернизация карт. Сначала это был просто кусочек картона, затем на 
карте появились эмбоссированные номера и имя владельца, и она стала работать 
по принципу перфокарты. В начале 1970-х была разработана магнитная полоса, 
а в конце 1990-х в кредитные карты стали интегрироваться чипы.

Сейчас в Украине действует национальная система массовых электронных 
платежей (НСМЭП) – внутренняя многоэмитентная платежная система, в кото-
рой расчеты за товары и услуги, получение наличных и другие операции осу-
ществляются с помощью банковских платежных карт по технологии, разрабо-
танной Национальным банком Украины.

В первую очередь, банковская карта – это универсальное платежное сред-
ство. С её помощью можно совершать безналичные расчеты оплачивать товары 
или услуги, хранить или перевозить денежные средства, а также получать налич-
ные денежные средства в банках Украины и в любой точке мира. 

Быстрое распространение банковских пластиковых карт, их превращение в 
массовый инструмент расчетов, неуклонный рост их популярности среди ши-
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роких групп населения служит наглядным свидетельством того, что эта форма 
расчетов очень выгодна и удобна.

Использование банковских платежных карт несет в себе ряд преимуществ:
1. Скорость совершения платежей. 
2. Надежность и моментальное подтверждение оплаты.
3. Возможность проконтролировать транзакции в выписках по счету.
4. Безопасность и сохранность средств.
5. Недоступность карты для использования третьими лицами.
6. Отсутствие проблем с таможней. Законодательства многих стран ограни-

чивают либо пристально контролируют суммы на ввоз/вывоз денежных средств. 
Банковские карты таможенному учёту не подлежат, соответственно с их помо-
щью можно провозить любые суммы.

7. Банковские карты международных платежных систем позволяют оплачи-
вать товары и услуги в большинстве стран мира, а также через Интернет. Валюта 
карты постоянна, при расчётах используется официальный курс платёжной си-
стемы + комиссия банка.

8. Получение наличности или оплата товаров и услуг с банкоматов или тор-
говых терминалов происходит очень быстро в любой точке мира.

9. Владелец банковской карты может получать быстрое и беспроцентное по-
полнение своего счёта, находясь в другом городе или вообще стране, тогда как 
при банковском платеже, при переводе через WesternUnion и прочих теряются 
проценты за услуги.

10. Нет необходимости держать мелкие деньги (особенно монеты). 
Удобство банковских карт – в универсальности их использования.
Кроме явных преимуществ, есть и некоторые недостатки:
1. Приём платежей. В развитых странах мира, практически все торговые 

точки принимают банковские карты, в менее развитых – приём карт ограничен 
крупными супермаркетами. В некоторых странах наличие кассового терминала 
в магазинах обязательно, как и кассовый аппарат. Однако несовместимость ис-
пользования может создать некоторые проблемы, особенно в ночное время. На-
личные деньги же принимают все магазины. 

2. Проблема чаевых. Есть определённая проблема при оплате в ресторанах, 
барах, связанная со сложностью получения чаевых при оплате кредитной картой. 
Существуют специализированное программное обеспечения POS-терминалов, 
позволяющие обслуживать данные торговые точки, с возможностью указания в 
чеке суммы чаевых, но, как правило, чаевые платятся в виде наличных. Это при-
водит к тому, что в некоторых странах расплатиться картой в баре нельзя.

3. Безопасность. При расчётах через Интернет и получении наличности 
через банкоматы и оплаты товаров в сомнительных точках, существует ненуле-
вая вероятность стать жертвой мошенничества с использованием технических 
средств. Частичным выходом из этой ситуации является использование микро-
процессорных карт. Поэтому следует быть крайне осторожным при пользовании 
магнитными картами, о чём регулярно предупреждают банки в своих памятках. 
Микропроцессорные карты уменьшают вероятность копирования карты, но уда-
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ленное использование, через Интернет, при компрометации данных карты, или 
снятие наличных, при записи PIN-кода прямо на карту, к примеру, возможно.

4. Сложность применения. Хотя банки-эмитенты стараются предельно упро-
стить интерфейс банкоматов, для многих людей, особенно пожилых, возникают 
заметные сложности в получении наличности, а иногда даже и при расчётах в 
кассовых терминалах.

5. Высокая комиссия для магазинов за возможность приёма платежей по 
картам. Магазин вынужден закладывать стоимость эквайринга в стоимость това-
ра (около 2 %), что критично для магазинов, работающих в формате дискаунтера.

6. Прослеживаемость/трассируемость, это одновременно и достоинство и 
недостаток. С одной стороны все покупки физического лица становятся абсолют-
но прозрачными для властей, с другой стороны облегчается составление всевоз-
можных финансовых отчётов.

С целью улучшения сервисного обслуживания клиентов банки используют 
различные варианты применения банковских карт:

1. Обналичивание, то есть получение наличных денежных средств путём 
списания с банковского счёта карты, можно проводить с помощью банкоматов и 
POS-терминалов, а также в офисах банков. 

2. Кроме обналичивания средств многие банкоматы позволяют платить за 
коммунальные услуги, услуги сотовой связи и доступа к сети Интернет и тому 
подобное, а также предоставляют другие услуги, например, проверка баланса 
карты.

3. Платежи в торговых точках. Банковской картой можно расплатиться за то-
вары и услуги в любой стране в любой торговой точке, оборудованной торговым 
терминалом соответствующей платежной системы. 

4. Платежи через Интернет. Банковской картой можно расплачиваться через 
сеть Интернет. Все условия обычно указываются на сайте. Этот способ – самый 
опасный способ оплаты, так как возможно воровство конфиденциальных дан-
ных – номера карты, имени держателя и CVV2-кода, которые могут использовать 
злоумышленники. 

При использовании банковских платежных карт необходимо соблюдать 
определенные меры безопасности:

1. При расчётах через Интернет и получении наличности через фальшивые 
банкоматы возможна электронная кража денег со счёта. Поэтому следует быть 
крайне осторожным. В некоторых странах существуют фальшивые банкоматы, 
считывающие магнитные полосы и коды, после чего деньги уходят к мошенни-
кам. Поэтому в таких странах рекомендуется пользоваться банкоматами при бан-
ках и крупных торговых центрах. Также не рекомендуется говорить номер своей 
карты и код CVV2/CVC2 на обратной стороне, в связи с тем, что данных рекви-
зитов обычно достаточно для совершения платежей в Интернете. Замурованный 
в стену банкомат или банкомат, находящийся в здании банка – более надёжный 
способ снятия денег со счёта.

2. При получении денег через банкомат и многих терминалах требуется вве-
сти PIN-код, состоящий из четырёх цифр. Рекомендуется его запомнить и ни в 
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коем случае не хранить его вместе с картой. У незаконного обладателя чужой 
карты есть чуть менее десяти тысяч вариантов, однако после третьего непра-
вильного ввода PIN-кода карта блокируется на сутки, а некоторые банкоматы 
даже «заглатывают» карту, которую может получить только её держатель. Если 
же хранить код вместе с картой, то злоумышленнику не составит никакого труда 
получить деньги в любом банкомате.

3. При оплате в торговых точках код чаще всего вводить не требуется, одна-
ко на обратной стороне карты стоит подпись владельца. При покупке выпускает-
ся два чека. На одном покупатель подписывается и оставляет продавцу. Подписи 
на карте и чеке должны совпадать. Для безопасности нельзя позволять продавцу 
производить действия, в результате которых карта исчезает из поля зрения её 
владельца.

4. При обмене карты в связи с истечением срока действия необходимо сле-
дить, чтобы сданная карта была разрезана банковским работником как минимум 
пополам. Новую карту необходимо как можно быстрее активировать, то есть со-
вершить с ней любую операцию, например, запросить в банкомате баланс счёта, 
то есть количество денежных средств на счете в данный момент. При получении 
конверта с PIN-кодом необходимо проследить, чтобы он был запечатан.

Вывод. В нашей стране платежные карты стали использоваться сравнитель-
но недавно, хотя история возникновения карт, как платежных документов, на-
считывает уже более ста лет. Современный мир сейчас сложно представить без 
банковских платежных карт различного вида и предназначения. Банковские кар-
ты представляют собой особый инструмент платежа, обладающий дебетовыми 
и кредитными возможностями, и внедрение нового экономического института 
благотворно сказывается на развитии банковского дела в стране. Преимущества, 
связанные с использованием пластиковых карт, очевидны. Это, в первую оче-
редь, уменьшение риска потери денег, устранение риска традиционных форм 
хищений, льготы при получении услуг на предприятиях торговли и сервиса, 
уменьшение затрат при проведении финансовых операций, в том числе покупок 
с использованием различных валют.

Миллионы украинцев быстро меняют купюры на электронные деньги. По 
данным НБУ, за последние четыре года количество операций с картами увеличи-
лось в 1,8 раза и впервые превысило 1 млрд, а оборот по этим операциям с 2009 
года вырос вдвое, до 741 млрд грн. в 2012-м. За последние три года в Украине 
утроились обороты по картам Visa, а карточный портфель MasterCard только за 
2012-й увеличился на 30 %. По данным GfKUkraine, картами пользуются 54 % 
украинцев старше 16 лет, что на 10 % больше, чем четыре года назад.

Эти данные показывают, что платежные карты становятся реальными пла-
тежными средствами для населения и по мере развития экономики и роста бла-
госостояния все большее число людей вступают в различные экономические от-
ношения, а, следовательно, прибегают к банковским услугами.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАБОТКИ И СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Инфоpмационные pесуpсы в совpеменном обществе игpают не меньшую, 
а неpедко и большую pоль, чем pесуpсы материальные. Знания, кому, когда и 
где пpодать товаp, может цениться не меньше, чем собственно товаp. В связи с 
этим большая роль отводится и способам обработки информации. Появляются 
всё более и более совершенные компьютеры, новые, удобные программы, совре-
менные способы хранения, передачи и защиты информации.

С позиций pынка инфоpмация давно уже стала товаpом и это обстоятель-
ство тpебует интенсивного pазвития пpактики, пpомышленности и теоpии 
компьютеpизации общества. Компьютеp как инфоpмационная сpеда не только 
позволил совеpшить качественный скачек в оpганизации пpомышленности, на-
уки и pынка, но он опpеделил новые самоценные области пpоизводства: вычис-
лительная техника, телекоммуникации, пpогpаммные пpодукты. 

Современные технологии обработки информации представляют собой 
модели, методы и средства решения функциональных задач и организации ин-
формационных процессов при проектировании, создании и сопровождении ин-
формационных систем. Структура этих технологий представляет собой взаимо-
действие информационных процессов. Информационные технологии решают 
задачи информационных процессов извлечения информации, обмена информа-
цией, обработки информации, хранения и накопления информации, представле-
ния и использования информации.
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Однако, чем больше развиваются технологии в сфере обработки и сохране-
ния информации, тем существенней возникают проблемы. Ниже приведём ос-
новные из них.

Одна из распространённых опасностей – приписывание мнимого могуще-
ства компьютеру. Персональный компьютер, каким бы дорогим и производитель-
ным он не был, это всего лишь счетная машина, которая не в состоянии решить 
наши сложные экономические проблемы, если мы сами не в состоянии правиль-
но сформулировать задачу.

Большое значение имеют также социально-психологические проблемы, воз-
никающие в коллективе при внедрении компьютерной техники, что вызывает, 
как правило, сокращение числа сотрудников, улучшение (а значит, и усиление) 
контроля за деятельностью остальных сотрудников и т.п.

Однако, самая распространённая опасность – угроза безопасности инфор-
мации.

В настоящее время широкое развитие получили такие угрозы информаци-
онной безопасности, как хищение баз данных, рост инсайдерских угроз, приме-
нение информационного воздействия на различные информационные системы, 
возрос ущерб наносимый злоумышленником.

Для того чтобы определить угрозы, от которых необходимо обезопасить 
информацию, нужно определить объекты защиты. Ведь информация — это не-
которые данные, носителями которых могут быть как материальные, так и не-
материальные объекты. К примеру, носителями конфиденциальной информации 
могут быть документы, технические средства обработки и хранения информа-
ции и даже люди.

В последнее время проводится много исследований в сфере обработки и со-
хранения информации, в результате которых внедряются технологии различного 
рода.

Внедрение современных технологий в сфере обработки информации позво-
ляет изменить функции ряда работников (например, секретарей, референтов), 
уменьшить их количество и повысить производительность труда. Эта концеп-
ция автоматизированного офиса развивается на базе современных технических и 
программных, средств. Ряд крупных фирм - производителей программного обе-
спечения (Corel, Microsoft, Apache, Adobe и прочие) выпускают все новые и но-
вые интегрированные пакеты программ. 

Автоматизированная обработка информации влечёт за собой накопление 
большого количества данных. В связи с этим возникает необходимость создания 
специализированного места хранения. Однако, в след за ней, возникает следу-
ющая проблема, связанная с надёжностью и безопасностью хранения информа-
ции. И эта проблема на данный момент является одной из основных.

Для повышения надёжности сохранности информации применяются раз-
личные способы и технологии: резервное копирование, шифрование, RAID, 
антивирусное программное обеспечение, применение политик безопасности, 
ограничение доступа, обеспечение физической безопасности и сохранности обо-
рудования.
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Защита информации является одной из стремительно развивающихся отрас-
лей по работе с информацией, включающая в себя комплекс методов, которые 
постоянно нужно развивать и дополнять. 

Цель статьи заключается в том, чтобы объяснить какие существуют преиму-
щества и недостатки в сфере обработки и сохранения информации. Исследования 
позволят выделить основные направления в сфере развития и внедрения новей-
ших технологий по обработке и сохранению информации. Для этого необходимо 
определить основные преимущества компьютерной обработки информации.

Рис. 1. Основные компоненты информационной технологии обработки данных.

Информационные технологии обработки данных предназначены для ре-
шения хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые 
входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их об-
работки. Эти технологии применяются на оперативном уровне управления в дея-
тельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых 
рутинных постоянно повторяющихся операций управленческого труда. Поэтому 
внедрение информационных технологий и систем на этом уровне существенно 
повысит производительность труда персонала, освободит его от рутинных опе-
раций, возможно, даже приведет к необходимости сокращения численности ра-
ботников.
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Первое преимущество компьютерной обработки данных от неавтоматизи-
рованной – упрощается единообразное выполнение операций. Компьютерная 
обработка предполагает использование одних и тех же команд при выполнении 
идентичных операций бухгалтерского учета, что практически исключает появле-
ние случайных ошибок, обыкновенно присущих ручной обработке.

Следующее преимущество – разделение функций. Компьютерная система 
может осуществить множество процедур внутреннего контроля, которые в не-
автоматизированных системах выполняют разные специалисты.

К недостаткам можно отнести потенциальные возможности появления оши-
бок и неточностей. По сравнению с неавтоматизированными системами бухгал-
терского учета компьютерные системы более открыты для несанкционирован-
ного доступа, включая лиц, осуществляющих контроль. Они также открыты для 
скрытого изменения данных и прямого или косвенного получения информации 
об активах. Чем меньше человек вмешивается в машинную обработку операций 
учета, тем ниже возможность выявления ошибок и неточностей. Ошибки, допу-
щенные при разработке или корректировке прикладных программ, могут оста-
ваться незамеченными на протяжении длительного периода.

