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Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

ПРОГРАМА 
 

VІІ Міжнародній науково-методичній конференції 

та  

105 Міжнародної конференції Європейської Асоціації Безпеки 

«Безпека людини у сучасних умовах»  

 

3–4 грудня 2015 р.  

 

НТУ "ХПІ",  

ауд. №12, 

головного корпусу (ректорський корпус) 

 

 

Адреса: м. Харків, вул. Фрунзе,21.  

Початок конференції о 14
00

 годині.  

Реєстрація учасників з 13
00

години. 

 

Оргкомітет конференції 

 

Склад 

оргкомітету VІІ Міжнародної науково-методичної конференції 

«Безпека людини у сучасних умовах» 

 

Сокол Є.І. 

 

 

 

 

 

Марченко А.П. 

 

Березуцький В.В. 

 

Погрібний М.А. 

 

Голова оргкомітету  

Ректор Національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут" 

 

 

Заступники голови 

 

- проректор Національного технічного університету "ХПІ",  

м. Харків 

- голова громадської організації «Спілка фахівців з безпеки 

життєдіяльності людини», завідувач кафедри НТУ "ХПІ" 

- декан Механіко-технологічного факультету НТУ "ХПІ",  

м. Харків 
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Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

 

Уваров Ю.В. 

 

Предко В.О. 

 

Тесленко О.М. 

 

Дашковська О.В. 

 

Корженевский Л.Ф. 

Юрчак В. 

Джозеф Риствей 

 

 

Крістіна Скібнівська 

 

 

 

Запорожець О.І. 

 

Гончаренко М.С. 

 

 

Блюхер Б. 

Гульміра Мадієва 

 

Адаменко М.І.  

 

Ворожбіян М.І.  

 

Хворост М.В. 

Члени оргкомітету 

- начальник Науково-методичного центру навчальних закладів 

МНС України м. Харків 

- начальник управління виконавчої дирекції фонду в Харківській 

області 

- начальник навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Харківської області 

- старший науковий співробітник відділу дослідження змісту 

вищої освіти, м. Київ 

- президент Європейської асоціації з безпеки, Польща 

- завідувач кафедри, Академія озброєних сил, Словаччина  

- заступник декана розвитку та міжнародних відносин 

університету м. Жиліна, факультет спеціальних технологій. 

Словаччина 

- завідувач кафедри, Університет Вармії і Мазур в Ольштині, 

Польща 

 

Науковий комітет конференції 

- директор навчально-наукового інституту Екологічної безпеки 
 НАУ, д.т.н., професор, м. Київ 

- голова Спілки валеологів України, завідувач кафедри 

Харківського національного університету, д.б.н., професор,      

м. Харків 

-  д.т.н., професор інституту штату Індіана, США 

- завідувач кафедри загального мовознавства та іноземної 

філології КазНУ ім. аль-Фараби, д.ф.н., професор, Казахстан 

- завідувач кафедри Харківського національного університету, 

д.т.н., професор, м. Харків 

- завідувач кафедри Українського Державного Університету 

Залізничного Транспорту, д.т.н., професор, м. Харків 

- завідувач кафедри Харківської національної академії міського 

господарства, д.т.н., професор, м. Харків 

До відома доповідачів: 

Тривалість пленарних доповідей – 10-15 хвилин. У секціях 5-10 хвилин.  

Мови конференції: українська, англійська, російська. 

Початок роботи конференції о 14-00,   3 грудня,  2015 року 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3 грудня 

13-00 до 14-00 реєстрація 

14-00 до 17-00 пленарні засідання 

17-30 – обговорення питань за круглим столом 

4 грудня 

  9-00 до 12-00 робота секцій 

12-00 до 13-00 перерва на обід 

13-00 до 14-00 реєстрація 

14-00 до 16-00 пленарні засідання 

16-00 до 16-30 підведення підсумків роботи конференції 
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Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

Вступне слово: 

– ректор Національного технічного університету "Харківський політехнічний 

інститут", голова оргкомітету – Сокол Є.І. 

Foreword: 

- Rector of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 

Chairman of the organizing committee - Eugene Sokol. 

 

Вітання щодо учасників конференції фахівців України та закордону 

Congratulations concerning participants specialists in ukraine and abroad 

 

Рішення Європейської Асоціації Безпеки,  щодо сертифікації кафедри «Охорона праці 

та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ (додаток).  

EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY is a scientific society conducting research and 

promoting science of safety (securitology). EAS was established during Cracow conference on 12
th

 

May 2000 and has the status of  legal person. The Association’s purpose is education for people’s 

and companies’ safety in common Europe. Address, articles of association and other documents are 

available at www.eas.info.pl 

Main aim of the Association is education for security of people and companies in united 

Europe. Association achieves its aims through educational activities, consulting, popularising 

activities, publishing, as well as organising scientific conferences, meetings and discussions; 

courses, the exchange of information, financing scientific and educational scholarships, the 

assessment of activities for protection from dangers, the assessment of the safety of installations, 

recommending organisations and companies working for safety, representing of interests and 

protecting the rights of its members before state and local government authorities and other parties, 

shaping social and organisational conditions in order to improve safety, creating the organisational 

and economic conditions in order to increase the quality of educational services, expressing opinion 

in matters related to statutory aim of Association.  

Association organises personalities as well as local and national organisations as well as 

renown personalities of scientific world and managers from Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, 

Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 

Moldova, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Russia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland.  
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Greetings from International Safety Professionals to VII Conference “Safety of workers and 

population at contemporary conditions” 

 

The conferences “Safety of workersand population at contemporary conditions” organized 

in Ukraine in recent years  has been recognized by the international community in the field due to 

their role in disseminating very important concepts, methodology, and procedures in Safety and 

Security. They play a leading role by focusing not only on organizational, engineering, 

technological, and managerial aspects, but also with emphasis on social consequences. Those 

aspects present both the theory and practice of occupational and environmental safety regulation 

from a free market economic perspective and go beyond "macro" occupational safety and 

environmental issues. This perspective is particularly relevant and useful for both government 

organizations and industrial settings since the effectiveness of safety policy is intimately dependent 

on the larger social system in which it is carried out.   

Materials presented demonstrate that well established (based on western standards) laws, 

regulations, and policies cannot solve all environmental and occupational safety problems, 

particularly if they are not properly implemented at all levels of management. This theme is an 

integral part of presentations and round table discussions and very attractive for the conferences’ 

participants and for the proceedings’ readers. 

Many of my colleagues representing a broad range of professionals and educators in US and 

Europe, who are familiar with  the conferences’ materials asked me to convene their appreciation to 

the organizers, program developers, authors, and the proceedings’ publishers and wishes to continue 

this successful work in reaching a substantially wide audience of professionals in the field of safety 

and security. 

Dr. Boris Blyukher, PhD.,  PE, CSP, CQE 

Professor 

College of Technology 

Indiana State University 

USA 

 

Після завершення доповідей 4 грудня, відбудеться підведення підсумків 

роботи конференції та заохочення студентів, викладачів та фахівців 

громадської організації «Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини» 

за активну роботу у напрямку безпеки життєдіяльності людини. 
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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ VІІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3 грудня, 

початок о 14-00, 12 аудиторія ректорського корпусу 
 

1. Запорожець Олександр Іванович – директор навчально-наукового 

інституту Екологічної безпеки НАУ, м. Київ. 

Тема доповіді: 
THIRD PARTY RISK AROUND AIRPORTS AS AN ENVIRONMENTAL ISSUE 
 

2. Предко Валерій Олексійович – начальник управління виконавчої дирекції 

фонду в Харківській області. 

Тема доповіді: 
СТАН СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА 

ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 

3. Березуцький Вячеслав Володимирович – голова спілки фахівців з безпеки 

життєдіяльності людини, м. Харків, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри "Охорона праці та навколишнього середовища" НТУ 

"ХПІ", м. Харків. 

Тема доповіді: 
ЗВІТ ГОЛОВИ СПІЛКИ ФАХІВЦІВ З БЖД ЗА 2015 РІК 
 

4. Гончаренко Марія Степанівна – голова Спілки валеологів України, завідувач 

кафедри валеології Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна, професор, доктор біологічних наук. 

Тема доповіді: 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБМЕНА СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 
 

5. Ворожбіян Михайло Іванович – завідувач кафедрою «Охорона праці та 

навколишнього середовища» Українського державного університету 

залізничного транспорту, д.т.н., професор, м. Харків. 

Тема доповіді: 
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ 

 

6. Гвоздій Светлана Петрівна – завідувач кафедри медичних знань та безпеки 

життєдіяльності Одеського національного університету  

імені І. І. Мечникова, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Тема доповіді: 
НАВЧАННЯ ПИТАННЯМ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА 

СТУДЕНТІВ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА У ПОЗААУДИТОРНИЙ ЧАС 
 

7. Пятова Анжела В’ячеславівна – доцент кафедри «Безпека 

життєдіяльності людини» Національного технічного університету 

«Київський політехнічний інститут». 