Сохранение также является важным элементом работы с информацией. 
Среди способов и методов можно выделить наиболее эффективные: управление 
доступом, механизмы шифрования, противодействие атакам вредоносных про-
грамм, регламентация. Также одним из часто используемых в повседневной жиз-
ни методов сохранения информации является резервное копирование. А повыше-
ние безотказности хранилищ способствует надёжности хранения информации.

 Использование методов создают одновременно преимущества и недостатки 
при работе с обработкой и сохранением информации. Например: создание специ-
альных правил доступа, ввод регламентации, не приносят упрощения в процесс 
работы с информацией, но также влекут за собой и препятствие несанкциониро-
ванного доступа. 

В современных системах обработки информации используются цифровые 
технологии, исключающие бумажный носитель и осуществляющие обмен дан-
ными по сети между АРМ. Технологии предполагают также объединение со-
вместных усилий группы сотрудников над решением какой-либо задачи (т.е. 
организацию в сети рабочей группы), обмен мнениями в ходе обсуждения в 
сети какого-либо вопроса в режиме реального времени (телеконференция), опе-
ративный обмен материалами через электронную почту, электронные доски 
объявлений и т.п. Для подобных систем, охватывающих работу предприятия в 
целом, получил распространение термин «корпоративные системы управления 
бизнес-процессами». Для подобных систем характерно использование техноло-
гии «клиент-сервер», в том числе и подключение удаленных пользователей через 
глобальную сеть Internet. He редкость, когда система объединяет в общее инфор-
мационное пространство более чем 40 тысяч пользователей, размещающихся по 
разным странам и континентам. Одним из таких примеров может служить ком-
пания McDonalds, имеющая свои подразделения по всему миру, в том числе и в 
Украине.
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Сейчас мы можем судить, что технологии принесли множество преиму-
ществ и недостатков. 

Наличие даже всего одного компьютера в работе уже заметно влияет на 
скорость и удобство обработки информации, а использование специальных хра-
нилищ позволяет повысить надёжность сохранения информации. Постоянное 
применение развивающихся технологий в этих сферах, развитие программного 
обеспечения делают недостатки автоматизации не такими существенными 

Внедрение автоматизированной системы в сферу обработки и сохранения 
информации обеспечит удобство в работе, рациональную организацию произ-
водства и снижение психологических и физиологических нагрузок, т.к. с вне-
дрением соответствующего программного обеспечения время, затраченное на 
эту же работу, существенно уменьшится. Также, автоматизированная система 
предоставляет возможность производить оперативный и эффективный обмен 
информацией между всеми участками производственного процесса, позволяет 
сократить время, требуемое на подготовку конкретных задач, исключить возмож-
ные появления ошибок. 

В данный момент технологии развиты на высоком уровне и это послужит 
стимулом развиваться в дальнейшем. Результатом подобного развития станут но-
вые высокоточные технологии обработки информации, использование которых 
важно для широкого спектра задач, где используется поиск и анализ информации 
на естественном языке. В первую очередь это научные, информационно-анали-
тические, социально-экономические задачи. Полученные результаты окажут су-
щественное влияние на качество принимаемых решений в любой сфере челове-
ческой жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Актуальность темы исследованиия. Современные информационные техно-
логии управления (ИТУ) – важнейший источник и средство развития банковского 
дела. В большинстве банков руководство понимает, какую выгоду может прине-
сти использование последних достижений в области ИТУ, и как они кардинально 
изменяют бизнес, выводя его на принципиально иной уровень.

Первым и самым важным фактором среди составляющих процесса органи-
зации, оснащения, функционирования и развития ИТУ являются тесное взаимо-
действие с бизнесом, связь со стратегией инноваций конкретных банков, удов-
летворение требований бизнеса и достижение бизнес-целей.

Так как ИТУ являются специфической и стремительно меняющейся обла-
стью деятельности, то к ним применяются организационные подходы, соответ-
ствующие их специфике. ИТУ могут быть не только источником развития бан-
ковских технологий, но и средством серьезных ограничений бизнес-инициатив 
по стоимости, времени, качеству и реализуемости. Оптимизация и постоянное 
совершенствование ИТУ являются ключевым подходом в реализации бизнес-
процессов и эффективном достижении бизнес - целей.

Современная банковская система – это сфера многообразных услуг предо-
ставляемых своим клиентам – от традиционных денежно-ссудных и расчетно-
кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм 
денежно кредитных и финансовых инструментов, используемых банковскими 
структурами. 

В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции, успех предприни-
мательской деятельности будет сопутствовать тем банкам, которые лучше овла-
деют современными методами управления банковскими процессами, а автомати-
зированные информационные технологии, этому очень помогают.

Постановка проблемы. Прошли времена, когда можно было легко зараба-
тывать на спекулятивных операциях с валютой и мошенничестве. Сегодня все 
больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые 
информационные компьютерные технологии. Сегодня повсеместное использо-
вание информационных технологий стало объективной необходимостью. Спектр 
областей, в которых применяются информационные технологии, чрезвычайно 
широк. Одной из сфер, где их значение было традиционно велико с момента на-
чала их бурного развития, является финансовая сфера. Несмотря на то, что еще 
каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад кредитные организации использова-
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ли ручные методы обработки информации, сейчас практически обязательными 
атрибутами любого банка стали компьютеры, электронные терминалы, средства 
связи, коммуникации и т.д.

Анализ последних дострижений и публикаций. Последнее время исследо-
ванием информационных технологий и их анализированием занимались такие 
исследователи как Майорова Е., Кузнецов М., Белоглазова Г., Кроливецкая Л., 
Коробова Г., Сергеев А., Новоселов С., Титоренко Г., Годин В., Лобанова Н., Чер-
касова Ю., Попов Э. и другие. 

В своих работах они изучали современное развитие информационных тех-
нологий в банковской деятельности, процесс организации, оснащения, функцио-
нирования и развития ИТУ. Раскрывали понятие и значение ИТУ, рассматривали 
информационные технологии, в качестве инструмента повышения эффективно-
сти банковской деятельности. Исследователи выявляли перспективы и основные 
направления развития информационных процессов в банках.

Определение информационных технологий в банковской деятельности, в 
формулировке Майоровой Е., означает открытость технологий, способных вза-
имодействовать с различными внешними системами, обеспечивать выбор про-
граммно-технической платформы, и переносимость ее на другие аппаратные 
средства. Также информационные технологии, в сфере банковской деятельности, 
связаны с целесообразностью новых предложений и получением от них выгоды 
для хозяйствующих субъектов, и кардинально влияющих и изменяющих бизнес-
процессы в банках, выводя их на принципиально иной уровень. 

Формулировка целей статьи. Исследование информационных технологий в 
развитии банковской деятельности, с целью анализа их работы и использовании 
в професиональной сфере.

Изложение основного материала исследования. Банковские технологии не-
разрывно связаны с информационными технологиями, которые обеспечивают 
комплексную автоматизацию бизнеса. Современные информационные техно-
логии, основанные на применении средств вычислительной техники для сбора, 
хранения, обработки, поиска, передачи и выдачи информации, широко использу-
ются в банковской деятельности. К их числу относятся системы управления ба-
зами данных: текстовые, табличные, графические процессоры, алгоритмические 
языки и т.п.

Сегодня повсеместное использование информационных технологий стало 
объективной необходимостью. Спектр областей, в которых применяются инфор-
мационные технологии, чрезвычайно широк. Одной из сфер, где их значение 
было традиционно велико с момента начала их бурного развития, является фи-
нансовая сфера. 

Трудно представить себе более благодатную почву для внедрения новых 
компьютерных технологий, чем банковская деятельность. В принципе почти все 
задачи, которые возникают в ходе работы банка, достаточно легко поддаются 
автоматизации. Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков ин-
формации, является одной из основных задач любой крупной финансовой орга-
низации.
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Информационные технологии пронизывают всю деятельность современно-
го коммерческого банка, охватывая как сферу оказания банковских услуг – рас-
четно-кассовое обслуживание, кредитование, депозитное обслуживание; так и 
сферу управления банком – учет, контроль, анализ, планирование. Банковские 
технологии неразрывно связаны с информационными технологиями, которые 
обеспечивают комплексную автоматизацию бизнеса.

На раннем этапе автоматизации, внедрение банковских систем, и вообще 
средств автоматизации банковской деятельности, не повышало открытость бан-
ка. Общение с внешним миром, как и прежде, шло через операционистов и ку-
рьеров, поэтому, дополнительная угроза безопасности информации проистекала 
лишь от возможных злоупотреблений со стороны работавших в самом банке спе-
циалистов по информационным технологиям. 

Положение изменилось после того, как на рынке финансовых услуг стали 
появляться продукты, самовозникновение которых было немыслимо без ин-
формационных технологий. В первую очередь это – пластиковые карты. Пока 
обслуживание по картам шло в режиме голосовой авторизации, открытость ин-
формационной системы банка повышалась незначительно, но затем появились 
банкоматы, POS-терминалы, другие устройства самообслуживания, то есть сред-
ства, принадлежащие к информационной системе банка.

В настоящее время существуют различные сети передачи данных – совокуп-
ности оконечных устройств (терминалов) связи, объединённых каналами переда-
чи данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими 
обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами.

Существуют следующие виды сетей передачи данных:
- Телефонные сети – сети, в которых оконечными устройствами являются 

простые преобразователи сигнала между электрическим и видимым/слышимым.
- Компьютерные сети – сети, оконечными устройствами которых являются 

компьютеры.
Остановимся на основных возможностях, которые дает банку применение 

Internet. Здесь следует отметить, что сеть Internet в принципе применима для са-
мых разных областей работы банка – от взаимодействия с клиентом до обмена 
информацией с другими банками. 

Первым этапом работы в Internet для любой финансовой организации обыч-
но становится использование World Wide Web для опубликования рекламной и 
прочей информации. Сегодня примерно 300 финансовых организаций применя-
ют WWW как средство рекламы. 

Второй этап – предоставление клиентам базового доступа в банк. Клиенты 
получают возможность просмотреть относящуюся к ним финансовую информа-
цию, при этом они ничего не могут с ней сделать. 

Интерактивное взаимодействие с клиентом – третий этап. Благодаря такому 
взаимодействию, клиент получит не только доступ к финансовой информации, 
но и сможет внести коррективы в информацию и провести различные расчеты. 
При такой реализации системы на базе Internet могут прийти на смену специали-
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зированным системам « клиент-банк» или, по крайней мере, взять на себя часть 
их функций.

Телефон – является одним из самых распространенных средств получения 
информации.

Обслуживание частных клиентов по телефону – одно из преимуществ, кото-
рым сегодня располагают банки, имея в качестве стратегического актива инфор-
мационный центр для обслуживания частных лиц по телефону – Call-центр, от 
английского слова «call» – телефонный звонок.

Через терминалы самообслуживания банка сегодня можно пополнять дебе-
товые карты, погашать кредиты, совершать денежные переводы, платить за ком-
мунальные услуги, услуги интернет и ТВ-провайдеров. Также одним из активно 
развивающихся направлений сегодня является покупка билетов через термина-
лы – на поезда, автобусы, на футбол и другие мероприятия. Терминалы сегодня 
умеют давать и сдачу, она до копейки перечисляется на счет мобильного или на 
банковскую карту.

ПриватБанк запустил новую услугу – получения финансовых справок и вы-
писок через терминалы самообслуживания. Как сообщили в банке, теперь за-
казать нужный документ можно в любом из терминалов. Заказывать справки в 
терминалах нужно в меню “Банковские услуги/Сервис справок”: выбрать необ-
ходимый тип документа и оплатить сумму комиссии, после чего, сотрудники бан-
ка свяжутся с клиентом для уточнения дополнительной информации и способа 
доставки. Справка может быть отправлена клиенту на электронную почту или 
курьером, если клиенту нужна справка с “живыми” печатями.

Также через терминалы Приватбанка можно получить денежный перевод 
через Western Union, достаточно лишь воспользоваться специальным паролем 
индивидуального перевода и получить деньги. 

Выводы исследования. Общая тенденция развития информационных тех-
нологий, телекоммуникаций и массового распространения вычислительной тех-
ники, привела в конце концов к тому, что на рынке банковских услуг во всем 
мире появились новые телекоммуникационные продукты, и в первую очередь 
информационные системы. Это потребовало обеспечить клиентам круглосуточ-
ный доступ к автоматизированной банковской системе для проведения операций, 
причем полномочия на совершение банковских транзакций получил непосред-
ственно клиент. Степень открытости информационной системы банка возросла 
почти до предела.

Перспективы дальнейшего развития. Можно с уверенностью утверждать, 
что процесс информатизации банковской деятельности продолжится. Основны-
ми тенденциями станут повышение качества и надежности предлагаемых про-
дуктов и услуг, увеличение скорости осуществления расчетных операций, орга-
низация электронного доступа клиентов к банковским продуктам. 

Эти факторы связаны, прежде всего, со стремлением банков к достижению 
конкурентных преимуществ на финансовых рынках. Вследствие применения 
банковских информационных технологий, стали возможны качественное рас-
ширение рынка продуктов и услуг, охват большей доли рынка посредством ис-
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пользования банкоматов, электронных расчетных систем, интернет-технологий, 
оперативный доступ клиентов к информации. 

Все это и в дальнейшем будет способствовать активному внедрению в бан-
ковскую практику самых последних достижений, в области вычислительной тех-
ники, сетевых и информационных технологий, методов защиты информации и 
обработки данных.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішній день важливим є навчання учнів використання 
інформаційних технологій в професійній діяльності. Вже у навчальних закладах 
необхідно довести до учнів, що комп’ютер - не ігровий автомат, а інструмент для 
вирішення багатьох завдань особливо з інформаційних технологій. Для учнів, 
які пропускають заняття через хворобу, для відстаючих можна порекомендувати 
проведення комп’ютерного тестування, проміжного контролю з інформаційних 
технологій. Нові інформаційні технології в освіті безсумнівно підвищують якість 
навчання, а також сприяють розвитку учнів як творчої особистості.

Інформаційні технології- процеси та методи отримання і обробки 
інформації; часто під інформаційними технологіями розуміють також технічні 
і програмні засоби реалізації інформаційних процесів. Сутність інформаційних 
технологій становлять способи одержання, переробки, передачі, зберігання і 
відтворення інформації з допомогою технічних засобів. Центральне місце в су-
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часних інформаційних технологіях займає ЕОМ (або комп’ютер) і її програмне 
забезпечення.

В широкому сенсі слово технологія - це спосіб освоєння людиною 
матеріального світу за допомогою соціально організованої діяльності, що 
включає три компоненти: інформаційну(наукові принципи та обґрунтування), 
матеріальну(знаряддя праці) та соціальну(фахівці, які мають професійні нави-
ки). Ця тріада становить сутність сучасного розуміння поняття технологія.