Тема доповіді: 
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У 

МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ 
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РОБОТА СЕКЦІЙ 4 ГРУДНЯ  

 

СЕКЦІЯ 1 

4.12.2015, 9
00

 – 12
00  

науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ», 63 аудиторія 

Голова: Васьковець Л.А. 

Секретар: Гуренко І.В. 

ТЕМАТИКА 

‒ Проблеми безпеки життєдіяльності – шляхи вирішення, перспективи; 

‒ Навчання з наукового напрямку БЖД; 

‒ Сучасні техніка та обладнання захисту природи та людини; 

‒ Моніторинг навколишнього середовища; 

‒ Інформаційні та експертні системи у вирішенні питань безпеки 

життєдіяльності; 

‒ Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

 

   

СЕКЦІЯ 2 

 

4.12.2015, 9
00

 – 12
00  

головний адміністративний корпус (ГАК), 203 аудиторія 

Голова: Горбенко В.В. 

Секретар: Твердохлєбова Н.Є. 

 
ТЕМАТИКА 

‒ Небезпека підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого 

середовища; 

‒ Безпека людини в сучасних умовах 
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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ VІІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРНЦІЇ 

4 грудня,  

початок о 14-00, 12 аудиторія ректорського корпусу 
 

1. Цина Андрій Юрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
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 – 12
00 

; головний адміністративний корпус (ГАК), 202 аудиторія 

 

Голова:     Васьковець Л.А. 

Секретар: Гуренко І.В. 
 

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

THE REFORM OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 

INTEGRATION 

О.В. Дашковська, В.П. Погребняк 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ 
 

Анотація. Аналізується хід імплементації Закону України «Про вищу освіту». Висвітлено 

проблемні положення законодавчих і нормативних актів, які ускладнюють механізм їх практичної 

реалізації. 

Ключові слова: модернізація, імплементація, реформи, законодавство, якість вищої освіти, 

галузь знань, спеціальність, автономність, стандартизація вищої освіти, Науково-методична рада, 

науково-методичні комісії. 
 

Аннотация. Анализируется ход имплементации Закона Украины «О высшем образовании». 

Освещены проблемные положения законодательных и нормативных актов, которые усложняют 

механизм их практической реализации 

Ключевые слова: модернизация, имплементация, реформы, законодательство, качество 

высшего образования, область знаний, специальность, автономность, стандартизация высшего 

образования, Научно-методический совет, научно-методические комиссии. 
 

Annotation. Analyses the progress in the implementation of the Law of Ukraine "On higher 

education". Lighted problematic provisions of legislative and normative acts, which complicate the 

mechanism of their practical implementation. 

Keywords: modernization, implementation, reforms, legislation, the quality of higher education, area 

of expertise, specialty, autonomy, standardization of higher education, Scientific-methodological Council, 

scientific and methodological Board. 

 

 

НАВЧАННЯ ПИТАННЯМ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА 

СТУДЕНТІВ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА У ПОЗААУДИТОРНИЙ ЧАС 

TRAINING ON SAFE LIFE AND ACTIVITY OF THE ODESSA NATIONAL 

MECHNIKOV UNIVERSITY’S STAFF AND STUDENTS DURING 

EXTRACURRICULAR TIME 

С.П. Гвоздій 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
 

Анотація. У статті розглядаються заходи, проведені в Одеському національному університеті 

імені І. І. Мечникова, для студентів та робітників університету в позааудиторний час. Під час 

Всеукраїнського методичного семінару-тренінгу з безпеки життєдіяльності «Єдина країна. Единая 

страна» відпрацьовувались такі навички як: перша домедична допомога, рятування на воді, під час 

пожежі, хімічної небезпеки тощо. Під час заходу «Університетський місячник цивільного захисту» 

для робітників університету був проведений «Навчально-практичний семінар-тренінг щодо правил 

поводження та порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, 

мінування, при виявленні вибухонебезпечних предметів» та тренувальна евакуація з відпрацюванням 
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практичних дій в означених умовах. Автором наведені висновки та пропозиції щодо удосконалення 

навчання з питань безпечної життєдіяльності в сучасних умовах. 

Ключові слова: безпечна життєдіяльність, семінар-тренінг, позааудиторне навчання, перша 

домедична допомога, місячник цивільного захисту 
 

Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия, проводимые в Одесском национальном 

университете имени И. И. Мечникова, для студентов и работников университета во внеаудиторное 

время. Во время Всеукраинского методического семинара-тренинга по безопасности 

жизнедеятельности «Единая страна. Unified country» отрабатывались такие навыки как: первая 

домедицинская помощь, спасение на воде, во время пожара, химической опасности и тому подобное. 

Во время мероприятия «Университетский месячник гражданской защиты» для работников 

университета был проведен «Учебно-практический семинар-тренинг о правилах поведения и порядке 

действий в условиях чрезвычайных ситуаций, террористических актов, диверсий, минирование, при 

обнаружении взрывоопасных предметов» и тренировочная эвакуация с отработкой практических 

действий в указанных условиях. Автором приведены выводы и предложены пути совершенствования 

обучения по вопросам безопасной жизнедеятельности в современных условиях. 

Ключевые слова: безопасная жизнедеятельность, семинар-тренинг, внеаудиторное обучения, 

первая домедицинская помощь, месячник гражданской защиты. 
 

Annotation. The article discusses the activities carried out in the Odessa University, for students and 

university staff in extracurricular time. During the All-Ukrainian methodical training seminar for health and 

safety «Unified country» perfected skills such as first aid, saving on water, saving during a fire, chemical 

hazards, etc. During the event, «University Month of civil protection» for employees of the University was 

held "Workshop-training on the rules of conduct and procedures for dealing with emergency situations, 

terrorist acts, sabotage, mining and detection of explosive objects" and training evacuation with working 

practices action under these conditions. The author presents the findings and proposes ways to improve 

training on safe life in the modern world. 

Keywords: life safety, training seminar, extracurricular training, first aid, Civil Protection Month. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК - 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 

LIFE SAFETY FROM THE POSITION OF EXCHANGING ENERGY AND 

INFORMATION IN SYSTEM «MAN - ENVIRONMENT» 

М.С. Гончаренко (SSL – E) 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
 

Аннотация. Обосновано целесообразность и необходимость в курсе безопасности 

жизнедеятельности изучать особенности энергоинформационного обмена системы «человек–его 

здоровье–окружающая среда» с позиции современного понимания мироустройства и структурной 

организации человека. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, здоровье человека, волновые 

механизмы, окружающая среда, энергоинформационный обмен. 
 

Анотація. Обґрунтовано доцільність і необхідність в курсі безпеки життєдіяльності вивчати 

особливості енергоінформаційного обміну системи «людина–його здоров'я–навколишнє середовище» 

з позиції сучасного розуміння світоустрою і структурної організації людини. 

Ключові слова: безпека життєдіяльності, здоров'я людини, хвильові механізми, навколишнє 

середовище, енергоінформаційний обмін. 
 

Annotation. The paper deals with the expediency and the need to study in the course of «Life 

safety» features of energy-sharing system «man-his health-environment» from the perspective of the modern 

understanding of the world order and the structural organization of the human being. 

Keywords: life safety, human health, wave’s mechanisms, environment, energy information 

exchange. 
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ІНТЕГРАЦІЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ 

INTEGRATING SECURITY DISCIPLINE AS AN ALTERNATIVE OF LIQUIDATION 

С.А. Дикань  

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
 

Анотація. Доведена необхідність створення на базі колишніх нормативних дисциплін циклу 

безпеки інтегрованої метадисципліни «Безпека людини».  Розглянуті особливості її побудови, 

концептуальні засади, на яких вона має базуватися, методичні проблеми при її створенні.  

Ключові слова: безпека людини, людська безпека, виробнича безпека та здоров’я людини, 

технологічна безпека. 
 

Аннотация. Доказана необходимость создания на базе бывших нормативных дисциплин 

цикла безопасности интегрированной мета дисциплины «Безопасность человека». Рассмотрены 

особенности ее построения, концептуальные основы, на которых она должна базироваться, 

методические проблемы при ее создании. 

Ключевые слова: безопасность человека, человеческая безопасность, производственная 

безопасность и здоровье человека, технологическая безопасность. 
 

Annotation.  The necessity of creation of the integrated metadiscipline called “human security” on 

the basis of the former regulatory disciplines of security cycle has been proven. The article discusses the 

peculiarities of its construction, its conceptual basis and methodological problems that may arise in the 

process of creation the discipline. 

Keywords: human security, occupational safety and health, technological safety. 