Поняття інформаційної технології з’явилося з виникненням інформаційного 
суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні матеріальні, 
а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальні 
здібності, ініціатива, творчість і т.д. На жаль, це поняття є настільки загальним та 
всеохоплюючим, що до сих пір фахівці не прийшли до чіткого, формалізованого 
формулювання. На думку авторів, найбільш вдалим є визначення поняття 
інформаційної технології дане академіком Глушковим В.М., який трактував 
її як людино-машинну технологію збирання, обробки та передачі інформації, 
що ґрунтується на використанні обчислювальної техніки. Ця технологія швид-
ко розвивається, охоплюючи всі види суспільної діяльності: виробництво, 
управління, науку, освіту, сучасні технології, текстові операції, побуту  та ін.

До інформаційних технологій належать: запис і відтворення звуку і зобра-
ження (у т. ч. цифрові), автоматизоване проектування, телеобработка даних, 
автоматична обробка текстів і зображень, автоматичний переклад з однієї мови 
на іншу, розпізнавання образів, пошук інформації в базах даних, моніторинг на-
вколишнього середовища, технічна діагностика, контроль, експертні системи, 
навчальні та роботизовані системи, моделювання складних науково-технічних 
процесів в реальному масштабі часу, відеотекст та телетекст, поліграфія (у т. 
ч. електронна), інформаційні мережі, Інтернет, електронна пошта, створення 
журналів буклетів та книг також багато іншого. Інформаційні технології дають 
можливість учням отримувати інформацію про події не тільки в даному місці і 
в даний час, але і в інших місцях і в минулому часі. Отримання інформації про 
події в інших місцях забезпечують засоби зв’язку, а про події в минулому - носії 
інформації (папір, фотопапір  - і кіноплівка, магнітна стрічка, компакт-диск, на-
коплювач  та ін) Професійна діяльність оператора комп’ютерного набору знахо-
диться в тісному взаємозв’язку з програмними продуктами та інформаційними 
технологіями, так як саме вони роблять роботу фахівця комфортного, швид-
кого і максимально ефективною. Сьогодні кожна професійна діяльність 
здійснюється на базі програмно-технічного середовища. Чим сучасніше викори-
стовуються інформаційні технології у професійній діяльності, тим ефективніше 
і продуктивніше трудовий процес.

Інформаційні технології володіють професійним циклом. У загальному ви-
падку він властивий більшості живих і неживих об’єктів. Професійний цикл 
інформаційних технологій означає період життя і ефективного використання 
технічних засобів, комп’ютерних програм, сайту або порталу, лінії зв’язку, що 
з’єднує, наприклад, провайдера інтернет-послуг і його користувача.
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У моїй професії оператора комп’ютерного набору досить таки тісно пов’язане 
з технологіями найчастіше використовуються хмарні технології Microsoft Office.

Хмарні обчислення - технологія обробки даних, в якій комп’ютерні ре-
сурси і потужності надаються користувачеві як Інтернет-сервіс. Користувач 
має доступ до власних даних, але не може управляти і не повинен піклуватися 
про інфраструктуру, операційну систему і власне програмне забезпечення, з 
яким він працює. Термін «Хмара» використовується як метафора, заснована на 
зображенні Інтернету на діаграмі комп’ютерної мережі, або як образ складної 
інфраструктури, за якою ховаються всі технічні деталі. Згідно з документом 
IEEE, опублікованому в 2008 році, «Хмарна обробка даних - це парадигма, в 
рамках якої інформація постійно зберігається на серверах в інтернет і тимчасо-
во кешується на клієнтській стороні, наприклад, на персональних комп’ютерах, 
ігрових приставках, ноутбуках, смартфонах і т. д.».

Хмарна обробка даних як концепція включає в себе поняття
• інфраструктура як послуга,
• платформа як послуга,
• програмне забезпечення як послуга,
• дані як послуга,
• робоче місце як послуга та інші технологічні тенденції, спільним у яких є 

впевненість, що мережа Інтернет в змозі задовольнити потреби користувачів в 
обробці даних.

Моделі розгортання
Приватне хмара - інфраструктура, призначена для використання однією 

організацією, що включає кілька споживачів (наприклад, підрозділів однієї 
організації), можливо також клієнтами та підрядниками даної організації. 
Приватне хмара може перебувати у власності, управлінні і експлуатації як 
самої організації, так і третьої сторони (або будь-якої їх комбінації), і воно 
може фізично існувати як всередині, так і поза межами юрисдикції власника. 
Публічна хмара - інфраструктура, призначена для вільного використання широкої 
публікою. Публічна хмара може перебувати у власності, управлінні та експлуатації 
комерційних, наукових та урядових організацій (або будь-якої їх комбінації). 
Публічна хмара фізично існує в юрисдикції власника - постачальника послуг. 
Громадське хмара - вид інфраструктури, призначений для використан-
ня конкретною спільнотою споживачів з організацій, що мають спільні за-
вдання (наприклад, місії, вимог безпеки, політики, та відповідності різним 
вимогам). Громадське хмара може перебувати в кооперативних (спільної) 
власності, управлінні і експлуатації однієї або більше організацій то-
вариства або третьої сторони (або будь-якої їх комбінації), і воно може 
фізично існувати як всередині, так і поза межами юрисдикції власника. 
Гібридне хмара - це комбінація з двох або більше різних хмарних інфраструктур 
(приватних, державних або суспільних), залишаються унікальними об’єктами, 
але пов’язаних між собою стандартизованими або приватними технологіями 
передачі даних і додатків (наприклад, короткочасне використання ресурсів 
публічних хмар для балансування навантаження між хмарами).
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Новий Microsoft Office 2013
З початку продажів MS Office 2013 пройшло вже досить багато часу, проте 

до нової версії офісного пакету знайомі ще далеко не все. Microsoft позиціонує 
цей продукт швидше як корпоративний, приділяючи велику увагу в ньому саме 
онлайн-функцій. Крім того, багатьох заплутують варіанти Office 365, що перед-
бачають передплатну форму використання. Разом з тим основою даного пакета 
є MS Office 2013 з усіма його традиційними програмами. Крім цього Office 365 
включає в себе онлайн-сервіси, такі як «хмарне» сховище і функції спільного до-
ступу і роботи над створеними документами. За великим рахунком, це все той же 
знайомий зовнішній вигляд і звичні опції, які давно стали стандартом в галузі. 
Стрічковий інтерфейс меню, що з’явився ще в пакеті Office 2007, став значно 
зручніше у порівнянні з початковим варіантом, у нього додалися нові інструменти 
і функції. До того ж його можна переключити на варіант, оптимізований для ро-
боти на сенсорних екранах. Збереження документів прямо в «хмара» дозволило 
забезпечити доступ до файлів в будь-який час і з будь-якого пристрою. Багато 
нововведення, що з’явилися в Office 2013, такі як збереження позиції курсору 
при закритті документа, швидкий доступ до шаблонів і вставлення зображень 
з Інтернету, просто додають зручності, а значить, і прискорюють вашу роботу. 
Очевидно, саме в цьому одна з головних переваг даного пакету над попередни-
ками.

Зручне управління і нові функції
MS Office 2013 - це перша версія офісного пакету, з якою комфортно пра-

цювати не тільки на клавіатурі, але і використовуючи сенсорний екран. У Office 
2013 була перероблена стрічка меню: кнопки для навігації вкладками стали пло-
скими, а їх назви написані великими літерами. Для екранів планшетів з’явилася 
можливість активувати режим сенсорного управління. Щоб кнопка його вклю-
чення з’явилася на панелі швидкого запуску, зайдіть в меню «Файл | Параметри 
| Панель швидкого доступу» і додайте в праве полі команду «Режим сенсорного 
управління або миші».

Редагування файлів PDF в Word
Office 2013 дозволяє редагувати PDF-файли, але для цього спочатку вони 

будуть перетворені в документи Word
Тепер Word вміє не тільки зберігати тексти в PDF, але і повноцінно працю-

вати з такими документами. При відкритті PDF-файлу виконується його аналіз, 
і, якщо в ньому виявляється текст, він перетворюється у формат Word і стає до-
ступним для редагування. Після внесення всіх правок документ конвертується 
назад в PDF.

Спільна робота над документом
У Office 2013 з’явилася можливість переглядати виправлений текст, при цьо-

му повідомлення про те, куди були внесені зміни, що відображаються на полях. 
Крім того, у свіжому релізі дозволяється керувати показом приміток, а також 
відповідати на них.

Новий режим читання
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Додаток Word 2013 можна використовувати для читання 
документів і книг, але для цього потрібно включити спеціальний режим 
Word 2013 можна використовувати і як «читалку». Перегортати сторінки можна 
за допомогою елементів керування або жестом, що зручно на сенсорних екранах. 
Також в цьому режимі застосовується автоматичне шрифту.

Швидка робота з даними
В Excel 2013 з’явилася функція автоматичного завершення набору на основі 

даних, які вже введені. Працює вона в тих випадках, якщо є осередки з одно-
типними даними, на основі яких користувач вручну створює нові осередки. Так, 
вже на другій клітинці або відразу після виявлення закономірності програма 
запропонує дозавершить введення даних.

Додаткові теми в PowerPoint
PowerPoint 2013 містить багато додаткових шаблонів, і деякі з них вперше 

представлені в декількох варіаціях. Це означає, що на основі одного шаблону 
можна створити кілька різних документів. Вибираючи тему для нової презентації, 
можна побачити її варіанти з різними шрифтами і колірним оформленням. Також 
варто мати на увазі, що PowerPoint 2013 оптимізований для широкоформатних 
моніторів.

Програма Microsoft Office 2013 - популярний офісний пакет утиліт, що нале-
жить відомій компанії Microsoft. Утиліта представлена користувачам 16 липня 2012 
року. Софт має поділ - х64, х86. Поширюється абсолютно безкоштовно, скачати 
офіс 2013 можете прямо зараз, скористайтесь ресурсами даного інтернет ресурсу. 
Програмний пакет кілька вимогливий до операційної системи, загальної 
комп’ютерної системі, встановленої користувачем. Необхідно мати достатньо 
потужний процесор, оперативну пам’ять, значна кількість простору жорсткого 
диска. Сьогодні такі умови далеко не проблема - комп’ютерні технології розвива-
ються семимильними кроками. Програма здатна працювати, інсталюватися грун-
туючись виключно сучасними операційними системами - Windows 8, Windows 7, 
максимальні можливості програми розкриває саме восьма версія Windows - сен-
сорне управління утилітою. Деякі елементи дублюються аналогами стилю Metro.

Виглядає софт красиво, працює максимально швидко, використовують-
ся сучасні функції згладжування зображення, плавності. Виключені різкі пе-
ремикання, складається відчуття «плавучості» елементів 2013 версії офісу. 
Текстовий редактор - найбільш популярний додаток, включив макси-
мальну кількість змін. Оновлений інтерфейс, аналогічний Metro роз-
робники задіяли виключно на зовнішньому рівні, багато діалогові вікна 
мають старе оформлення. Перевірка орфографії використовується 
окремою спеціальною панеллю - максимальний рівень зручності. 
Відмітна нововведення - здатність софта здійснювати роботу за допомогою 
PDF файлів. Новий офіс здатний зберігати, експортувати оновлений формат, 
імпортувати файли. Утиліта здатна відкривати новий формат, перетворити тек-
стовий документ, пере зберегти підсумковий варіант. Підтримка численних 
форматів зачепила більшість додатків повноцінного програмного пакета.

Висновок: 
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У моїй професії дуже важливо володіти сучасними методами  Інформаційних  
технологій. Я також зацікавлена сучасними технологіями і намагаюся стежи-
ти за новими подіями розвитку. Саме в них полягає весь процес моєї професії. 
З їх допомогою я вивчила безліч програм, які будуть потрібні в подальшому 
користуванні. Наприклад, за допомогою програм Microsoft Office я створюю ре-
ферати презентації таблиці листівки листівки листи це дуже полегшує роботу. З 
кожним днем вдосконалюють технології все більше і більше і легше засвоюється.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. http://www.gramota.net/materials/1/2012/12-1/34.html 
2. http://inftis.narod.ru/it/5-6/n1.htm

Кравченко Ирина Георгиевна
Преподаватель спецдисциплин 

Луганского областного ПТУ – интерната

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В  ЛУГАНСКОМ 
ОБЛАСТНОМ ПТУ – ИНТЕРНАТЕ

Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что ре-
зультаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий 
сегодня концентрируются в информационной сфере. Наступила эра информати-
ки. Этап её развития в настоящий момент можно характеризовать как телеком-
муникационный. Эта область общения, информации и знаний. Исходя из того, 
что профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их постоянное 
совершенствование. Дистанционную форму обучения дает сегодня возможность 
создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена ин-
формацией, независимо от временных и пространственных поясов.

Постановка проблемы: обучение лиц с ограниченными возможностями с ис-
пользованием интернет-технологий

Цель статьи: обмен опытом
Дистанционное обучение (ДО) представляет собой информационно-образо-

вательную систему удаленного доступа, основанную на современных информа-
ционных технологиях. 

Сегодня ДО является одним из наиболее динамично развивающихся направ-
лений в образовании. Быстрому его развитию способствует оснащение образо-
вательных учреждений мощной компьютерной техникой и развитие сообщества 
сетей Интернет.

В учебном процессе важна не информационная технология сама по себе, а 
то, насколько ее использование служит достижению собственно образователь-
ных целей. 
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Выбор средств коммуникации должен определяться содержанием образо-
вания. Результат обучения зависит не столько от информационных технологий, 
сколько от качества разработки и представления курсов.

Сеть Интернет 
на сегодняшний день 
достаточно хорошо 
наполнена предложе-
ниями по дистанци-
онному обучению (в 
том числе бесплат-
ному). Практически 
каждый ВУЗ предла-
гает подобную фор-
му обучения, очень 
много разнообразных 
он-лайн курсов. Так, 
автор данной статьи, 
неоднократно про-
ходила курсы по раз-
личным тематикам 
в Национальном от-
крытом университе-
те «Интуит» (http://
www.intuit.ru). Такие 
курсы, несомненно, 
хороши для тех, кто 
работает и не имеет 
возможности нахо-
диться в дневное вре-
мя на занятиях. 

Аппаратное и 
программное обеспе-
чение ДО

• Высоко ско-
ростной доступ к 
сети Интернет

• Наличие веб-
камеры

• Наличие про-
граммного комплекса: 

операционная система, программа для проведения видео-конференций (Skype, 
ooVoo), программа для управления удаленным Рабочим столом (TeamViewer)

Организация учебного процесса при дистанционном обучении в ЛОПТУ - 
интернате
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Создание образовательного ресурса
• Своевременное обновление заданий и материалов на образовательном 

ресурсе
• Проверка заданий и обратная связь с учащимся.
На компьютерном отделении Луганского областного ПТУ – интерната (на 

базе системы Ucoz) создан сайт (komp-loptu.at.ua), в задачи которого входит обе-
спечение учебными материалами, заданиями, тестами учащихся отделения.

Во время проведения занятий ведется электронный конспект, который пре-
подаватель выкладывает на сайт сразу после окончания занятий.

Конспект содержит теоретические сведения и задания по теме.
Таким образом, образовательный ресурс постоянно находится в рабочем со-

стоянии.
Кроме конспектов на сайте выкладываются ссылки на он-лайн тесты по те-

кущим темам. Студенты мо-
гут в любое удобное для них 
время зайти на сайт, скачать 
конспект, выполнить задание, 
повторить материал и пройти 
он-лайн тест. На сегодняшний 
день в сети Интернет большое 
разнообразие бесплатных си-
стем для создания он-лайн те-
стов (http://www.banktestov.ru, 
http://master-test.net и др.) 

В начале 2013-2014 учебного года в ЛОПТУ– интернат на компьютерное от-
деление приехал поступать абитуриент из Сумской области с І группой инвалид-
ности (на коляске). Его сопровождали родители.

Несколько дней, проведенных в училище показали, что к самостоятельному 
пребыванию на территории училища молодой человек не приспособлен. Адми-
нистрацией училища было принято решение провести эксперимент и предло-
жить данному абитуриенту дистанционную форму обучения.

Как это происходит?
Учащийся Тесля Александр каждое утро выходит на связь через систему 

Skype и виртуально при-
сутствует на уроке. 

Для демонстрации 
событий, происходящих 
на экране компьютера, 
преподаватель переводит 
систему Skype в режим 
показа экрана. И учащий-
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ся у себя на компьютере видит все, что выполняется на протяжении лекции на 
компьютере преподавателя.

По окончании лекций, он имеет возможность скачать с сайта конспект и еще 
раз повторить материал. 

Все задания, которые выполялись в этот день, учащийся, находящийся на 
дистанционном обучении, выполняет и присылает по электронной почте. 

Проходит также он-лайн тесты и преподаватель имеет возможность отсле-
живать результаты тестов через учетную запись студента.

Если задание предполагает вы-
полнение задания в присутствии 
преподавателя, то мы используем 
программу TeamViewer, которая обе-
спечивает удаленный доступ к Ра-
бочему столу другого компьютера, 
подключенного к сети Интернет. Эта 
программа позволяет либо просто 
наблюдать, что происходит на Рабо-
чем столе другого компьютера, либо 
управлять системой другого компью-
тера. 

Результативность обучения. 
Можно ли считать такое обучение достаточно эффективным? По итогам пер-

вого полугодия, учащийся Тесля А. показал следующие результаты: 
Экзамен по спецкурсу сдан на 6 баллов (к сдаче экзамена учащийся допу-

скается при наличии конспекта всех лекций и при наличии портфолио, в которое 
вошли резуль-
таты выпол-
нения всех 
практических 
заданий за се-
местр). Далее 
экзамен идет 
по традици-
онной схеме: 
студент тянет 
билет, состоя-
щий из теоре-
тических вопросов и практического задания.

Всего изучается на 1 курсе 8 предметов. Средний балл этого учащегося по 
всем предметам составил 6,86.

Кстати сказать, в этой учебной группе у Александра не самый низкий сред-
ний балл.

Хочется также отметить, что он-лайн присутствие учащегося на уроках дает 
ему возможность виртуального общения с учащимися группы. Мы часто всту-



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 275

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

паем с Александром в диалог, ребята обращаются к нему, зная, что он находится 
на связи, спрашивают его мнения по той или иной проблеме. Таким образом, 
решается и вопрос социальной адаптации Александра. Он чувствует себя членом 
учебного коллектива, может в любой момент пообщаться с ребятами. Чувству-
ется, что ему это интересно, так как за все время обучения он не пропустил ни 
одного занятия.

Недостатки данного вида обучения:
К недостаткам данного вида обучения можно отнести следующие факторы:
• Не всегда качественное соединение Интернет
• Такая форма обучения возможна только с мотивированным студентом

Лісіцина Вікторія Михайлівна,
студентка ІІ курс,

професія «Оператор комп’ютерного набору.
Оператор Комп’ютерної верстки»

ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Макєєва Надія Володимирівна,

майстер виробничого навчання

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ

У наш час повсюдно все з більшим темпом в усі сфери діяльності людства 
входять комп’ютерні технології. Будь-якому підприємству, установі, організації 
доводиться постійно стикатися з великими потоками інформації: міжнародної, 
економічної, політичної ,конкурентної, технологічної, ринкової, соціальної і т. 
д. При цьому з безлічі потоків інформації необхідно відібрати те, що відповідає 
поставленим цілям. Якісна інформація робить дії фахівців різних областей 
економіки цілеспрямованими та ефективними і тут найважливіша роль належить 
ефективному використанню сучасних ІТ.

Особливу роль у розвитку будь-якого сучасного підприємства відіграє 
автоматизація виробничого процесу, зміст якої полягає в частковому або повному 
виключенні людини з процесу виробництва. Використання автоматичних систем, 
безсумнівно, економічно вигідно, оскільки дозволяє підвищити продуктивність 
праці, розширити виробництво без збільшення робочих рук, отримувати 
стабільно високу якість продукції, скоротити час отримання готової продукції.

Інформаційні технології ( ІТ) можуть бути визначені як апаратне забезпе-
чення, програмне забезпечення, телекомунікації, системи управління базами да-
них та інші технологічні засоби зберігання, обробки і передачі інформації. Ці 
технологічні прийоми дозволяють менеджерам створювати і забезпечувати до-
ступ до складних баз даних щодо організації та споживачів. Вони дозволяють 
співробітникам організації спілкуватися один з одним способами, які не так дав-
но неможливо було уявити. Доступність ІТ і постійно знижувані витрати на їх 
впровадження чинять постійний тиск на організації, спонукають їх до інвестицій 
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в нові апаратні засоби, програмне забезпечення та інші технологічні можливості 
обробки інформації, оскільки це є непорушною вимогою ринку.

Широке впровадження нових технологій відбувається в сфері послуг, і, зо-
крема, в торгівлі, де цей процес особливо необхідний, враховуючи величезні 
розміри сучасних супермаркетів, а також складських приміщень. Природно, 
виникає необхідність у розробці програмного забезпечення, створення систе-
ми автоматизації, що вимагає використання високоефективного сучасного об-
ладнання: термінали збору даних ( ТСД ), POS -системи, сканери штрих- коду, 
програмовані клавіатури, електронні ваги, контрольно- касові машини, принтери 
друку етикеток і т.п.

Наприклад, ТСД являє собою невеликий переносний девайс зі сканером, 
що зчитує інформацію зі штрих -кодів на основі програмного забезпечення. 
Софт розрахований для роботи під операційною системою Windows або DOS, 
спеціальне ПЗ дозволяє зчитувати і збирати штрих -коди. Можливо, розшири-
ти функціональність терміналу збору даних за рахунок установки додатково-
го програмного забезпечення. Зібрані дані ТСД може передавати в об’єднану 
інформаційну систему за допомогою інфрачервоного порту, через точку доступу 
Wi -Fi, радіо - або дротове з’єднання.

Цифрова та комп’ютерна техніка, зміни на технічному рівні їх розвитку 
відіграють вирішальну роль у перетворенні економіки. З цих позицій необхідно 
виділити: значення мікроелектроніки для підвищення продуктивності в галузі 
інформаційної техніки; значення комунікаційної техніки як бази для створен-
ня технологічних мереж; значення прямого мережевого ефекту в рамках нової 
мережевої економіки.

Величезний прогрес пережила мікроелектроніка, в тому сенсі, що в рам-
ках зростаючої мініатюризації, стало можливим безперервне зростання 
кількості інтегрованих в одному чіпі функцій. Ці зміни дозволили знизити ви-
трати переробки, зберігання та передачі інформації, тому відповідні потужності 
мікроелектроніки перетворилися на необмежений, завжди готовий до вико-
ристання ресурс. Що дозволило значно розширити можливості застосування 
мікроелектроніки в самих різних виробах і системах - в автомобілях, медичній 
техніці, побутової та промислової апаратурі, телекомунікаціях і т.д.

Значення мікроелектроніки для сучасного та майбутнього економічного 
зростання ґрунтується, на тому, що безперервне підвищення продуктивності 
в цій галузі є довгостроковою тенденцією. Щільність зберігання інформації 
мікропроцесорів подвоюється кожні 18 міс. при одночасному зниженні цін на 
комп’ютерну техніку в 2 рази. Комунікаційна техніка поряд з мікроелектронікою 
виконує ключову функцію двигуна технічного прогресу. Телекомунікація відіграє 
виняткову роль у створенні галузевої та міжнародної інфраструктури, особли-
во Інтернету, і служить базою для мережевого об’єднання технологій. Глобаль-
на передача інформації як домінанти економічного зростання, можлива тільки 
за допомогою телекомунікаційної інфраструктури, тим самим забезпечується 
перехід до мережної економіки. Завдяки телекомунікації комп’ютерна техніка, 
вирішує логістичну проблему виробничого фактора «інформація». За допомо-
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гою інновативної та високопродуктивної телекомунікаційної інфраструктури 
в поєднанні з широкою пропозицією телекомунікаційних послуг досягається 
гарантія, що підприємства можуть вистояти в міжнародній конкурентній 
боротьбі.

У багатьох галузях інформаційні технології призвели до великих змін 
стратегій фірм і способів реалізації цих стратегій. Управління ІТ- процесами на 
всіх рівнях допомагає компаніям направити людські та ІТ -ресурси на вирішення 
пріоритетних завдань бізнесу, наприклад, на надання більш точної інформації про 
запаси продукції фахівцям служби продажів. Подібний підхід також мінімізує 
порушення роботи, обумовлені рутинними змінами в ІТ- системі. Наведемо при-
клади російського досвіду ефективного впровадження ІТ.

Toyota. Логістична система, запроваджена корпорацією Toyota на основі 
сучасних інформаційних технології, дозволила одному з найбільших у світі 
виробників автомобілів мінімізувати складські витрати, які в цьому секторі 
економіки мають істотну складову в собівартості продукції. Цей факт відразу був 
відзначений фондовим ринком помітним збільшенням вартості акцій компанії.

Marriott Courtyard. Компанія поставила завдання змінити процес реєстрації з 
метою більшої відповідності потреб кожного відвідувача за принципом особистих 
переваг. Основне завдання впровадженої в мережі готелів системи управління 
відносинами з клієнтами (CRM ) - це збір даних про переваги клієнтів, а також 
забезпечення можливості відгуку, як для клієнтів, так і для всіх залучених в си-
стему. Включення заявки на ці послуги в процес реєстрації дозволило істотно 
підвищити якість обслуговування і збільшити приплив клієнтів.

НК «ЮКОС». Впровадження низки інформаційних систем в компанії дозво-
лило збільшити обсяги видобутку нафтової компанії ЮКОС в 2011 р. приблизно 
на 11 %, що вважається одним з кращих показників зростання в цій галузі за всю 
її історію.

Варто відзначити, що саме в приладо- та машинобудуванні зараз контраст 
між підприємствами, де інформаційні технології для управління виробництвом 
вже активно використовуються, та підприємствами, які тільки що встали на шлях 
інформатизації, проявляється особливо чітко. Саме підприємства цього сектора, 
найболючіше відчули кризу 90 -х років, відставання у застосуванні управлінських 
ІТ -рішень обходиться особливо дорого. Тому попит на інформаційні системи 
для автоматизації управління з їх боку постійно зростає. Особливо чітко така 
тенденція проявляється у випадку з підприємствами, що випускають складну 
наукомістку продукцію і використовують позамовний метод організації вироб-
ництва.

У свою чергу застосування складних схем виробничих процесів, необхідність 
створення єдиного масиву даних в масштабах всього підприємства - від окремих 
цехів до рівня топ- менеджменту - обумовлює складність виконання ІТ- проектів у 
цій галузі. Для отримання реальних результатів від впровадження інформаційних 
технологій в єдиний інформаційний простір повинні бути об’єднані системи 
відразу декількох класів - CAD / CAM і PDM -рішення, ERP -системи, рішення 
для візуалізації звітності та бізнес-аналізу (BI). Ключове значення відводиться 
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автоматизації управління виробництвом, включаючи завдання матеріально 
-технічного забезпечення, обліку основних засобів, виробничого планування на 
різних рівнях, формування виробничих планів і програм, ведення виробничого 
обліку по кожному верстата, цеху і в масштабах всього підприємства, оператив-
ного розрахунку планової і фактичної собівартості, а також управління ремонтом 
устаткування. Головним же, безумовно, є набір функцій ERP систем, основні з 
яких наступні:

• ведення конструкторських і технологічних специфікацій, що визначають 
склад вироблених виробів, а також матеріальні ресурси та операції, необхідні для 
його виготовлення;

• формування планів продажів і виробництва;
• планування потреб в матеріалах і комплектуючих, термінів та обсягів 

поставок для виконання плану виробництва продукції;
• управління запасами і закупівлями: ведення договорів, реалізація 

централізованих закупівель, забезпечення обліку і оптимізації складських і це-
хових запасів;

• планування виробничих потужностей від укрупненого планування до 
використання окремих верстатів і обладнання;

• оперативне управління фінансами, включаючи складання фінансового 
плану і здійснення контролю його виконання, фінансовий і управлінський облік;

• управління проектами, включаючи планування етапів і ресурсів, 
необхідних для їх реалізації.

В останнє десятиліття успішно розвиваютья інтернет- технології, що до-
зволяють підприємствам через інформаційну мережу обмінюватися даними та 
документами з покупцями та контрагентами. Нові функції роботи з інтернет, 
що з’явилися в інтегрованих системах управління, вже виходять за традиційні 
рамки ERP, замкнутої всередині виробничого циклу підприємства. Поєднання 
традиційної ERP системи підприємства з інтернет рішеннями для електронного 
бізнесу привели до створення нової організаційної та управлінської середови-
ща та нової якості системи. Результатом цього стала концепція систем нового 
покоління - ERP II - Enterprise Resource and Relationship Processing- управління 
ресурсами і зовнішніми відносинами підприємства, що мають як би два контури 
управління: традиційний внутрішній, керуючий внутрішніми бізнес процесами 
підприємства, і зовнішній - керуючий взаємодіями з контрагентами і покупцями 
продукції. При цьому традиційний внутрішній контур управління прийнято на-
зивати back - office - внутрішня система, а функції взаємодії з контрагентами та 
замовниками - front - office - зовнішня система. Таким чином, ERP II система - це 
методології ERP системи з можливістю більш тісної взаємодії підприємства з 
клієнтами та контрагентами за допомогою інформаційних каналів, що надаються 
інтернет технологіями.

Програмне забезпечення для реалізації ERP -систем представлено сьогодні 
досить широко. Одними з найвідоміших реалізацій є 1С: Підприємство 8.0, SAP 
R3, Microsoft Dynamics, Галактика, але існує ще величезна безліч програм, на-
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писаних на різних мовах і надають різний функціонал в рамках інформаційних 
систем ERP.