 

 

ПРОБЛЕМА СКОРОЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН З БЕЗПЕКИ – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ У СТУДЕНТІВ, ЦЕ ТАКОЖ 

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ВСІЄЇ КРАЇНИ 

THE PROBLEM OF REDUCING THE ACADEMIC SUBJECTS ON  SAFETYIS NOT 

ONLY A PROBLEM OF FORVATION OF SAFETY CULTURE AMOND STUDENTS,  IT 

IS ALSO A PROBLEM OF SAFETY CULTURE OF THE WHOLE COUNTRY 

А.П. Зенін (SSL – D) 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, місто Харків 
 

Анотація. Незважаючи на кризу системи безпеки життєдіяльності в Україні та вимоги 

законодавства  щодо обов’язкового навчання студентів з питань безпеки, у вишах скорочуються 

навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності» та  «Цивільний захист», відповідні кафедри та 

викладачі-фахівці.   В таких умовах процес формування культури безпеки життєдіяльності у 

студентів набуває критичні  особливості його організації та викладання, які створюють негативні 

передумови відновлення безпеки життєдіяльності в країні. 

Ключові слова: безпека життєдіяльності, культура безпеки життєдіяльності, формування  

культури безпеки, цивільний захист. 
 

Аннотация. Несмотря на кризис системы безопасности жизнедеятельности в Украине и 

требования законодательства по обязательному обучению студентов  вопросам безопасности,  в 

ВУЗах сокращаются  учебные дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и «Гражданская 

защита», соответствующие кафедры и преподаватели-специалисты. В таких условиях процесс 

формирования культуры безопасности у студентов приобретает критичные особенности его 

организации и преподавания, которые создают негативные предпосылки восстановления 

безопасности жизнедеятельности в стране. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, культура безопасности 

жизнедеятельности, формирования  культуры безопасности, гражданская защита. 
 

Annotation.Despite the crisis of life safety system in Ukraine and the requirements of the legislation 

for compulsory education of students safety issues, academic subjects “Safety” (“Safety of living”) and 
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“Civil protection”, the relevant departments and specialist teachers were reduced at universities. In such 

circumstances the process of creating a culture of safety among students gets critical features of  its 

organization and teaching that create negative preconditions of restoration of life safety in this country. 

Key words: life safety, safety of  living of man, culture of safety, developing a life safety culture, civil 

protection. 

 

 

ЗДОРОВ'Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ 

ТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ У LMS MOODLE ДЛЯ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLE THROUGH THE CREATION OF THEMATIC 

COURSES IN LMS MOODLE FOR STUDENTS OF THE CLASSICAL UNIVERSITY 

Г.М. Тимченко (SSL – C) 

Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Анотація. В роботі обґрунтовано доцільність та необхідність створення дистанційних курсів з 

тематики, пов’язаної зі здоров’ям людини з метою формування мотивації у молоді на здоров'я та 

здоровий спосіб життя та використання у зв’язку з цим певних можливостей LMS MOODLE в якості 

діагностичної системи. 

Ключові слова: електронні діагностичні системи, дистанційна діагностика здоров'я. 
 

Аннотация. Обоснована целесообразность и необходимость создания дистанционных курсов 

по тематике, связанной со здоровьем человека. Цель создания данных курсов состоит в 

формировании мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, а также в создании дистанционной 

диагностической базы с использованием LMS MOODLE. 

Ключевые слова: электронные диагностические системы, дистанционная диагностика 

здоровья. 
 

Annotation. There are expediency and necessity of creation of distance courses on topics related to 

human health in this article. The purpose of creating these courses is the formation of motivation to health 

and healthy lifestyle, as well as in the creation of a remote diagnostic database using LMS MOODLE. 

Keywords: electronic diagnostic systems, remote health diagnostics. 

 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ РИЗИКІВ 

IMPROVING THE SYSTEM OF STATE MONITORING OF RISKS 

А.Ю. Цина 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
 

Анотація. Обгрунтовуються необхідність підвищення ступеня захищеності населення і 

територій від надзвичайних ситуацій шляхом вдосконалення системи державного моніторингу 

ризиків. 

Ключові слова: ризики, моніторинг, джерела небезпеки. 

Аннотация. Обосновывается необходимость повышения степени защищенности населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций путем совершенствования системы государственного 

мониторинга рисков. 

Ключевые слова: риски, мониторинг, источники опасности. 
 

Abstract. Substantiates the need to increase the degree of protection of population and territories 

from emergency situations by improving the system of state monitoring of risks. 

Keywords: risks, monitoring, hazards. 
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АРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

FLAVORINGS OF THE FOODSTUFFS 
 

Студентка А.В. Войтанова, руководитель В.В. Кручина (SSL – B) 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского  

«Харьковский авиационный институт» 
 

Аннотация. Исходя из динамики детской заболеваемости обоснована необходимость 

контроля наличия и количества ароматических веществ в продуктах питания. 

Ключевые слова: ароматические вещества, заболевания детского населения. 
 

Анотація. Виходячи із динаміки дитячої захворюваності обґрунтовано необхідність контролю 

наявності та кількості ароматичних речовин в продуктах харчування. 

Ключові слова: ароматичні речовини, захворюваність дитячого населення. 
 

Annotation. Based on the children's disease the necessity of availability and quantity of flavorings 

of the foodstuffs was justified. 

Keywords: the flavoring, the children's disease. 

 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ 

EXPLOITATION FIREARM, NORMAL SAFETY PRECAUTIONS 

Курсант Н.О. Батяшов, керівник А.В. Ковтун  

Національна академія Національної гвардії України м. Харків 
 

Анотація. В статті розглядаються питання безпеки при поводжені зі зброєю та вибухо 

небезпечними предметами. 

Ключові слова: вогнепальна зброя, безпека поводження зі зброєю, АТО. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы безопасности при обращении с оружием и 

взрывчато опасными веществами. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, Безопасность при обращении с оружием, АТО. 
 

Annotation. The article deals with the safe handling of weapons and explosive hazardous 

substances. 

Keywords: firearm, normal safety precautions, ATO 
 

 

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

DRINKING WATER SUPPLY IN CRISIS SITUATIONS 

В.Н. Волков, С.Л. Василенко 

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» 
 

Аннотация. Освещена проблематика устойчивости водоснабжения в кризисный период, 

включая технические риски водопроводных систем и общее состояние финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: питьевая вода, безопасность, кризис, водоподготовка, устойчивость. 
 

Анотація. Висвітлено проблематику сталості водопостачання в кризовий період, включаючи 

технічні ризики водопровідних систем і загальний стан фінансових ресурсів. 

Ключові слова: питна вода, безпека, криза, водоочищення, сталість. 
 

Annotation. Problematic of sustainable water supply during a crisis period is illuminated, including 

technical plumbing risks and general state of financial resources. 

Keywords: drinking water, safety, crisis, water treatment, sustainability. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИСАДКИ ДЕСАНТУ З БРОНЕТРАНСПОРТЕРІВ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

INVESTIGATION OF INSERT FROM ARMORED CARRIER DURING A SPECIAL 

OPERATION 

Курсант Д.А. Датчук, керівник В.О. Табуненко  

Національна академія Національної гвардії України 
 

Анотація. Проведені експериментальні дослідження, які обґрунтували доцільність 

доопрацювання нової конструкції БТР-4 для зниження травматизму військовослужбовців при 

посадці-висадці з десантного відсіку.  

Ключові слова: десантування, зниження травматизму військовослужбовців, десантний відсік, 

бойові можливості, експериментальні дослідження, доопрацювання конструкції. 
 

Аннотация. Проведены экспериментальные исследования, которые обосновали 

целесообразность доработки новой конструкции БТР-4 для снижения травматизма военнослужащих 

при посадке-висадке из десантного отсека.  

Ключевые слова: десантирование, снижение травматизма военнослужащих, десантный 

отсек, боевые возможности, экспериментальные исследования, доработка конструкции. 
 

Annotation. Experimental research that substantiate the expediency of completion of new 

construction BTR-4 to reduce injuries soldiers during landing from an amphibious section was conducted. 

Keywords: landing, reducing injuries soldiers, landing compartment, operational capability, 

measurement, structural modification. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

GREENING OF PRODUCTION 

Студентка К.А. Закарян, руководитель В.Л. Клеевская ( SSL-В) 

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» 
 

Аннотация. Реальный путь экологизации технологии — это постепенный  переход сначала к 

малоотходным, а затем — к безотходным замкнутым циклам. Разработка   новых технологических 

процессов, на основе которых может быть создано  безотходное производство, обеспечит не только 

высокие технико-экономические  показатели, но и комплексное использование природных ресурсов. 

Ключевые слова: безотходные технологии, экологизация производства, уменьшение 

количества отходов. 
 

Анотація. Реальний шлях екологізації технології - це поступовий перехід спочатку до 

маловідходних, а потім - до безвідходних замкнутих циклів. Розробка нових технологічних процесів, 

на основі яких може бути створене безвідходне виробництво, забезпечує не тільки високі техніко-

економічні показники, а й комплексне використання природних ресурсів. 