Проектування, виробництво, контроль, покупки, розподіл, продажу та 
маркетингові дослідження за допомогою ІТ дозволяють підприємствам конкуру-
вати одночасно за якістю продукції, швидкості реакції на зміни споживчих смаків 
і по витратах. Здатність створювати нові ,що базуються на ІТ, продукти та послу-
ги, направляти, інтегрувати і синхронізувати в часі внутрішні операції і процеси 
управління повністю трансформували багато галузей і вхідні в них фірми.

Таким чином, важливість використання сучасних інформаційних технологій 
у виробництві дуже висока, і сьогодні це не вимагає доказів. Автоматизація ба-
гатьох процесів на виробництві дозволила добитися багаторазового підвищення 
показників: від безпосереднього виробництва виробів і підготовки документів, 
до допомоги в управлінні цілої фірмою шляхом створення об’єктивних звітів. 
Актуальність інформаційних систем за принципом JIT для невеликих виробництв 
і вдалі приклади впровадження ERP -систем говорять про безперервний розвиток 
і еволюціонування інформаційних систем. Даний напрямок залишається перспек-
тивним, так як можливості по оптимізації існуючих схем практично безмежні.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Актуальность темы исследования. Управление банковским счетом через 
Интернет является одним из наиболее перспективных направлений банковских 
финансовых решений. Подобные системы могут лежать в основе систем дистан-
ционной работы на рынке ценных бумаг, удаленного страхования и банковского 
обслуживания, так как они обеспечивают проведение расчетов и контроль со сто-
роны всех участников финансовых отношений. Классический вариант системы 
интернет-банкинга включает в себя полный набор банковских услуг, предостав-
ляемых клиентам, за исключением операций с наличными деньгами.

Постановка проблемы. В настоящее время существуют и продолжают воз-
никать определённые проблемы в системе Интернет-банкинга, как для развитых 
стран, так и для тех государств, которые только начинают внедрять данную си-
стему. В частности, развитие отрасли тормозится, вследствие низкой осведом-
ленности населения, а также неумения большинства граждан пользоваться но-
винками рынка. Так, большинство владельцев пластиковых карт, предпочитают 
обналичивать деньги через банкоматы. Лишь ничтожно малая часть картхолде-
ров использует свои карты в безналичных расчетах, а также для покупок в интер-
нет-магазинах. Также основной проблемой является наличие серьезных прова-
лов в реализации базового функционала: отсутствие эффективных инструментов 
поиска, удобных платежных форм, специальных форм для отправки документов 
по валютному контролю, функционал для управления зарплатным проектом и 
открытия депозита, внимание к удобству подключения и работе в системе: на-
личие альтернативные каналов связи, угроза со стороны интернет-мошенников. 

Анализ последних исследований и публикаций. Системы интернет-банкин-
га в Украине, являются одной из наиболее актуальных тем для исследования, 
так данная сфера представляет собой новый этап в развитии банковских услуг 
в нашей стране. Исследованием данной темы занимаются многие учёные, среди 
них Л.П. Горкина, А.М. Мороз, И.В. Мешок, Б.А. Оксентюк и другие. В понятии 
Л.П. Горкиной интернет-банкинг – это предоставление банковских услуг через 
Интернет с возможностью круглосуточного доступа в любой день недели из лю-
бого места, где есть доступ к Интернету.

Цель статьи. Изучение проблем и перспектив развития системы интернет-
банкинга в Украине, сравнительный анализ возможностей и удобств существую-
щих интернет-банков.
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Изложение основного материала. Интернет-банкинг – один из ярких при-
меров применения новых технологий, позволяющий перевести банковское об-
служивание на новый качественный уровень. Услуга Интернет-банкинга начала 
развиваться в Украине с 2005 года, но активное ее использования наблюдается 
лишь с начала 2006 года. Системы Интернет-банкинга в Украине предлагают 
крупные банки – «Приватбанк», «УкрСиббанк», «Укрэксимбанк», «Имэксбанк», 
«Правэкс-Банк», «Аваль», «Надра», «Финансы и Кредит» – и несколько средних, 
при этом спектр онлайн-услуг у всех разный. Максимальное количество возмож-
ностей предоставляют три банка: «Приватбанк» (система «Приват 24»), «Укрэк-
симбанк» (система «Финансовый портал») и «УкрСиббанк» (система «Интернет-
банкинг»). 

Исследуя современные условия существования и функционирования систе-
мы Интернет-банкинга, следует особое внимание уделять анализу преимуществ 
и недостатков, проблем и перспектив развития системы.

Принято считать, что развитию интернет-банкинга мешает ряд факторов, 
среди которых недоверие населения к банкам, низкий уровень доходов насе-
ления, техническая неграмотность населения и недостаточное проникновение 
интернета. Во многих интернет-банках нет шаблонов для проведения комму-
нальных платежей, не установлены договорные отношения с популярными ком-
паниями – получателями розничных платежей, после внедрения новой услуги не 
печатаются буклеты и должным образом не информируются клиенты. 

Интернет-банкинг является одним из ярких примеров применения новых 
технологий, позволяющих перевести банковское обслуживание на новый каче-
ственный уровень. Это направление банковского дела имеет большой потенциал 
для дальнейшего развития и широкие перспективы, другой подход к банковскому 
делу. Значительно быстрее, надежнее, удобнее и безопаснее, чем раньше.

В настоящий момент ПриватБанк лидирует на отечественном рынке Интер-
нет-банкинга, спектр предлагаемых через Интернет услуг в нем – самый ши-
рокий, и ПриватБанк – пока единственный банк в Украине, который развивает 
собственную систему Интернет-банкинга – Приват24.

Пользователям Приват24 доступны практически все основные банковские 
операции. Среди услуг, предоставляемых Приват-24:

- просмотр выписки и остатков на счету; 
- пополнение счета;
- возможность открытия карточного, текущего и депозитного счета;
- оплачивать коммунальные услуги;
- открывать счета и депозиты в национальной и иностранной валюте; 
- выполнять валютообменные операции; 
- конвертировать валюту при перечислении средств с использованием пла-

стиковых карт; 
- заказ пластиковых карт с последующим получением ее в заранее выбран-

ном отделении банка
Существуют такие виды приложений IPay, ФотоКасса, ПриватАгент, SMS-

банкинг, Privat24 Business, Экстренные деньги, С карты на карту, PrivatMoney.
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Вывод. Исследования, проведенные многочисленными аналитическими 
компаниями, свидетельствуют, что рост количества онлайн платежей – одна из 
доминирующих сегодня тенденций. Однако интернет-банкинг не заменит цели-
ком и полностью обычных походов в банк. Ныне большинство банков Европы и 
США имеют банкоматы, представительства в Интернете и круглосуточные теле-
фонные сервисы, позволяющие проводить основные финансовые операции в лю-
бое время суток, однако традиционные банковские офисы упорно не уступают 
своих позиций.

Развитие интернет-банкинга сейчас достаточно перспективно. Все большее 
количество банков начинают внедрять системы, которые позволяют им взаимо-
действовать с клиентами через Интернет. Одним из перспективных направлений 
является предоставление клиентам механизмов, которые позволят быстро про-
изводить платежи, вне зависимости от места нахождения получателя и банка, 
услугами которого он пользуется.

Интернет-банкинг имеет ряд серьезных преимуществ, таких как экономия 
времени, круглосуточное контролирование счета, прохождение онлайн-платежей 
без задержки и без личного участия владельца счета.

Для банка переход в «виртуальное» пространство означает улучшение вну-
тренней модели бизнеса. Стоимость услуг такого виртуального банка существен-
но снижается благодаря использованию меньших помещений, небольшого штата 
сотрудников, отсутствию хранилищ. В итоге стоимость транзакций уменьшается 
на порядок, и бизнес становится рентабельным даже при обслуживании частных 
лиц – держателей незначительных сумм на банковских счетах. Исходя из того, 
что затраты на организацию банковского обслуживания через Интернет являют-
ся несоизмеримо малыми, по сравнению с традиционными, онлайн-банки пред-
лагают своим клиентам более высокие ставки по депозитам, что способствует 
завоеванию розничного рынка банковских услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Введение
В последние годы в зарубежной, особенно в американской печати, большое 

внимание уделяется вопросам защиты информации, накапливаемой, хранимой и 
обрабатываемой в ЭВМ и построенных на их основе вычислительных системах. 
При этом под защитой информации понимается создание в ЭВМ и вычислитель-
ных системах организованной совокупности средств, методов и мероприятий, 
предназначенных для предупреждения искажения, уничтожения или несанкцио-
нированного использования защищаемой информации.

 Содержание проблемы защиты информации специалистами интерпрети-
руются следующим образом. По мере развития и усложнения средств, методов 
и форм автоматизации процессов обработки информации повышается ее уязви-
мость. Основными факторами, способствующими повышению этой уязвимости, 
являются:

• Резкое увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и 
обрабатываемой с помощью ЭВМ и других средств автоматизации.

• Сосредоточение в единых базах данных информации различного назна-
чения и различных принадлежностей.

Резкое расширение круга пользователей, имеющих непосредственный до-
ступ к ресурсам вычислительной системы и находящимся в ней данных.

Усложнение режимов функционирования технических средств вычисли-
тельных систем: широкое внедрение многопрограммного режима, а также режи-
мов разделения времени и реального времени.

Автоматизация межмашинного обмена информацией, в том числе и на боль-
ших расстояниях.

В этих условиях возникает уязвимость двух видов: с одной стороны, возмож-
ность уничтожения или искажения информации (т.е. нарушение ее физической 
целостности), а с другой - возможность несанкционированного использования 
информации (т.е. опасность утечки информации ограниченного пользования). 
Второй вид уязвимости вызывает особую озабоченность пользователей ЭВМ.

Основными потенциально возможными каналами утечки информации яв-
ляются:

• Прямое хищение носителей и документов.
• Запоминание или копирование информации.
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• Несанкционированное подключение к аппаратуре и линиям связи или 
незаконное использование «законной» (т.е. зарегистрированной) аппаратуры си-
стемы (чаще всего терминалов пользователей).

• Несанкционированный доступ к информации за счет специального при-
способления математического и программного обеспечения.

Методы защиты информации.
Можно выделить три направления работ по защите информации: теоретиче-

ские исследования, разработка средств защиты и обоснование способов исполь-
зования средств защиты в автоматизированных системах.

В теоретическом плане основное внимание уделяется исследованию уязви-
мости информации в системах электронной обработки информации, явлению и 
анализу каналов утечки информации, обоснованию принципов защиты инфор-
мации в больших автоматизированных системах и разработке методик оценки 
надежности защиты.

К настоящему времени разработано много различных средств, методов, мер 
и мероприятий, предназначенных для защиты информации, накапливаемой, хра-
нимой и обрабатываемой в автоматизированных системах. Сюда входят аппарат-
ные и программные средства, криптографическое закрытие информации, физи-
ческие меры организованные мероприятия, законодательные меры.

Иногда все эти средства защиты делятся на технические и нетехнические, 
причем, к техническим относят аппаратные и программные средства и крипто-
графическое закрытие информации, а к нетехническим - остальные перечислен-
ные выше.

1) Аппаратные методы защиты. К аппаратным средствам защиты относят-
ся различные электронные, электронно-механические, электронно-оптические 
устройства. К настоящему времени разработано значительное число аппаратных 
средств различного назначения, однако наибольшее распространение получают 
следующие:

Специальные регистры для хранения реквизитов защиты: паролей, иденти-
фицирующих кодов, грифов или уровней секретности,

Генераторы кодов, предназначенные для автоматического генерирования 
идентифицирующего кода устройства,

Устройства измерения индивидуальных характеристик человека (голоса, от-
печатков) с целью его идентификации,

Специальные биты секретности, значение которых определяет уровень се-
кретности информации, хранимой в ЗУ, которой принадлежат данные биты,

Схемы прерывания передачи информации в линии связи с целью периодиче-
ской проверки адреса выдачи данных.

Особую и получающую наибольшее распространение группу аппаратных 
средств защиты составляют устройства для шифрования информации (крипто-
графические методы).

2) Программные методы защиты. К программным средствам защиты отно-
сятся специальные программы, которые предназначены для выполнения функ-
ций защиты и включаются в состав программного обеспечения систем обработ-
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ки данных. Программная защита является наиболее распространенным видом 
защиты, чему способствуют такие положительные свойства данного средства, 
как универсальность, гибкость, простота реализации, практически неограничен-
ные возможности изменения и развития и т.п.

По функциональному назначению их можно разделить на следующие груп-
пы:

• Идентификация технических средств (терминалов, устройств группово-
го управления вводом-выводом, ЭВМ, носителей информации), задач и пользо-
вателей,

• Определение прав технических средств (дни и время работы, разрешен-
ные к использованию задачи) и пользователей,

• Контроль работы технических средств и пользователей,
• Регистрация работы технических средств и пользователей при обработ-

ки информации ограниченного использования,
• Уничтожения информации в ЗУ после использования,
• Сигнализации при несанкционированных действиях,
• Вспомогательные программы различного назначения: контроля работы 

механизма защиты, проставления грифа секретности на выдаваемых докумен-
тах.

3) Резервное копирование. Резервное копирование информации заключается 
в хранении копии программ на носителе: стримере, гибких носителях, оптиче-
ских дисках, жестких дисках. На этих носителях копии программ могут находит-
ся в нормальном (несжатом) или заархивированном виде. Резервное копирование 
проводится для сохранения программ от повреждений (как умышленных, так и 
случайных), и для хранения редко используемых файлов.

При современном развитии компьютерных технологий требования к запо-
минающим устройствам в локальной сети растут гораздо быстрее, чем возмож-
ности. Вместе с геометрическим ростом емкости дисковых подсистем програм-
мам копирования на магнитную ленту за время, отпущенное на резервирование, 
приходится читать и записывать все большие массивы данных. Еще более важ-
но, что программы резервирования должны научиться таким образом управлять 
большим количеством файлов, чтобы пользователям не было чересчур сложно 
извлекать отдельные файлы.

Большинство наиболее популярных современных программ резервирования 
предоставляют, в том или ином виде, базу данных о зарезервированных файлах 
и некоторую информацию о том, на какой ленте находятся последние зарезер-
вированные копии. Гораздо реже встречается возможность интеграции (или по 
крайней мере сосуществования) с технологией структурированного, или иерар-
хического хранения информации (HSM, Hierarchical Storage Management).

HSM помогает увеличить емкость доступного пространства жесткого диска 
на сервере за счет перемещения статичных файлов (к которым последнее время 
не обращались) на менее дорогие альтернативные запоминающие устройства, та-
кие как оптические накопители или накопители на магнитной ленте. HSM остав-
ляет на жестком диске фиктивный файл нулевой длины, уведомляющий о том, 
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что реальный файл перенесен. В таком случае, если пользователю потребуется 
предыдущая версия файла, то программное обеспечение HSM сможет быстро 
извлечь его с магнитной ленты или с оптического накопителя.