Ключові слова: безвідходні технології, екологізація виробництва, зменшення кількості 

відходів. 
 

Annotation. The real way of greening technologies - it is a gradual transition to low-waste, at first, 

and the waste-free closed cycle then. Development of new processes, on the basis of which may be created 

non-waste production, will provide not only the high technical and economic parameters, but also the 

integrated use of natural resources. 

Keywords: non-waste technologies, the greening of production, reduction of waste. 
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ – ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

HEALTH AND SAFETY ISSUES - SOLUTIONS, PERSPECTIVES 

Студентка Ю.С. Заяць, керівник А.В. Пятова (SSL(E) – E) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Анотація. У повсякденному житті людина постійно приречена на невизначеність і неважливо 

працює вона чи відпочиває, виступає в якості клієнта сервісу або його працівника. Мета людини - 

відчувати себе в будь-якому середовищі в безпеці. Прагнення набути почуття безпеки характерне для 

кожної людини і воно виражається в прагненні до стабільності і миру. Діяльність і почуття безпеки - 

це дві складові частини життя будь-якої людини. 

Ключові слова: безпека, фактори, поведінка, реакція 
 

Аннотация. В повседневной жизни человек постоянно обречена на неопределенность и 

неважно работает она или отдыхает, выступает в качестве клиента сервиса или его работника. Цель 

человека - чувствовать себя в любой среде в безопасности. Стремление приобрести чувство 

безопасности характерно для каждого человека и оно выражается в стремлении к стабильности и 

мира. Деятельность и чувство безопасности - это две составные части жизни любого человека. 

Ключевые слова: безопасность, факторы, поведение, реакция 
 

Аnnotation. In everyday life of people it is constantly doomed to uncertainty and not very well she 

works or has a rest, acts as the client of service or his worker. The purpose of the person - to feel in any 

environment in safety. The aspiration to get feeling of safety is characteristic for each person and it is 

expressed in aspiration to stability and the world. Activity and feeling of safety are two components of life of 

any person. 

Keywords: safety, factors, behavior, reaction 

 

 

 

СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, 

ЕКОНОМІЧНОГО, ВІЙСЬКОВОГО І ТРАНСКОРДОННОГО ХАРАКТЕРУ 

CURRENT SOURCES OF ORIGIN AND CONSEQUENCES OF EMERGENCIES 

INDUSTRIAL, NATURAL, SOCIAL, POLITICAL, ECONOMIC, MILITARY AND 

TRANSBOUNDARY NATURE 

Студент А.С. Івчук, керівник А.В. Пятова (SSL(E) – E) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Анотація. В даній статті розглянуті джерела та наслідки виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного, соціально-політичного, економічного, військового та транскордонного 

характеру. Показано, що надзвичайні ситуації часто призводять до значних матеріальних втрат та 

враження, чи загибелі людей. На основі аналізу цих наслідків автор звертає увагу, що у світі існує 

велика потреба  у розробці та науковому обґрунтуванні заходів з удосконаленнята підвищення 

ефективності функціонування системи захисту населення й територій від наслідків надзвичайних 

ситуації, як важливої ланки національної безпеки. 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены источники и последствия возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, социально-политического, экономического, 

военного и трансграничного характера. Показано, что чрезвычайные ситуации часто приводят к 

значительным материальным потерям и травмирования, или гибели людей. На основе анализа этих 

последствий автор обращает внимание, что в мире существует большая потребность в разработке и 

научном обосновании мер  по совершенствованию и повышению эффективности функционирования 

системы защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, как важного звена 

национальной безопасности. 
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Аnnotation. This article describes the sources and consequences of emergency situations of 

technogenic and natural, socio-political, economic, military, and cross-border nature. It is shown that the 

emergencies often result in significant financial losses or injury, or death. Based on the analysis of the 

consequences of the author notes that in the world there is a great need for the development and scientific 

substantiation of measures to improve and enhance the effectiveness of the system of protection of 

population and territories from emergency situations, as an important part of national security. 
 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

ECONOMIC METHODS OF MANAGEMENT OF LABOUR GUARD 

Г.Г. Капленко 
1)

, С.П. Дмитрюк
2)

 
1)

 Придніпровська академія будівництва та архітектури 
2)

 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
 

Анотація.. Стаття розкриває сутність економічних методів управління охороною праці, їх 

вплив на умови та стан охорони праці, зацікавленість роботодавця в їх застосуванні. Дослідження 

економічних методів управління охороною праці та економічних аспектів поліпшення стану охорони 

праці нині є дуже актуальним, адже питання, які стосуються визначення економічного значення 

поліпшення умов охорони праці в ринковій системі господарювання, займають значне місце в 

дослідженнях економістів. Економічні методи управління охороною праці в широкому розумінні 

цього поняття – це не лише методи, а і система методів, форм, засобів i заходів впливу на стан 

безпеки, і гігієни праці та виробничого середовища з урахуванням економічних законів та 

економічних інтересів усіх учасників виробничого процессу i  суспільства в цілому для досягнення 

головної мети охорони праці: створення безпечних умов праці й збереження життя та здоров’я 

людини в  процесі трудової діяльності.  

Ключові слова: метод; умови праці; управління; економічні аспекти поліпшення стану 

охорони праці; проблеми охорони праці 
 

Аннотация. Статья раскрывает сущность экономических методов управления охраной труда, 

их влияние на условия и состояние охраны труда, заинтересованность работодателя в их приложении. 

Исследование экономических методов управления охраной труда и экономических аспектов 

улучшения состояния охраны труда в настоящее время является очень актуальным, ведь вопросы, 

которые касаются определения экономического значения улучшения условий охраны труда в 

рыночной системе ведения хозяйства, занимают значительное место в исследованиях экономистов. 

Экономические методы управления охраной труда в широком понимании этого понятия – это не 

только методы, но и система методов, форм, средств и мероприятий влияния на состояние 

безопасности, и гигиены труда и производственной санитарии, с учетом экономических законов и 

экономических интересов всех участников производственного процесса и  общества в целом для 

достижения главной цели охраны труда: создание безопасных условий труда и сохранения жизни и 

здоровья человека в процессе трудовой деятельности. 

Ключевые слова: метод; условия труда; управление; экономические аспекты улучшения 

состояния охраны труда; проблемы охраны труда 
 

Annotation. The article exposes essence of economic methods of management a labour protection, 

their influence on terms and state of labour protection, personal interest of employer in their application. 

Research of economic methods of management a labour and economic aspects of improvement of the state 

of labour protection protection presently is very actual, in fact questions which touch determination of 

economic value of improvement of terms of labour protection in the market system of menage occupy 

considerable Economic methods of management a labour in the wide understanding of this concept 

protection are not only methods but also system of methods, forms, facilities and measures of influence on 

the state of safety, and hygiene of labour and production sanitation, taking into account economic laws and 

economic interests of all participants of production process and  society on the whole for achievement of 

primary objective of labour protection: creation of safe terms of labour and maintainance of life and health of 

man in the process of labour  

Keywords: method; terms of labour; management; economic aspects of improvement of the state of 

labour protection; problems of labour protection. 
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ФІТОЦЕНОЗІВ 

ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ 

MONITORING STATE OF FOREST CULTURAL PHYTOCENOSES  

AND ECOLOGICAL SAFETY OF HUMAN IN INDUSTRIAL AREAS 

М.О. Квітко, В.М. Савосько 

Криворізький педагогічний інститут, 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»  
 

Анотація. Проаналізовані показники сучасного стану (сформованість вертикальної 

структури, щільність деревостану, відносний життєвий стан) лісових культурфітоценозів 

Довгинцівського дендропарку (м. Кривий Ріг). Виявлено незадовільний стан та наявність явищ 

деградації деревних насаджень. Запропоновані напрямки моніторингу стану лісових 

культурфітоценозів в умовах степу та промислових регіонів для підвищення екологічної безпеки 

людини. 

Ключові слова: лісові культурфітоценози, стан деревних насаджень, моніторинг. 
 

Аннотация. Проанализированы показатели современного состояния (сформированность 

вертикальной структуры, плотность древостоя, относительное жизненное состояние) лесных 

культурфитоценозов Долгинцевского дендропарка (г. Кривой Рог). Выявлено неудовлетворительное 

состояние и наличие явлений деградации древесных насаждений. Предложенные направления 

мониторинга состояния лесных культурфитоценозов в условиях степи и промышленных регионов 

для повышения экологической безопасности человека. 

Ключевые слова: лесные культурфитоценозы, состояние древесных насаждений, 

мониторинг. 
 

Annotation. Indicators of the current state (Maturity of the vertical structure, the density of the 

stand, the relative living condition) of forest cultural phytocenoses in Dolgintsevskogo arboretum (Kryvyi 

Rih) were analyzed. It revealed the poor state of degradation phenomena and the presence of tree plantations. 

Directions monitoring of forest cultural phytocenoses in the steppe and industrial regions to enhance 

ecological human security have been proposed. 

Keywords: forest culture phytocenoses, the state of tree plantations, monitoring. 

 

 

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

TO THE ISSUE OF FORMING OF LIFE SAFETY CULTURE AMONG STUDENTS OF 

THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

М.О. Квітко
1)

, О.Я. Меліков
1)

, Г.О. Квітко
2)

 
1)

 ДВНЗ «Криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут 
2)

 Криворізький коледж Національного авіаційного університету 
 

Анотація: Формування культури безпеки життєдіяльності є важливим та довготривалим 

педагогічним процесом. Актуальність цього питання в Україні детермінована розвитком  та 

трансформацією соціального середовища. Для виховання культури безпеки життєдіяльності 

необхідна участь багатьох ланок процесу навчання закладів освіти всіх рівнів. 

Ключові слова: культура, безпека життєдіяльності, виховання, професійна підготовка, 

людський фактор. 
 

Аннотация: формирование культуры безопасности жизнедеятельности является важным ы 

длительным педагогическим процессом. Актуальность этого вопроса в Украине обусловлена 

развитием и трансформацией социальной среды. Для воспитания культуры безопасности 

жизнедеятельности необходимо участие большинства звеньев процессу обучения образовательных 

учреждений всех уровней. 

Ключевые слова: культура, безопасность жизнедеятельности, воспитание, профессиональная 

подготовка, человеческий фактор. 
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Annotation: The formation of life safety culture is an important and long-standing pedagogical 

process. The significance of this matter in Ukraine is determined with the development and transformation of 

social environment. For upbringing life safety culture the participation of many elements of this process in 

educational establishments on all levels is necessary.  

Keywords: culture, life safety, upbringing, professional training, human factor. 

 

 

 

СПОСОБИ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ 

METHODS  RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTES 

Студенти Т.Є. Котлюба, К.А. Соловйова, керівник О.Я. Пітак 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Встановлено вплив промислових відходів на навколишнє середовище. Наведено 

способи вирішення проблеми утилізації промислових відходів, а також комплексне використання 

сировинних матеріалів. 

Ключові слова: промислові відходи,  утилізація, комплексне використання сировини.  
 

Анотация. Установлено влияние промышленных отходов на окружающую среду. Приведены 

способы решения проблемы утилизации промышленных отходов, а так же комплексное 

использование сырьевых материалов. 

Ключевые слова: промышленные отходы, утилизация, комплексное использование сырья.  
 

Annotation. The influence of industrial waste on the environment. There are ways of solving the 

problem of disposing of industrial waste, as well as the integrated use of raw materials. 

Keywords: industrial waste, recycling, comprehensive utilization of raw materials. 

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВОД ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

САХНОВЩАНСКОГО РАЙОНА 

THE EXPERIMENTAL EVALUATION OF ENVIRONMENTAL 

SAFETY OF WATER OF DRINKING PURPOSES, USED IN AREAS OF 

SAHNOVSCHANSKIY DISTRICT 

Студентка Т.В. Кугно, руководитель В.А. Юрченко 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 
 

Аннотация. В экспериментальных исследованиях установлено, что наибольшую 

экологическую опасность в колодезной воде, потребляемой населением Сахновщинского района, 

создает повышенное содержание нитратов. 

Ключевые слова: питьевая вода, загрязнения, экологическая безопасность, нитраты, 

токсичность. 

Анотація. В експериментальних дослідженнях встановлено, що найбільшу екологічну 

небезпеку в колодязній питній воді, що споживається населенням Сахновщинського району, створює 

підвищений вміст нітратів. 

Ключові слова: питна вода, забруднення, екологічна безпека, нітрати, токсичність. 
 

Annotation. In experimental studies it was found that the greatest environmental threat in the well 

water, consumed by the population of Sahnovschinsky area, is created by high content of nitrates. 

Keywords: drinking water, pollution, environmental safety, nitrates, toxicity. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОРАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

НГУ В ПЕРІОД УЧАСТІ У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ 

THE WAYS OF ENHANCE MORAL STABILITY THE NGU SOLDIERS DURING 

PARTICIPATION IN ARMED CONFLICT 

Students O.A. Nepuyvoda, M.V. Kyznetsova, supervisor V.O. Tabunenko  

The National Academy of the National Guard of Ukraine 
 

Анотація. Обгрунтовано проблему підвищення моральної стійкості військовослужбовців 

Національної гвардії України в період участі у збройному конфлікті на Сході України та шляхи її 

вирішення 

Ключеві слова:. Моральна стійкість, збройний конфлікт 
 

Аннотация. Обосновано проблему повышения моральной стойкости военнослужащих 

Национальной гвардии Украины в период участия в вооруженном конфликте на Востоке Украины  и 

пути ее решения 

Ключевые слова: Моральная стойкость, вооруженный конфликт 
 

Annotation: The problem of increasing moral stability the NGU soldiers during participation in 

armed conflict on East of Ukraine and the ways of solving it had been grounded. 

Keywords: moral stability and armed conflict. 

 

 

ЗБІР ТА СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАНУ 

ДОВКІЛЛЯ 

WASTE COLLECTION AND SORTING AS A MEANS CONSERVATION OF 

ENVIRONMENT 

Студентка Г.Ю Пушкіна, керівник В.В. Березуцький (SSL-F, SSL (E) – F) 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Анотація. Обгрунтовано необхідність сортування відходів для покращення стану довкілля. 

Виконано аналіз стану проблеми утилізації відходів в Україні та Європі. Показано, що відходи 

забруднюють грунт і завдають шкоди не тільки природі, а й людям. 

Ключові слова: відходи, сортування сміття. 
 

Аннотация. Обоснована необходимость сортировки отходов для улучшения качества 

окружающей среды. Выполнен анализ состояния проблемы утилизации отходов в Украине и Европе. 

Показано, что отходы загрязняют почву и наносят вред не только природе, но и людям. 

Ключевые слова: отходы, сортировка мусора. 

Annotation. The necessity of sorting waste for environmental improvement. The analysis of the 

problem of waste management in Ukraine and Europe. It is shown that the waste pollute soil and harm not 

only nature, but also people. 

Keywords: waste, sorting waste. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF POPULATION PROTECTION 

М.Г. Русанов, В.М. Шишканова  

КЗ «Харкікська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР 
 

Анатація. У статті розглядаються принципи морально-психологічної підготовки аварійно-

рятувальних підрозділів, основні види психічних порушень внаслідок надзвичайних ситуацій 

танадання першої допомоги постраждалим 

Ключові слова: моральна  підготовка , психологічна підготовка, психологічний захист 

населення, марення, галюцинація, апатія, агресія, страх, плач, істерика. 
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Аннатация. В статье рассматриваются принципы морально-психологической подготовки 

аварийно-спасательных подразделений, основные виды психических нарушений вследствие 

чрезвычайной ситуации и оказание первой помощи потерпевшим. 

Ключевые слова: моральна  подготовка, психологическая подготовка, психологическая  

защита населения, бред, галлюцинация, апатия, руховепорушення, агрессия, страх, плач, истерика. 
 

Аnnotation. The article discusses the principles of moral-psychological training of rescue units, the 

main types of mental disorders due to emergency situations and provide first aid to victims. 

Keywords: moral training, psychological training, psychological protection of the population, 

delusions, hallucination, apathy, aggression, fear, crying, hysterical. 

 

 

 

РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ПОРАНЕННОГО З ПОЛЯ 

БОЮ 

DEVELOPMENT SPECIAL MEANS TO RESCUE WOUNDED FROM THE 

BATTLEFIELD 

Курсанти Д.В. Рябуха, Д.О. Величко. Керівник В.О. Табуненко  

Національна академія Національної гвардії України 
 

Анотація: Обґрунтовано необхідність вдосконалення спеціальних засобів порятунку 

поранених при евакуації їх з полю бою. 

Ключеві слова: військовий конфлікт, медична допомога, система евакуаційного забезпечення 

поранених , спеціальні засоби порятунку , військовослужбовці. 
 

Аннотация. Обоснована необходимость совершенствования специальных средств спасения 

раненых при эвакуации их с поля боя. 

Ключевые слова: военный конфликт, медицинская помощь, система эвакуационного 

обеспечения раненых, специальные средства спасения, военнослужащие. 
 

Annotation: The necessity of special means of improving ways to rescue the wounded and their 

removal from the battlefield 

Keywords: military conflict, medical care, evacuation support system injuries , special means of 

rescue, military. 

 

 

 

ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

APPROACHES TO PROVISION OF SECURITY OF VITAL FUNCTIONS IN MODERN 

CONDITIONS 

Т.Е. Стыценко 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
 

Аннотация. Рассмотрены подходы к обеспечению безопасности в техногенных критических 

ситуациях и общие закономерности анализа рисков. 