4) Криптографическое шифрование информации. Криптографическое за-
крытие (шифрование) информации заключается в таком преобразовании за-
щищаемой информации, при котором по внешнему виду нельзя определить со-
держание закрытых данных. Криптографической защите специалисты уделяют 
особое внимание, считая ее наиболее надежной, а для информации, передавае-
мой по линии связи большой протяженности, - единственным средством защиты 
информации от хищений.

Основные направления работ по рассматриваемому аспекту защиты можно 
сформулировать таким образом:

• Выбор рациональных систем шифрования для надежного закрытия ин-
формации,

• Обоснование путей реализации систем шифрования в автоматизирован-
ных системах,

• Разработка правил использования криптографических методов защиты в 
процессе функционирования автоматизированных систем,

• Оценка эффективности криптографической защиты.
К шифрам, предназначенным для закрытия информации в ЭВМ и автома-

тизированных системах, предъявляется ряд требований, в том числе: достаточ-
ная стойкость (надежность закрытия), простота шифрования и расшифрования 
от способа внутримашинного представления информации, нечувствительность 
к небольшим ошибкам шифрования, возможность внутримашинной обработки 
зашифрованной информации, незначительная избыточность информации за счет 
шифрования и ряд других. В той или иной степени этим требованиям отвечают 
некоторые виды шифров замены, перестановки, гаммирования, а также шифры, 
основанные на аналитических преобразованиях шифруемых данных.

Шифрование заменой (иногда употребляется термин «подстановка») заклю-
чается в том, что символы шифруемого текста заменяются символами другого 
или того же алфавита в соответствии с заранее обусловленной схемой замены.

Шифрование перестановкой заключается в том, что символы шифруемого 
текста переставляются по какому-то правилу в пределах какого-то блока этого 
текста. При достаточной длине блока, в пределах которого осуществляется пере-
становка, и сложном и неповторяющемся порядке перестановке можно достиг-
нуть достаточной для практических приложений в автоматизированных систе-
мах стойкости шифрования.

Шифрование гаммированием заключается в том, что символы шифруемо-
го текста складываются с символами некоторой случайной последовательности, 
именуемой гаммой. Стойкость шифрования определяется главным образом раз-
мером (длиной) неповторяющейся части гаммы. Поскольку с помощью ЭВМ 
можно генерировать практически бесконечную гамму, то данный способ счи-
тается одним из основных для шифрования информации в автоматизированных 
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системах. Правда, при этом возникает ряд организационно-технических трудно-
стей, которые, однако, не являются не преодолимыми.

Шифрование аналитическим преобразованием заключается в том, что шиф-
руемый текст преобразуется по некоторому аналитическому правилу (формуле). 
Можно, например, использовать правило умножения матрицы на вектор, причем 
умножаемая матрица является ключом шифрования (поэтому ее размер и содер-
жание должны сохранятся в тайне), а символы умножаемого вектора последова-
тельно служат символы шифруемого текста.

Особенно эффективными являются комбинированные шифры, когда текст 
последовательно шифруется двумя или большим числом систем шифрования 
(например, замена и гаммирование, перестановка и гаммирование). Считается, 
что при этом стойкость шифрования превышает суммарную стойкость в состав-
ных шифрах.

Каждую из рассмотренных систем шифрования можно реализовать в авто-
матизированной системе либо программным путем, либо с помощью специаль-
ной аппаратуры. Программная реализация по сравнению с аппаратной является 
более гибкой и обходится дешевле. Однако аппаратное шифрование в общем слу-
чае в несколько раз производительнее. Это обстоятельство при больших объемах 
закрываемой информации имеет решающее значение.

5) Физические меры защиты. Следующим классом в арсенале средств за-
щиты информации являются физические меры. Это различные устройства и со-
оружения, а также мероприятия, которые затрудняют или делают невозможным 
проникновение потенциальных нарушителей в места, в которых можно иметь 
доступ к защищаемой информации. Чаще всего применяются такие меры:

Физическая изоляция сооружений, в которых устанавливается аппаратура 
автоматизированной системы, от других сооружений,

Ограждение территории вычислительных центров заборами на таких рас-
стояниях, которые достаточны для исключения эффективной регистрации элек-
тромагнитных излучений, и организации систематического контроля этих тер-
риторий,

Организация контрольно-пропускных пунктов у входов в помещения вы-
числительных центров или оборудованных входных дверей специальными зам-
ками, позволяющими регулировать доступ в помещения,

Организация системы охранной сигнализации.
6) Организационные мероприятия по защите информации. Следующим 

классом мер защиты информации являются организационные мероприятия. Это 
такие нормативно-правовые акты, которые регламентируют процессы функцио-
нирования системы обработки данных, использование ее устройств и ресурсов, 
а также взаимоотношение пользователей и систем таким образом, что несанкци-
онированный доступ к информации становится невозможным или существенно 
затрудняется. Организационные мероприятия играют большую роль в создании 
надежного механизма защиты информации. Причины, по которым организаци-
онные мероприятия играют повышенную роль в механизме защиты, заключает-
ся в том, что возможности несанкционированного использования информации в 



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»288

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

значительной мере обуславливаются нетехническими аспектами: злоумышлен-
ными действиями, нерадивостью или небрежностью пользователей или персо-
нала систем обработки данных. Влияние этих аспектов практически невозмож-
но избежать или локализовать с помощью выше рассмотренных аппаратных и 
программных средств, криптографического закрытия информации и физических 
мер защиты. Для этого необходима совокупность организационных, организаци-
онно-технических и организационно-правовых мероприятий, которая исключала 
бы возможность возникновения опасности утечки информации подобным обра-
зом.

Основными мероприятиями в такой совокупности являются следующие:
• Мероприятия, осуществляемые при проектировании, строительстве и 

оборудовании вычислительных центров (ВЦ),
• Мероприятия, осуществляемые при подборе и подготовки персонала ВЦ 

(проверка принимаемых на работу, создание условий при которых персонал не 
хотел бы лишиться работы, ознакомление с мерами ответственности за наруше-
ние правил защиты),

• Организация надежного пропускного режима,
• Организация хранения и использования документов и носителей: опре-

деление правил выдачи, ведение журналов выдачи и использования,
• Контроль внесения изменений в математическое и программное обеспе-

чение,
• Организация подготовки и контроля работы пользователей,
Одно из важнейших организационных мероприятий - содержание в ВЦ спе-

циальной штатной службы защиты информации, численность и состав которой 
обеспечивали бы создание надежной системы защиты и регулярное ее функци-
онирование.

 Заключение.
Основные выводы о способах использования рассмотренных выше средств, 

методов и мероприятий защиты, сводится к следующему:
Наибольший эффект достигается тогда, когда все используемые средства, 

методы и мероприятия объединяются в единый, целостный механизм защиты 
информации.

Механизм защиты должен проектироваться параллельно с созданием систем 
обработки данных, начиная с момента выработки общего замысла построения 
системы.

Функционирование механизма защиты должно планироваться и обеспечи-
ваться наряду с планированием и обеспечением основных процессов автомати-
зированной обработки информации.

Необходимо осуществлять постоянный контроль функционирования меха-
низма защиты.
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 СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 

В останні роки банківська система нашої країни переживає бурхливий 
розвиток. Сьогодні все більше банків роблять ставку на професійність своїх 
співробітників і нові технології. Важко уявити собі більш сприятливий грунт 
для запровадження комп’ютерних технологій, ніж банківська діяльність. Майже 
всі завдання, які виникають у процесі роботи банку, піддаються автоматизації. 
Швидка і безперебійна обробка значних потоків інформації є одним із голов-
них завдань будь-якої великої фінансової організації. Тому необхідна наявність 
обчислювальної мережі, яка дозволяє обробляти інформаційні потоки, що 
все збільшуються і збільшуються. Нині світова економіка характеризується 
глобалізаційними процесами, що значно активізувались під впливом транскор-
донних засобів електронної телекомунікації, зокрема Інтернет. Тому вивчення 
електронного банківського обслуговування в умовах глобалізації є актуальним, 
оскільки надає широкі технологічні можливості для здійснення господарської 
діяльності. 

На сьогодні наявність у комерційних банків нетрадиційних систем 
дистанційного обслуговування клієнтів є дуже важливим чинником, що впливає 
на рівень залучення й утримання клієнтів для банку. Теоретичні та практичні 
аспекти цієї проблеми, зокрема сучасного стану електронного банкінгу в Україні   
досліджувалися у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: Г. Асхауера, І. Блан-
ка, О. Васюренка, В. Геєця, А. Герасимовича, О. Заруби, А. Мороза, Л. Примост-
ки, П. Роуза, М. Савлука, Дж. Сінкі, В. Усоскіна та ін.[2. С. 1].

Отже, метою статті є аналіз застосування інформаційних систем 
комерційними банками на сучасному етапі.

Електронний банкінг (E-banking) – це діяльність банку щодо надання ком-
плексу послуг клієнтам за допомогою комп’ютерних технологій. До таких по-
слуг можна віднести: управління рахунками, інвестування коштів, перекази та 
оплата рахунків за товари та послуги, консультаційні та інформаційні послуги, 
кредитні операції, управління ризиками та інші.

Модульна структура комплексу клієнт банкінгу дозволяє запропонувати 
кожному Клієнту оптимальний набір сервісів у рамках високотехнологічного 
інструменту дистанційного управління рахунками підприємства, зважаючи на 
його індивідуальні бізнес-потреби.

Нині у банківської сфері використовують 4 види електронного банкінгу: 
телебанкінг; PC-банкінг; інтернет-банкінг, він же online-banking; відеобанкінг.

Ці способи надання банківських послуг мають ряд переваг, серед них- про-
ведення операцій або отримання даних про стан рахунків, керування власними 
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рахунками дистанційно, з будь-якої точки світу, зручність, висока мобільність, 
достатня швидкість, невеликі витрати, високий рівень захисту, існування 
можливості обміну документами, зручність у “живому” спілкуванні, широкі 
інформаційні можливості, універсальність. А завдяки сучасним високонадійним 
засобам інформаційної безпеки, гарантує конфіденційність інформації, що 
передається, а також захист від несанкціонованого доступу до даних клієнтів [3, 
с. 33].

Аналіз нетрадиційних послуг дистанційного обслуговування клієнтів про-
водиться з погляду якості надання послуг і залежить від можливостей одержання 
інформації про проведення цих операцій. Впровадження системи “Клієнт-банк” 
було однією з перших вдалих спроб вітчизняних банків покращити сервіс та удо-
сконалити власну роботу за допомогою автоматизованих систем.

Найбільш прогресивним, зручним та перспективним різновидом віддаленого 
банкінгу сьогодні є іnternet-banking, який став вдосконаленням системи “Клієнт-
банк”. Функції системи не змінились, але відтепер необов’язково їхати до 
офісу або встановлювати спеціальне програмне забезпечення, достатньо вихо-
ду в Інтернет. Тепер клієнту немає необхідності придбавати чи встановлювати 
спеціальне програмне забезпечення. Достатньо отримати в банку ім’я та пароль 
для входу в систему та дискету з ключем для електронного підпису своїх розпо-
ряджень банку.

Аналіз даних про ефективність надання інтернет-послуг банками свідчить 
про найбільший попит на послугу дистанційного обслуговування клієнтів – 
інтернет-банкінг, за результатами надання якої отримано найбільший прибуток 
серед інших послуг – 42 % [1, с.33].

Банки пропонують своїм клієнтам такі види послуг: надання фінансової 
інформації щодо стану валютного та кредитного ринку; управління рахунком; 
оформлення платіжної карти, яка надає можливість розраховуватися через си-
стему інтернет-комерції; “Мобільний банкінг” – система мобільних сервісів, що 
дозволяє клієнтові банку керувати своїми коштами на рахунку за допомогою 
мобільного телефону; обслуговування інтернет-комерції.

Безумовно, на розвиток міжнародної електронної торгівлі в Україні вплива-
ють ще й загальносвітові тенденції.

По - перше, в останні роки у зв’язку зі зниження цін на комп’ютерні системи 
і програмне забезпечення спостерігається бум у галузі продажів комп’ютерів. По 
– друге, тенденція полягає у зростанні кількості користувачів Інтернетом. По - 
третє  – це зростання онлайнових покупок.Четвертий напрям пов’язаний з різким 
зростанням кількості домашніх компаній [3, с. 33]. Таким чином, для активного 
включення України в міжнародний електронний бізнес необхідне:

– активне впровадження базового устаткування, комп’ютерів та 
телекомунікацій, у тому числі й у сільській місцевості, що забезпечить роз-
ширення комп’ютерної грамотності населення і належний рівень розвитку 
інфраструктури;
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– стимулювання швидкого розвитку інфраструктури мережі: розвиток 
Інтернет-магазинів, мережних бізнес-структур, операторів мережі та створення 
декілька великих вітчизняних ітернет-порталів;

– навчання професійним і загальним навичкам роботи в Інтернеті на всіх 
рівнях освітньої системи, включаючи держслужбовців;

– розвиток внутрішнього споживчого ринку, підвищення купівельної 
спроможності шляхом досягнення стабільного економічного зростання [3, с. 33]. 

Основними факторами, що негативно впливають на розвиток електрон-
ного банківського бізнесу, на сьогодні можна визначити такі. Це насампе-
ред недосконалість правового регулювання і недостатній рівень захисту. На 
жаль, досі в Україні існує лише кілька нормативних актів, у яких згадується 
інтернет-банкінг: Положення про порядок емісії платіжних карт та здійснення 
операцій з їх застосуванням, закони “Про електронний документ та електрон-
ний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”.  Найкращий засіб 
протидії правопорушенням – це розробка на основі глибокої наукової підтримки 
удосконаленого інтегрованого адміністративного, цивільного, інформаційного 
та іншого галузевого законодавства, яке повинно бути зрозумілим для всіх 
учасників суспільних відносин за принципом: “законів повинно бути мало, але 
вони повинні бути якісними, змістовними”.

Гальмом стрімкого розвитку банкінгу в Україні є недостатня кількість 
користувачів Інтернету. Більш серйозною причиною є той факт, що у нас поки 
що не склалася масова культура споживання банківських послуг, насамперед, 
традиційних і найбільш розповсюджених. За результатами досліджень, проведе-
них “Українським фінансовим порталом”, відсотковий розподіл банків, що ви-
користовують інтернет-ресурси, виглядає так: 38% банків мають інформаційний 
інтернет-ресурс, 3 % надають часткові інтернет-послуги, 59 % взагалі не мають 
ресурсів в Інтернеті. Це свідчить про недовіру до електронного банкінгу і з боку 
клієнтів, і з боку банків.

Отже, дослідивши сучасний стан електронного банкінгу в Україні, можна 
зробити висновок, що з кожним роком зростає кількість банків, спроможних 
здійснювати дистанційне обслуговування клієнтів. Паралельно збільшується 
перелік банківських послуг, що надаються без спілкування з клієнтом. Також по-
ступово зростає кількість бажаючих скористатися цими зручними  послугами. 
Однак існує значна кількість негативних чинників, що гальмують розвиток не 
лише новітніх технологій в банківській сфері, але й банківської системи загалом, 
яка є основою розвитку економіки України. Тому дуже важливо зосередити увагу 
на вдосконаленні системи надання послуг банками, що сприятиме процвітанню 
не лише банків, але й всієї України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адамик Б.П. Банківські електронні послуги: [навч. пос.] / Т.: Карт-бланш, 
2005. – 95 с.

2. Банківські послуги телефоном (досвід Німеччини) // Вісник Київського 



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»292

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

університету. Міжнародні відносини. — Вип. 14. — К.: Київський ун-т, 2007. — С 
52—54.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р. № 2121 
– III // ВВР. – 2005. – № 26. – ст. 358.

4. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” 
від 22. 05.2003 р. № 851-IV // ВВР. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

5. Науковий вісник ЧДІЕУ № 4 (8), 2010 Фінанси. Банківська справа . УДК 
336.717.3 

6. Харченко В. Підсумки діяльності банків // Вісник Національного Банку 
України. – 2008. - № 4. – с. 30-35.

7. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/608/7/ 
8. http://www.evrica.com.ua/banki_7/ 
9. http://books.br.com.ua/48881 

Чигрин Ярослав Русланович, 
4 курс, «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж»
Федоренко Олена Василівна, 

викладач Луганського коледжу 
будівництва,  економіки та права

МЕТОДИ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОВІДНИКІВ

Модернізація і науково-технічний прогрес призвели до активного поширен-
ня інформаційних технологій і комп’ютерної інформації. Були зроблені наукові 
відкриття, завдяки яким інноваційні перетворення увійшли у всі сфери життя і 
діяльності людини. Ці відкриття не обійшли стороною і галузь інформаційних 
технологій. В даний час відбуваються постійні оновлення і вихід нових версій 
програмного забезпечення, а також новинок в електроніці і проекційному 
обладнанні. 

Інтерактивні технології увійшли в побут кожної людини і стали застосовува-
тися у різних сферах діяльності. Впровадження інтерактивних систем допомагає 
засвоїти інформацію більш оперативно, так як процес набуває автоматичний ха-
рактер роботи. 

Інтерактивність - це ступінь взаємодії між об’єктами; принцип організації 
системи, при якому мета досягається інформаційним обміном елементів цієї си-
стеми. Ступінь інтерактивності показує наскільки швидко і зручно користувач 
може досягти поставленої мети з допомогою Інтернету. 

Довідник - це книга, в якій зібрані необхідні відомості з певних питань. 
В довідниках міститься інформація точної і зрозумілої формі. Вся інформація 
розташовується так, щоб користувач міг швидко знайти необхідні йому відомості. 
Так як інформації з кожним днем стає все більше і більше, на сьогоднішній день 
зручно мати довідники по економіці, техніці, культурі, бізнесу, освіти. 
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Інтерактивний довідник - це програма, призначена для надання тієї 
інформації, яку від неї бажає одержати користувач. Ця програма дозволяє 
вмістити великий обсяг інформації, що є головною перевагою електронного 
довідника перед паперовим. Адже використовувати багатотомні паперові видан-
ня не завжди зручно. Так само в інтерактивних довідників є ряд переваг: по-
шук, за допомогою якого можна швидко знайти потрібну інформацію; наявність 
гіперпосилань, які дозволяють отримати роз’яснення термінів, які містяться в 
тексті, щоб отримати розгорнуту інформацію з певної теми; отримання регуляр-
но оновлюється інформації.

У процесі освіти інтерактивний довідник відіграє важливу роль. Він сприяє 
розкриттю і використанню творчих здібностей кожного учня. Формує пізнавальні 
потреби шляхом організації пошуку знань в процесі вивчення навчального 
матеріалу, що може бути забезпечено створенням спеціальних електронних на-
вчальних посібників. Ця проблема вирішується за допомогою інтерактивних 
довідників.

У цій області з’явилися дослідження, пов’язані з розглядом питань створен-
ня і застосування електронного довідкового посібника в навчальному процесі. 
Але залишається невирішеним питання необхідності впровадження і викори-
стання електронних довідників в процесі професійної підготовки студентів внз.

Довідкова інформація буває потрібна щодня. Інтернет швидко змінюється, 
інформація застаріває. Електронні довідники легко оновлюються. Вони дозво-
ляють заощадити час і отримати актуальну інформацію. Часто в інтерактивних 
довідниках можна знайти більш сконцентровану і корисну інформацію, в такому 
випадку виправданою буде та ціна, так і паперового аналога можна просто не 
знайти.

Інтерактивний довідник дозволяє користувачу, який має комп’ютер і доступ 
в Інтернет, в будь-який час оперативно одержати необхідну довідкову інформацію 
в компактній формі. 

У інтерактивного довідника безліч переваг:
• розміщення в мережі Інтернет;
• швидкий і легкий обмін інформацією;
• дозволяє самому виучуваного вибрати час і місце для навчання;
• за рахунок використання нових інформаційних технології, певною 

мірою скорочує витрати на навчання;
• посилює можливості індивідуалізації навчання.
Для створення інтерактивних довідників професійні програмісти іноді за-

стосовують більше десятка різноманітних мов програмування. 
Мова розмітки гіпертексту (Hypertext Markup Language). Це комп’ютерний 

мову, що лежить в основі World Wide Web (Всесвітньої Павутини). Завдяки 
мові HTML будь-який текст можна розмітити, перетворивши його в гіпертекст 
з подальшою публікацією в World Wide Web. Мова HTML має власний набір 
символів, з допомогою яких Web-браузери відображають сторінку.
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Мова програмування JavaScript розроблений фірмою Netscape для створення 
інтерактивних HTML-документів. Це об’єктно-орієнтована мова розробки вбу-
дованих додатків, що виконуються на стороні клієнта, так і на стороні сервера.

Найбільш широко Perl використовується для розробки інструментів систем-
ного адміністрування, проте останнім часом він отримав величезну популярність 
в області розробки Інтернет-додатків: CGI-сценаріїв, систем автоматичної об-
робки пошти та підтримки вузлів Web.

Мова програмування Сі, розроблений в лабораторіях Bell Labs в період 
з 1969 по 1973 роки з метою зробити більш простим написання великих про-
грам з мінімумом помилок за правилами процедурного програмування. Сі не є 
ні мовою «дуже високого рівня», ні «великим» мовою, не розрахований він на 
якусь конкретну область застосування. Однак завдяки широким можливостям 
та універсальності для вирішення багатьох завдань область його застосування 
включає створення операційних систем, різноманітних прикладних програм, 
драйверів пристроїв, додатків для вбудованих систем, високопродуктивних 
серверів, а також розважальних додатків.

Ось деякі приклади інтерактивних довідників, які були реалізовані студен-
тами нашого коледжу.

З метою по-справжньому пізнати свій народ, його історію, мову, культуру, 
яка впродовж багатьох століть творилася і плекалася в народному середовищі, 
у нашому коледжі створено етнографічний музей  «Світлиця». Створено його 
на базі народознавчих, краєзнавчих та етнографічних джерел, зібраних з різних 
куточків України.

Студентом четвертого курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж» Грицак Олексієм розроблено програму електронного музею 
української культури «Світлиця» з аудіо описом предметів та виводу короткої 
інформації, які знаходяться у ньому. Програма створена на мові програмування 
С++ у середовищі розробки програмного забезпечення Borland C++ Builder 6. 

Мета діяльності музейної кімнати полягає у залученні молодого покоління 
до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого краю, народу, у 
формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню традицій.

В експозиції музею чимало речей давнього ужитку українців. Це, наприклад, 
комплекс українського народного одягу (сорочка чоловіка довга, юбка жіноча, 
сорочка жіноча, корсетка без рукавів, спідниця жіноча, хустка жіноча з китицями 
– експонати к. ХІХ-ХХ ст.)

Експонати музею знайомлять відвідувачів з традиціями українських на-
родних вишиванок – рушники к. ХІХ-ХХ ст. з домотканої тканини, оздоблені 
смугами рослинного орнаменту, виконаного технікою гладі, хрестика, мережки; 
скатертина на стіл.

В музеї експонується комплекс українського національного посуду, речі до-
машнього вжитку українців, комплекс меблів. 

Екскурсоводи музею проводять екскурсії згідно плану роботи для студентів 
різних вікових категорій, гостей. Екскурсії стали традиційними пізнавальними 
годинами спілкування зі студентами коледжу. 
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Не завжди є час студенту потрапити на екскурсію до музею. А як гарно коли  
він є в електронному виді, бо зараз ми живемо у час комп’ютеризації і простіше 
наверстати пропущене сидячи за комп’ютером.

Інтерфейс програми представлено вікнами форми №1 та форми №2. В 
центрі вікна розташована фотографія входу в музей «Світлиця». По боках 
розташовані кнопки перемикання позицій завантажуваних фотографій музею. 
Натискання кнопок можна також здійснювати за допомогою клавіш L та R. В 
низу форми розташована кнопка для відображення довідки про програму. У 
правому нижньому куті відображається поточний час.

При наведенні на об’єкт проводиться його підсвічування. Також виводиться 
його назва в поле Memo і програється звуковий супровід. Програма корисна тим, 
що її можна використовувати у процесі навчання студентів коледжу.

Іншим прикладом інтерактивного довідника є електронна програма – 
довідник з дисципліни «Мікросхемотехніка», що створено студентом четвертого 
курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» Чигрин 
Ярославом. Довідник – упорядкований предметний матеріал, книга, що містить 
узагальнені, стислі впорядковані відомості з певних галузей науки, професій, 
тощо. Електронна програма довідник містить основні дані з дисципліни 
«Мікросхемотехніка», наглядні схеми та приклади простих схемних елементів, 
невеликий тест для самоконтролю знань.

Зазвичай довідники містять в собі найважливішу інформацію про предмет 
або галузь, на яку орієнтовано цей самий довідник. Дотримуючись цього правила 
у довіднику зібрано лише важлива інформація. Для того, щоб довідник був 
більш наочним, треба щоб він містив у собі різноманітні схеми та рисунки. Щоб 
забезпечити таку наочність, для виводу інформації використовується зображення 
із текстом, схемами та рисунками. Це є оптимальним рішенням для довідника, 
тому що такий предмет як «Мікросхемотехніка» важко піднести, а тим більше 
засвоїти, опираючись лише на текст. Для швидкого пошуку по темах зміст 
розміщено збоку у вікні програми. Також у довіднику є тест, за допомогою якого 
можна визначити на скільки добре Ви засвоїли ту чи іншу тему. Результат тесту 
видається у вигляді кількості правильних відповідей, тому викладачам з різними 
вимогами до тестів буде легко «підлаштовувати» цей тест під себе. У цьому 
ключі тест є універсальним. У довіднику також присутнє головне меню, яке дає 
можливість викликати вікно довідки або вийти з програми.

Довідник легко може використовуватись у процесі навчання.
Вивчення потрібного матеріалу - складний процес. При вивченні 

використовується безліч різної літератури у вигляді книг, довідників, а також 
використовується інформація з Інтернету, яка може не відповідати вимогам 
користувача. Для швидкого і якісного доступу до потрібної інформації все 
частіше студенти використовують інтерактивні довідники з різних дисциплін.

Взаємозв’язок інтерактивних технологій та якості освіти не викликає 
сумнівів. Область застосування інтерактивних технологій практично безмежна: 
інформатика, профорієнтація, цикл точних дисциплін, гуманітарного циклу, 
виховання та позаурочної діяльності.
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Таким чином, впровадження електронних підручників надає викладачам 
можливість використання нових дидактичних прийомів. Їх реалізація сприяє 
розвитку загальних навчальних умінь, навичок і способів діяльності. Багато 
викладачів і студентів відзначають, що підвищуються мотивація і навчальна 
самостійність студентів з впровадженням електронних підручників. 
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ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СЕКЦІЇ  

«ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

17 квітня 2014 року

КОНКУРС-ПРЕЗЕНТАЦІЯ «КРИШТАЛЕВИЙ ЛОТОС»

Організаційний комітет
голова комітету: Караман О.Л. – директор ВП «КТД ЛНУ  імені Тараса  

   Шевченка»;
члени комітету: Деркач Ю.І. – заст. директора з НВР,
   Горяінова Г.М. – старший майстер виробничого
   навчання,
                      Северінова Л.О. – завідувач виробничої практики,
   Гришунова С.О. – керівник театру мод «Елегія»
Експертна комісія 
голова комісії: Шевердін К. М. – Заслужений художник  України, Народний 

майстер декоративно-ужиткового мистецтва Луганщини, 
старший науковий співробітник, заступник директора 
Інституту духовного розвитку людини з координації і 
зв’язкам Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля, керівник Центру мистецтв, дизайну 
та соціальної реклами Інституту;

члени експертної комісії:  
Нагорна З. В. – старший викладач кафедри художнього 
моделювання одягу Луганської академії культури та 
мистецтв, аспірант Харківської академії дизайну і мистецтв;
Костюк О. П. – викладач кафедри образотворчого мистецтва 
і професійної майстерності Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, аспірант
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ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 
«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Назва 
конкурсної 
номінації

Назва об’єкту 
наукової розробки
 (колекції, проекту)

Автор і виконавець Керівник 

Індивідуальні моделі одягу

Сам собі  
кутюр’є

Індивідуальні моделі 
одягу повсякденного 

призначення

Групи  МКТ-
11-12 (1)

     Кр-13 (20)  

Чернишева Г.А.
Тарасюк Н.М.

Трофимовська І.А.

Колекція 
однієї сукні

Індивідуальні моделі 
одягу святкового 

призначення Група 1613КР3 Соболева В.П.

Колекції

Прет а порте 
де люкс

Колекція
 «Flores calado»

Групи МКТ-
11-12 (1)
1612ДВ3

Чернишева Г.А.
Рожков А.І.

Колекція
«Рандеву»

Автори: 
Фесенко Ю.В.

Кадацька Ю. С.
Виконавець: 
група МКТ-

10-11 (7)

Трофимовська І.А.

Прет а порте

Колекція
«Strong lady» 

Автор: Смислова 
Н.Є.

Виконавець: група 
ТКТ-11-12 (2)

Чернишева Г.А.

Колекція
«Леди-стиль» 

Група 
МКр-12 (11) Трофімовська І.А.

Колекція
«Urban wеstеland» 

(«Городские пустоши»)

Автори: 
Ігнатенко В.Є.,    

Кандаурова А.А.
Виконавець:

група МКТ-12 (6)

Чернишева Г.А.

Колекція
«На улицах Лондона»

Група ТКТ-
11-12 (2) Чернишева Г.А.
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Фольк-стиль

Колекція
«Inspikation»

Автор: Басов В.С.
Компютерна 

розробка дизайну 
вишивки: 

 Сініцин О.Є.
Виконавець:

       група МКТ-
10-11 (7)

Чернишева Г.А.
Тарасюк Н.М.

Колекція
«Russian star»

Група 
МКр-12 (11) Трофимовська І.А.