Ключевые слова: безопасность, риск, чрезвычайные ситуации. 
 

Анотація. Розглянуті підходи до забезпечення небезпеки в техногенних критичних ситуаціях 

та загальні закономірності аналізу ризиків. 

Ключові слова: безпека, ризик, надзвичайні ситуації. 
 

Annotation. Approaches to provision of security in technogenic critical situations and basic laws of 

risk analysis have been reviewed. 

Keywords: security, risk, emergencies. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗМЕНЬШЕННЯ ВТРАТ ПРАЦЕЗДАТНОГО 

НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

THE BASIC DIRECTION OF DIMINISH LOSS OF WORK PEOPLE IN THE UKRAINE 

Студент Ф.Р. Чмихун, керівники Л.І. Маніна, А.С. Ельніков  

Полтавський університет економіки та торгівлі 
 

Анотація. Проаналізовано основні показники втрат населення за останні сім років, а також 

результати впровадження системи охорони праці. 

Ключові слова: основні показники, втрата населення, охорона праць. 
 

Аннотация. Проанализированы основные показатели потер населения за последние семь лет, 

а также результаты внедрения системы охраны труда.  

Ключевые слова: основные показатели, потеря населения, охранa труда.  
 

Annotation. Nhe basic indicators analyse the losses people in the course for seven years and  the 

indicators of results of inculcation the protection of work. 

Keyword basic indication loss people  protection of work. 

 

 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД 

НЬОГО В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» ТА «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» 

INFLUENCING OF ELECTROMAGNETIC RADIATION AND FACILITIES OF 

DEFENCE FROM HIM IN LABORATORY PRACTICAL WORK AT STUDY OF 

DISCIPLINES «SAFETY OF VITAL FUNCTIONS» THAT «ECOLOGICAL SAFETY» 

Н.Л. Березуцька (SSL – D), І.І. Хондак 

Харківський національний університет радіоелектроніки 
 

Анотація. В статті розглянуто проблеми впливу електромагнітного забруднення на здоров'я 

людини, звертається увага на те, що необхідно вживати відповідних заходів захисту, бути обізнаними і 

грамотними в даному питанні і самим дбати про власну безпеку. 

Ключові слова: електромагнітні випромінювання, захист, здоров’я людини. 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы влияния электромагнитного загрязнения на 

здоровье человека, обращается внимание на то, что необходимо принимать соответствующие меры 

защиты, быть осведомленными и грамотными в данном вопросе и самим заботиться о собственной 

безопасности. 

Ключевые слова: электромагнитные излучения, защита, здоровье человека. 
 

Annotation. In the article the problems of influencing of electromagnetic contamination on the health 

of man are considered, attention on that applies that it is necessary to take proper measures of defence, to be 

well-informed and competent in the given question and to care of own safety. 

Keywords: electromagnetic radiations, defence, health of man. 

 

 

ПРОБЛЕМИ НЕБЕЗПЕКИ ТА БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ В МЕТОДОЛОГІЇ І 

ЕТИЦІ НАУКИ 

SECURITY PROBLEMS AND VISION BY SOLVING METHODOLOGY AND ETHICS 

SCIENCE 

Студентка Г.В Ващенко, керівник І.В Левченко 

Сумський національний аграрний університет 
 

Анотаця. Моральні  проблеми в наукових дослідженнях, які потребують осмислення  в 

зв'язку з фундаментальними відкриттями в області біології і генної інженерії а також безпеки. 

Ключові слова:безпека, мораль, біотехнології, етичні проблеми, наука. 
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Аннотация. Нравственные проблемы в научных исследованиях, которые требуют 

осмысления в связи с фундаментальними открытиями в области биологии и генной инженерии а 

также безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, мораль, биотехнологии, этические проблемы, наука. 
 

Abstract. Moral problems in research that require interpretation in relation to fundamental 

discoveries in biology and genetic engineering. 

Key word:safety, morals, biotechnology, ethicalis sues, science. 

 

 

 

САМОМАССАЖ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
SELF-MASSAGE IN THE COMPLEX OF FACILITIES OF HEALTH IMPROVING 

TECHNOLOGIES FOR THE STUDENTSW OF HIGHER EDUCATIONEL ESTABLISHMENTS 

Магистр В.С. Гречкосий, руководитель О.П. Канищева 

Харьковская государственная академия физической культуры 
 

Аннотация. В статье отмечено что студенты часто болеющие бронхитом применяют 

самомассаж как одно из эффективных средств его предупреждения в холодное время года. 

Представлена методика практического овладения. Для достижения поставленной цели предложены 

эффективные и простые в овладении его системы и методы, основным фактором влияния которых 

является нервно-рефлекторный. Описано применении массажера дорожки, аурикулярного и 

плантаного самомассажа, направленных на укрепления иммунной системы организма студентов.  

Ключевые слова: здоровье, организм студента, самомассаж,  методика овладения. 
 

Анотація. У статті відмічено що студенти ті, що часто хворіють на бронхіт застосовують 

самомасаж як один з ефективних засобів його попередження в холодну пору року. Представлена 

методика практичного оволодіння. Для досягнення поставленої мети запропоновані ефективні і 

прості в оволодінні його системи і методи, основним чинником впливу яких є нервово-рефлекторний. 

Описано застосуванні масажера доріжки, аурикулярного і плантарного самомасажу, спрямованих на 

укріплення імунної системи організму студентів.  

Ключові слова: здоров’я, організм студента, самомасаж,  методика опанування. 
  
Annotation. In the article it is marked that students often being ill a bronchitis apply a self-massage 

as one of effective facilities of his warning in a cold season. The methods of practical capture are presented. 

For achievement of the put purpose the effective are offered and simple in the capture of his system and 

methods, the basic factor of influence of which is neuroreflex. It is described application of massager of path, 

auricles and sole self-massage, directed on strengthening of the immune system of organism of students.  

Key words: health, organism of student, self-massage, methodology of capture, capacity for work. 

 

 

 

МОТИВИ ЗАНЯТЬ РЕКРЕАЦІЄЮ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

REASONS OF EMPLOYMENTS RECREATIONS OF FUTURE TEACHERS OF 

PHYSICAL CULTURE 

Магістр В.І. Гутеньова
1)

, керівник Н.П. Єфіменко
2)

 
1)

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 
2)

Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків 
  

Анотація. Розкрито поняття рекреативна діяльність та наведено психологічну структуру 

діяльності, яка має елементи: потреба, мотив, мета, умова. Визначено в процесі професійної 

підготовки сучасних фахівців формування мотивації до занять рекреацією. Виявлено систему вмінь 

та навичок з організації і управління рекреативною діяльністю її методи і засоби. Обґрунтовано 

сформованість та стимулювання розвитку стійкої позитивної мотивації студентів, усвідомлення 
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цінностей людини, її здоров`я та здорового способу життя, інтерес до занять рекреативною 

діяльністю. 

Ключові слова: рекреативна діяльність, мотивація, рекреативні уміння, рекреативні навички. 
 

Аннотация.  Раскрыто понятие рекреативная деятельность и приведена психологическая 

структура деятельности, которая имеет элементы: потребность, мотив, цель, условие. Определенно в 

процессе профессиональной подготовки современных специалистов формирование мотивации к 

занятиям рекреацией. Выявлена система умений и навыков по организации и управлению 

рекреативной деятельностью, ее методы и средства. Обоснована сформированность и 

стимулирование развития стойкой позитивной мотивации студентов, осознания ценностей человека, 

его здоровья и здорового образа жизни, интереса к занятиям рекреативной деятельностью. 

Ключевые слова: рекреативная деятельность, мотивация, рекреативные умения, 

рекреативные навыки. 
 

Annotation. A concept is exposed recreations activity and a psychological structure over of activity 

which has elements is brought: necessity, reason, purpose, condition. Certainly in the process of professional 

preparation of modern specialists forming of motivation to employments recreations. The system of abilities 

and skills is educed on organization and management recreations activity, her methods and facilities. The 

formed and stimulation of development of proof positive motivation of students, realization of values of 

man, his health and healthy way of life is reasonable, interest to employments by recreations activity. 

Keywords: recreations activity, motivation, recreations abilities, recreations skills. 

 

 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

CURRENT PROBLEMS OF TEACHING THE SUBJECT «BASICS OF HEALTH» IN 

SCHOOL 

О.С. Дождьова  

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 
 

Анотація. У статті аналізується сучасний стан розвитку педагогічної валеології в 

Україні.Успіх освіти ґрунтується не лише на міцних знаннях, а й на міцному  здоров’ї всіх учасників 

освітнього процесу. Пріоритетне значення надається вихованню в кожній дитині позитивного 

ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя як до головної життєвої цінності.Головний 

акцент робиться на обґрунтуванні сучасних та актуальних проблем педагогічній валеології.  

Ключові слова: педагогічна валеологія, викладання, професійність педагога, «Основи 

здоров’я». 
 

Аннотация. В статье анализируется современное состояние педагогической валеологии в 

Украине. Успех образования основывается не только на прочных знаниях, но и на крепком здоровье 

всех участников образовательного процесса. Приоритетное значение придается воспитанию у 

каждого ребенка положительного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни как 

к главной жизненной ценности. Главный акцент делается на обосновании современных и актуальных 

проблем педагогической валеологии. 

Ключевые слова: педагогическая валеология, преподавание, профессионализм педагога, 

«Основы здоровья». 
 

Annotation. The paper deals with analyze of modern status pedagogical valeology in Ukraine. It is 

shown that the success of education is based not only on knowledge, but also on the good health of all 

participants in the educational process. It is noted that priority is given to education of every child a positive 

attitude to their own health, a healthy lifestyle as the main value of life. Much attention is given to the 

rationale of current and topical issues pedagogical valeology.  

Keywords: pedagogical valeology, teaching, teacher professionalism, «Basics of health». 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

TECHNOLOGY PROJECT ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY STUDENTS 

Г.Ю. Кравченко 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Анотація. У статті розкрито значення впровадження методу проектів у практику освітньої 

діяльності кафедр вищих навчальних закладів. Доведено, що моделювання і проектування стають 

ефективними технологіями навчання, які спрямовують студентів на усвідомлену діяльність і 

передбачають їх професійний  розвиток. Звернено увагу на  умови та фактори, що впливають на 

ефективність та результативність  виконання проекту. 

Ключові слова: проект, метод проектів, проектування,  проектна діяльність, етапи 

моделювання і проектування, технологія управління проектами. 
 

Аннотация. В статье раскрыто значение использования  метода проектов в образовательной 

деятельности кафедр высших учебных заведений. Доказано, что моделирование и проектирование 

становятся эффективными технологиями обучения, которые направляют студентов на осознанную 

деятельность и предусматривают их профессиональное развитие. Обращено внимание на условия и 

факторы, влияющие на эффективность и результативность выполнения проекта. 

Ключевые слова:  проект, метод проектов, проектирование, проектная деятельность, этапы 

моделирования и проектирования, технология управления проектами. 
 

Annotation. In the article the importance of using a method of projects in the educational activities 

of the departments of higher educational institutions. It is proved that the simulation and projection of 

effective technologies are learning that guide students to the conscious activities and provide for their 

professional development. Attention is drawn to the conditions and factors affecting the efficiency and 

effectiveness of the project. 

Keywords: project, project method, projection, project activities, modeling and projection stages, 

the technology project management. 

 

 

МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО 

КУРСУ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

MONITORING OF PHYSICAL AND MENTAL FIRST-YEAR STUDENTS' HEALTH OF 

CLASSICAL UNIVERSITY 

Т.М. Куйдіна (SSL – B), О.В. Кабацька (SSL – B) 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Анотація Охорона здоров'я студентів традиційно належить до найважливіших соціальних 

завдань суспільства. Успішна підготовка висококваліфікованих кадрів міцно пов'язана зі здоров'ям. 

У статті висвітлено питання моніторингу фізичного та психічного здоров'я студентів першого 

курсу класичного університету. 

Ключові слова: фізичне та психічне здоров'я,  студенти, моніторинг, університет. 
 

Аннотация. Охрана здоровья студентов традиционно относится к важнейшим социальным 

заданиям общества. Успешная подготовка высококвалифицированных кадров взаимосвязана со 

здоровьем. 

В статье освещены вопросы мониторинга физического и психического здоровья студентов 

первого курса классического университета. 

Ключевые слова: физическое и психического здоровье, студенты, мониторинг, университет. 
 

Abstract. Health care of students traditionally belongs to one of the most important social problems of 

society. Successful training of highly qualified personnel is closely related to health. 

The article highlights the issue of monitoring of physical and mental health of first-year students of 

classical university. 

Key words: physical and mental health of students, monitoring, university. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ ДИСЦИПЛІНИ 

"УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

FEATURES CHANGES IN THE REGULATIONS DISCIPLINE "WORK 

ENVIRONMENT" FOR STUDENTS PROFILE TRAINING 

В.В. Макаренко 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

 Анотація.Зміни в нормативних документах по управлінню охороною праці, згідно 

міжнародним стандартам, введення їх в учбовий процес. 

 Ключові слова: ОНSАS 18001 "Системи менеджменту охорони професійного здоров’я та 

безпеки праці" 
 

Аннотация. Изменения в нормативных документах по управлению охраной труда, согласно 

международным стандартам,  введение их в учебный процесс 

 Ключевые слова: ОНSАS 18001 "Системи менеджмента охраныпрофессионального здоровья 

и безопасности труда" 
 

Annotation. The changes in normative documents of the management of labor protection, in 

accordance with international standards, their introduction into the educational process 

 Keywords: OHSAS 18001 "Management system of occupational health protection and laborsafety" 

 

 

ЗАЩИТА ГИДРОСФЕРЫ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

DEFENCE OF HYDROSPHERE IN LABORATORY PRACTICAL WORK ON THE 

DISCIPLINE «ECOLOGICAL SAFETY» 

И.И. Хондак,  Н.Л. Березуцкая (SSL – D) 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники  
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы защиты гидросферы от загрязнений путем 

очистки сточных вод различными способами, которые используются в лабораторном  практикуме 

при изучении дисциплины «Экологическая безопасность» 

Ключевые слова: экологическая безопасность, защита гидросферы, очистка, сточные воды, 

методы очистки. 
 

Анотація: В статті розглядаються питання захисту гідросфери від забруднень шляхом 

очищення стічних вод різними способами, які використовуються в лабораторному  практикумі при 

вивченні дисципліни «Екологічна безпека» 

Ключові слова: екологічна безпека, захист гідросфери, очищення, стічні води, методи 

очищення. 
 

Annotation: In the article the questions of defence of hydrosphere are considered from 

contaminations by cleaning of sewages by different ways which are used in laboratory  practical work at the 

study of the discipline «Ecological safety» 

Keywords: ecological safety, defence of hydrosphere, cleaning, sewages, cleaning methods. 

 

 

ПРО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН У СФЕРІ БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ 

ABOUT PROBLEMS TEACHING DISCIPLINES IN THE SECURITY AND 

OCCUPATIONAL HEALTH ARE DESCRIBED 

О.Г. Янчик (SSL – B), В.Ф. Райко( SSL – C) 

Н.Д. Устинова  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація.  Вказані проблеми скорочення обсягу дисциплін у сфері охорони праці, наведені 

дисципліни, які читаються на кафедрі «Охорона праці та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ». 
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Ключові слова: охорона праці, безпека, гігієна праці, цивільний захист.  
 

Аннотация. Перечислены проблемы сокращения объема дисциплин в области охраны труда, 

приведены дисциплины, которые читаються на кафедре «Охрана труда и окружающей среды» НТУ 

«ХПИ». 

Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, гигиена труда, гражданская защита.  
 

Abstract. These problems about reducing volume of disciplines in the field of safety are indicated, 

given discipline that chitayutsya the department "Health and Environment" NTU "KPI". 

Keywords: labour protection, safety, health, civil protection. 

 

 

 

АНАЛІЗ ШВЕЙЦАРСЬКОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ДО ТОТАЛЬНОГО ОПОРУ 

АГРЕСОРУ СТОСОВНО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 2014-2015 Р.  

У КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ КУРСІВ "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ТА "БЕЗПЕКА 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"  

ANALYZE SWITZERLAND EXPERIENCE PREPARATION AGGRESSOR TOTAL 

RESISTANCE APPLICATION SITUATION IN UKRAINE 2014-2015 AT CONTEXT 

RENOVATION COURSE "CIVILIAN PROTECTION" AND "SAFETY OF LIVING" 

Є.В Ящеріцин (SSL-С) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Проведено аналіз швейцарського досвіду опору агресії та приведені рекомендації 

щодо реалізації його в Україні. 

Ключові слова: війна, опір, загибель, репресії. 
 

Аннотация. Проведено анализ швейцарского опыта сопротивления агрессии и приведены 

рекомендации по реализации его в Украине. 

Ключевые слова: война, сопротивление, гибель, репрессии. 
 

Abstract. Analyze Switzerland experience resistance aggression executed and introduction by 

realization his in Ukraine given.  

Key words:  war, resistance, ruin, repression. 

 

 

 

INTERNATIONAL STUDENTS OLYMPIAD SAFETY AND HEALTH 

Viacheslav Berezutskyi
1)

 (SSL – F, SSL (E) – F) 

Gulmira Madievа
2) 

(SSL (E) – E) 
1)

 National Technical University of «KhPI», Kharkov, Ukraine  
2)

 Kazakh National University. Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan  
 

Abstract. The article presents the results of the international students of Olympiads on disciplines 

direction of safety of life and human health. The organizers of the International Student Olympiad shared 

their experiences and perspectives of development of Internet-Olympiads in this direction.. 