Колекція
«Грузія»

Група ТКТ-
12-13 (4) Трофимовська І.А.

ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ДИЗАЙН»

Назва 
конкурсної 
номінації

Назва об’єкту 
наукової розробки 
(колекції, проекту)

Автор і виконавець Керівник 

Дизайнерські проекти

Декор аксесуарів
Проект 

«Фантазії окулярів» Групи ХДр-13 
(19), 1613ДВ1

Опренко Л.С., 
Бойко О.О., 

Ануфрієнко А.М.
Об’ємно-
пластичні 
витвори 

мистецтва

Проект
 «Дело в шляпе»

Група ХДК-
11-12 (3) Дроздова О.О.

Проект
 «Світ емоцій»

ХДр-10-11 (9)
1611ДВ3

Опренко Л.С., 
Бойко О.О.

Виставки
Виставка 
сувенірів

Виставка
«Таємниця бажань» 1613ДВ3 Чемерісова В.В.

Інноваційна 
виставка 
олійного 
живопису

Виставка
«Ультравіолет» ХДр-12-13 (10) Зикова Н.О.

Рожков А.І.

Виставка 
ліхтарів 

Виставка
«Вітраж» 1612ДВ3 Рожков А.І.
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ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 

«ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА»

Назва 
конкурсної 
номінації

Назва об’єкту 
наукової розробки
 (колекції, проекту)

Автор і виконавець Керівник 

Перукарські витвори

Перукар року Індивідуальні 
моделі зачісок  Група 1613ПМ1 Букрєєва І.А.

Казьонова О.Л.

Перукарський 
проект року

Проект «Fashion party» Група 1612ПМ3 Кухарєва Д.О.

Проект «Магическое 
превращение» Група 1611ПМ3 Шильнікова Л.В.

Проект «Вечерний 
коктейль»

Групи 1613ПМ3, 
            1612ПМ3 Кухарєва Д.О.

Проект «Вдохновение» Група 1613ПМ3 Кухарєва Д.О.

Авторська 
перукарська 

колекція

Колекція 
«Кондитерська феєрія» Група  П-11-12 Казьонова О.Л.
Колекція перукарських 

та постижерних 
виробів

«Шалена весна»

Група П-11-12 Букрєєва І.А.
Одинець О.А.

Постижерні вироби

Постиж Колекція «Царство 
зачарованих світів» Група Пр-13 Одинець О.А.





















































РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»326

З М І С Т

ВИСТУПИ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ
Бєлоусова Марина Іванівна
НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ І ШЛЯХИ ЇЇ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ .............................................................................................. 5
Кононенко А.Г.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПТНЗ З 
ПРОФЕСІЇ «СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЯ» ................................... 8

СЕКЦІЯ 1. ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. У ДАНІЙ СЕКЦІЇ 
ПРЕДСТАВЛЕНІ МАТЕРІЛИ  УЧАСНИКІВ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО, 
ПЕРУКАРСЬКОГО ТА ШВЕЙНОГО НАПРЯМКІВ.

Васковская Анастасия Геннадиевна, Шильникова Людмила Владимировна  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОФРИРОВАННОГО ЛОКОНА ВЫПОЛНЯЕМОГО 
РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ ..................................................................................11
Фастовец Диана Валерьевна, Кухарева Дарья Александровна
ПРИЧЕСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАЛИКА ............................................ 17
Коструба Юлия Юрьевна, Кухарева Дарья Александровна
РАЗНООБРАЗИЕ ПЛЕТЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРИЧЁСОК. ...........................................................................................................20
Шпота Яна Юрьевна, Кухарева Дарья Александровна
РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ПРИЧЕСОК В СТИЛЕ «РЕТРО» ................ 23
Чернова Юлия Алексеевна, Кухарева Дарья Александровна
ПРИЧЕСКА НА ОСНОВЕ ХВОСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТКИ 
ДЛЯ ВОЛОС ...........................................................................................................28
Борщенко Тетяна Олександрівна, Одинець Олена Анатоліївна 
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ФАНТАЗІЙНО - ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МИСТЕЦТВА ...............................................34
Волкова Катерина Іванівна, Одинець Олена Анатоліївна
СТВОРЕННЯ ФАНТАЗІЙНОГО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСТИЖЕРНОЇ СПРАВИ ...............39
Качагіна Вікторія Олександрівна, Казьонова Олена Леонідівна
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ 
МОДЕЛЬНОЇ ЗАЧІСКИ ЗГІДНО НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ МОДИ, 
СТИЛЮ ТА НАПРЯМІВ .....................................................................................43
Кондаурова Алина Андреевна, Чернышева Анна Анатольевна



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 327

ОТОБРАЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В МОДЕЛЯХ 
ФУТУРИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ..................................................... 46
Басов Вячеслав Сергійович, Тарасюк Наталія 
Миколаївна, Чернишева Ганна Анатоліївна
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕТНО СТИЛЮ В СУЧАСНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ 
КОСТЮМ ...............................................................................................................51
Смислова Надія Євгенівна, Чернишева Ганна Анатоліївна
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ПОБУДОВІ 
БАЗОВОЇ ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБУ ДЛЯ ФІГУР З 
ВІДХИЛЕННЯМ ВІД ТИПОВИХ ..................................................................... 55
Берёза Анна Валентиновна, Чернышева Анна Анатольевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА ПРИ 
ФОРМООБРАЗОВАНИИ ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ СЛОЖНЫХ ФОРМ .... 61
Капитанчук Дарья Александровна, Чернышева Анна Анатольевна
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ .........................................................................................65
Смыслова Надежда Евгеньевна,Чернышева Анна Анатольевна
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ................................. 70
Бикадорова Тетяна Євгеніївна, Моклюк М. В.
СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 
УМОВАХ ШВЕЙНОГО   ВИРОБНИЦТВА ..................................................... 73
Кузьміна Світлана Сергіївна, Березина Тамара Олексіївна
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВА..................................................................................................76
Шакірова Інна Олександрівна, Трофимовська Ірина Анатоліївна
ВИБІР ОЗДОБЛЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ ЖІНОЧОГО 
ДІЛОВОГО ОДЯГУ ..............................................................................................78
Риндя Оксана Олександрівна, Трофимовська I.А
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЕСТРАДНОГО ОДЯГУ ЗА МОТИВАМИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО КОСТЮМУ ГРУЗІЇ ........................................................ 80
Свиридова О.І., Деміденко І. А.
НЕКЛАСИЧНІ МЕТОДИ РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛІВ В ЛЕГКІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ............................................................................................. 83
Кадатська Юлія Сергіївна, Фесенко Юлія Віталіївна, 
Трофимовська Ірина Анатоліївна
ВИБІР МЕТОДІВ ФОРМОТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ СВЯТКОВИХ 
СУКОНЬ .................................................................................................................86
Сазонова Анна Сергіївна, Трофимовська Ірина Анатоліївна
ЕТАПИ РОЗРОБКИ СУЧАСНОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ ...................................88



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»328

Климчук Светлана Артуровна, Павлова Вероника Викторовна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОРИГАМИ КАК НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ...........................................91
Мась Ольга Анатольевна, Степанцева Светлана Витальевна
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ.................... 99
Жихарєва Ольга Валентинівна, Горяінова Ганна Михайлівна
ЗАСТОСУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ МОТИВІВ ПРИ ОЗДОБЛЕННІ 
СУЧАСНОГО ОДЯГУ ........................................................................................104
Ольховенко Вікторія Володимирівна, Журавльова Галина Сергіївна
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК  ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ...................................108
Безюльова Дар’я Олегівна, Бойко Оксана Олександрівна
СУЧАСНІ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИ. СТАДІЇ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ. ..........111
Карпова Анастасія Андріївна, Дроздова Олена Олегівна 
ЕСТЕТИКА СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ...........................................................114
Корнєєва Олександра Валеріївна, Бойко Оксана Олександрівна
ВИГОТОВЛЕННЯ НАГОРОД ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «КРИШТАЛЕВИЙ ЛОТОС» ............118
Олейнік Аліна Олегівна, Ануфрієнко Анна Миколаївна
ОФОРМЛЕННЯ СЦЕНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАПЕРУ, ТКАНИНИ ТА 
ПОВІТРЯНИХ КУЛЬ ..........................................................................................122
Топчий Катерина Владимирова, Рожков Андрей Игоревич
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
РОСПИСИ ТКАНИ АКРИЛОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЦВЕТОЧНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ  .................................................................................................126
Трішкіна Єлизавета Сергіївна, Опренко Лідія Сергіївна
РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ, НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. ........................128
Фоменко М. В., Дроздова Олена Олегівна 
ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СКЛАДНИХ ФОРМ НА ОСНОВІ 
ПРИРОДНИХ ФОРМ .........................................................................................131



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 329

СЕКЦІЯ 2. МОЖЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ 
АВТОСЕРВІСУ. У ДАНІЙ СЕКЦІЇ ПРЕДСТАВЛЕНІ МАТЕРІЛИ  ПРО 
НОВІТНІ ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОСЕРВІСУ

Волик С. Г., Токарев С.В.
ГИБКОЕ АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ .........................................137
Бердус А.Ю., Колесніков В.О., 
УДОСКОНАЛЕННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ СТО 
ТА АТП ..................................................................................................................140
Богатырев Владимир Юрьевич, Романов Роман Викторович
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ ..............................................146
Гаджиев Илья
ОБЛЕГЧЕНИЕ МАХОВИКА В ДВИГАТЕЛЕ 
ВНУТРЕННЕГОСГОРАНИЯ ............................................................................151
Колобов А. В., Токарев С.В.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: «РЕМОНТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА НА 
ПРИМЕРЕ УСТРОЙСТВА “CR TESTER”  ....................................................157
Євсєєв Олексій Іванович, Киричевський Ростислав  Вікторович
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ .....................159
Климченко Андрей Юрьевич, Милов Евгений Игоревич
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОСЕРВИСЕ .................................................................162
Кравцов О.В., Колесніков В.О.
СУЧАСНІ СТАН І ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ  ....................................................................................................167
Неверов Дмитрий, Киричевский Ростислав Викторович
ХРОМИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ ..............................................176
Ибрагимов Алексей Викторович, Романов Роман Викторович
НОВОВВЕДЕНИЕ В АВТОБИЗНЕСЕ: АВТОШОФЕР ...............................180
Головань Артем Олегович, Романов Роман Викторович
НОВЫЕ УСЛУГИ В АВТОСЕРВИСЕ ............................................................183
Моор Евгений Владимирович, Романов Роман Викторович
ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ. УЛЬТРАЗВУК ИЛИ ЖИДКОСТЬ? ..............187
Подоляко Дмитрий Алексеевич, Киричевский Ростислав  Викторович 
 ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО ДВИГАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ .............................................................................193
Рудаков Сергей Сергеевич, Бондаренко Евгений Иванович 
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ  АВТОСЕРВИСА ....196



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»330

Спорыш Александр Олегович, Колесников Валерий 
Александрович, Романов Роман Викторович
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕНЕГО СГОРАНИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...202
Степанов Андрій Олександрович
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ANDROID-
УСТРОЙСТВ........................................................................................................207
Татарінов В.Р., Колесніков В.О.
СУЧАСНІ ЗАСОБИ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОТИУГІННІ СИСТЕМИ 
АВТОМОБІЛІВ ...................................................................................................209
Татарінов В.Р., Бердус А.Ю., Кравцов О.В., Колесніков В.О.
СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ .....................218
Цемкало Игорь Сергеевич, Колесников Валерий 
Александрович, Романов Роман Викторович
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ .............................................................................223
Щербіна Михайло Костянтинович, Дівєєва Любов Василівна  
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ АВТОМОБІЛЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ 
КОНСТРУКЦІЇ ....................................................................................................228

СЕКЦІЯ 3. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. У ДАНІЙ 
СЕКЦІЇ ПРЕДСТАВЛЕНІ МАТЕРІЛИ  ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ ТА 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Боголюбова Маргарита Дмитриевна, Седлецкая Анна Петровна
ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКИХ САЙТОВ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВКЛАДЧИКОВ ............................................................230
Бочарова Альбіна Андріївна, Мороз Наталія Анатоліївна
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ ..............................................................................................................236
Бочнєвіч Юлія Сергіївна, Брудерс Олена Петрівна
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗРОБНИКА ................239
Сухаревська Наталія Віталіївна, Шелегеда Світлана Юріївна
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИКУ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНІВ .........................................................................................................241
Керестеши Анастасія Михайлівна, Смирнова Ірина Василівна
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ .............244
Шабаліна Ірина Андріївна, Семенова Наталія Юріївна
КИБЕРСКВОТТІНГ. ЗА ТА ПРОТИ ...............................................................247



РЕГІОНАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 331

Калмиков Михайло Олександрович, Реснянська Наталія Василівна
AUTODESK ® BUILDING SYSTEMS – УНІКАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 
ПРОЕКТУВАННЯ ...............................................................................................249
Гладких Татьяна Михайловна, Деркач Юлия Игоревна
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ .............................................252
Гуридов Андрей Михайлович, Кишкунова Екатерина Александровна
МИРОВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 
ОБРАБОТКИ И СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ .......................................257
Катюшкина Елена Романовна, Cедлецкая Анна Петровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РАЗВИТИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ .......................................................262
Колесникова Анастасія, Маслій Тетяна Володимирівна
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ........266
Кравченко Ирина Георгиевна
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В  ЛУГАНСКОМ ОБЛАСТНОМ ПТУ – 
ИНТЕРНАТЕ ........................................................................................................271
Лісіцина Вікторія Михайлівна, Макєєва Надія Володимирівна
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЧОМУ 
ПРОЦЕСІ ..............................................................................................................275
Макиева Юлия Вадимовна, Cедлецкая Анна Петровна 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ............280
Онишкевич Дмитрий, Селин Сергей, Морозов Сергей Николаевич 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ......................283
Сайлібекова Діана Танжариківна, Оганесян Ганна Сергіївна
 СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ В УКРАЇНІ .............289
Чигрин Ярослав Русланович, Федоренко Олена Василівна
МЕТОДИ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОВІДНИКІВ ..........................292

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СЕКЦІЇ  
«ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ»  
КОНКУРС-ПРЕЗЕНТАЦІЯ «КРИШТАЛЕВИЙ ЛОТОС» .............................297



Наукове видання

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ: 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Матеріали регіональної науково-практичної конференції

15 – 17 квітня 2014 року, м. Луганськ

Відповідальний за випуск:
д. п. н., проф. О. Л. Караман

Комп’ютерне макетування:
К. О. Кішкунова 

Здано до складання 20.04.2014 р. Підписано до друку 20.05.2014 р.
Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Дрк 
лазерний. Умов. друк. арк. 19,3.  Наклад 300 примірників. Зам. № 00.

Видавець і виготовлювач
Видавництво «Шико»

91011, м. Луганськ, вул. Челюскінців, 6/15

тел. +38(0642)71–81–41,+38(0642)71–81–40
e-mail: shiko_12@mail.ru