Keywords: student Olympiad, internet, discipline, training, safety, life, health, first aid. 
 

Анотація. У статті представлені результати Міжнародної Студентської Олімпіади з 

дисциплін із напрямку - забезпечення безпеки життя і здоров'я людини. Організатори Міжнародної 

студентської Олімпіади поділилися своїм досвідом та перспективами розвитку Інтернет-Олімпіад в 

цьому напрямку . 

Ключові слова: студентська олімпіада, Інтернет, дисципліна, навчання, безпека, життя, 

здоров'я, перша допомога. 
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НАУКА ПРО БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ 

SCIENCE OF HUMAN SECURITY 

Лєшек Фредерік Коженёвські (EAS (E) – F) 
президент Європейської асоціації наук з безпеки EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY;  

м. Жилін (Словацька Республіка) 
 

Анотація. Безпека є предметом зацікавлення багатьох галузей природничих, технічних, 

медичних, аграрних і суспільних наук, а також більш специфічних наукових дисциплін з родоводом, 

що сягає початків наукового пізнавання дійсності. Деякі з них завжди ставили в центр зацікавлень 

людину і її потреби, інші лише під впливом сек’юрітології починають цінувати суб'єктність людини. 

Безпека стосується також практичних знань з різноманітних сфер господарської діяльності і 

щоденного життя. 
 

Аннотация. Безопасность является предметом интереса многих отраслей естественных, 

технических, медицинских, аграрных и общественных наук, а также более специфических дисциплин 

с родословной, уходящей в начало научного познания действительности. Некоторые из них всегда 

ставили в центр интересов человека и его потребности, другие только под влиянием секьюритологии 

начинают ценить субъектность человека. Безопасность касается также практических знаний из 

различных сфер хозяйственной деятельности и повседневной жизни. 
 

Annotation. Security is the subject of interest of many branches of natural, technical, medical, 

agricultural and social sciences, as well as more specific disciplines with pedigree that extends back to the 

beginnings of the scientific cognition of reality. Some are always put at the center of her interests and needs 

of the person, the other only under the influence sek'yuritolohiyi begin to appreciate human subjectivity. 

Security concerns also practical knowledge from various spheres of economic activity and daily life. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 

RESEARCH THE POSSIBILITY OF USING CHEMICAL PRODUCTION WASTE FOR 

THE PROTECTION OF MOLDS 

Т.С. Бондаренко 

Харьковский национальный университет «Харьковский политехнический институт» 
 

Аннотация. Созданы новые составы покрытий на основе отходов производства для защиты 

изложниц при разливке стали сифоном и сверху, характеризующиеся высокими показателями 

физико-механических свойств, эффективно защищающие рабочую поверхность изложниц от 

агрессивного воздействия стали и газов, обеспечивающие улучшение санитарно-гигиенические 

условия труда. 

Ключевые слова: отходы химического производства, изложница, покрытия, улучшение 

условий труда, безопасность. 
 

Анотація. Створено нові складові покриттів на основі відходів виробництва для захисту 

виливниць при розливанні стали сифоном і зверху, що характеризуються високими показниками 

фізико-механічних властивостей, ефективно захищають робочу поверхню виливниць від агресивного 

впливу стали і газів, що забезпечують поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці. 

Ключові слова: відходи хімічного виробництва, виливниць, покриття, поліпшення умов 

праці, безпека. 
 

Annotation. Created new coating compositions based waste products for the protection of molds for 

casting steel trap and above, characterized by high levels of physical and mechanical properties, effectively 

protects the work surface from aggressive mold steel and gas, providing improved sanitary conditions. 

Keywords: waste chemical production, mold coatings, improving working conditions, safety. 
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ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ 

THE OPERABILITY OF STUDENTS DURING THE LEARNING PROCESS 

Студенти А.В. Винник, К.М. Неклюєнко, О.О. Буров, К.А. Соловйова  

Керівник Л.А. Васьковець ( SSL-С) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Стаття присвячена актуальному завданню – збереженню здоровʼя і працездатності 

студентів під час навчання. У роботі досліджені антропометричний статус, «біологічний» вік,  

функціональні показники працездатності та індивідуальна хвилина студентів. Виявлено, що 

більшість студентів має гармонічний фізичний розвиток. «Біологічний» вік перевищував паспортні 

дані на 3–4 роки. Індекс мʼязової сили складав 10–28 %, що набагато нижче норми. Фактична життєва 

ємкість легенів знаходилася у межах 2633–4205 см
3
. Довільна затримка дихання складала 45–58 с, а 

індекс Руфʼє знаходився на рівні 4,8–8,0, що вказує на гарний фізичний стан досліджуваних. 

Індивідуальна хвилина більшості студентів 60–64 с, що свідчить про їх високі адаптаційні 

можливості.  

Ключові слова: працездатність, антропометричні та функціональні показники, «біологічний» 

вік, індивідуальна хвилина. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной задаче – сохранению здоровья и 

работоспособности студентов во время обучения. В работе исследованы антропометрический статус, 

«биологический» возраст, функциональные показатели работоспособности и индивидуальная минута 

студентов. Определено, что большинство студентов имеет гармоничное физическое развитие. 

«Биологический» возраст не превышал паспортные данные на 3–4 года. Индекс мышечной силы 

составлял 10–28 %, что намного меньше нормы. Фактическая жизненная емкость легких находилась в 

пределах  2633–4205 см
3
. Произвольная задержка дыхания составляла 45–58 с, а индекс Руфье 

находился на уровне 4,8–8,0, что указывало на хорошее физическое состояние обследованных. 

Индивидуальная минута большинства студентов 60–64 с, что свидетельствует о их высоких 

адаптационных возможностях. 

Ключевые слова: работоспособность, антропометрические и функциональные показатели, 

«биологический» возраст, индивидуальная минута. 
 

Abstract. The article is devoted to the actual problem - the saving of health and operability of 

students during the learning process. Examined anthropometric status, "biological" age, functional 

parameters and individual minute of students. Determined that most of the students have a harmonious 

physical development. "Biological" age does not exceed the nameplate data more than 3–4 years. The index 

of muscle strength was 10–28 %, which is much less than normal value. The actual vital capacity of lungs  

was in the range 2633–4205 cm
3
. Arbitrary breath delay was 45–58 second, the Ruffier index stood in range 

4,8–8,0, indicating good physical condition of examined persons. Individual minute for the most of students 

equals  60 – 64 secondes, that indicating their high adaptive capacity.  

Keywords: operability, anthropometric and functional parameters, "biological" age, the individual 

minute. 

 

 

ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ В ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

MEANS OF MECHANIZATION IN POWER-SAVING TECHNOLOGIES YOU 

ROSEANNA CROPS 

С.О. Дьяконов  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 
 

Анотація. В роботі наведенні результати виробничих випробувань приставки для обробітку 

ґрунту до зернової сівалки в енергоощадних технологіях вирощування с.-г. культур 

Ключові слова: енергоощадний, технологія, трактор, приставка для обробітку ґрунту. 
 

Аннотация. В работе приведены результаты производственных испытаний приставки для 

обработки почвы в зерновой сеялки в энергосберегающих технологиях выращивание с.-г. культур. 
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Ключевые слова: энергосберегающий, технология, трактор, приставка для обработки почвы. 

Annotation. The paper presents the results of the production test consoles for tillage in grain drills in 

energy-saving technologies-Roseanna S.-G. cultures  

Keywords: energy saving, technology, tractor, attachment for abrubt the top of the soil. 

 

 

 

СВОЙСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СМОЛЯНЫХ ХТС  

НА ХРОМИТОВЫХ ПЕСКАХ 

THE PROPERTIES OF ECOLOGICALLY PURE BINDINGS OF COLD-SOLIDIFYING 

MIXTURES OF CHROMITE SANDS 

Н.С. Евтушенко (SSL – B), Л.Н. Чунихина (SSL – B) 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 
 

Анотация. Установление закономерностей влияния экологически чистых связующих 

олигофурфурилоксисилаксанов на прочностные свойства холоднотвердеющих смесей на хромитовых 

песках и стабилизация их свойств в производственных условиях. 

Ключевые слова: холоднотвердеющая смесь, олигофурфурилоксисилаксаны, катализатор, 

физико-механические и технологические свойства, математические модели, оптимизация. 
 

Анотація. Встановлення закономірностей впливу екологічно чистих зв'язуючих 

олігофурфурілоксисилаксанів на міцнісні властивості холоднотвердіючих сумішей на хромітових 

пісках і стабілізація їх властивостей у виробничих умовах. 

Ключові слова: холоднотвердіюча суміш, кварцевий пісок,хромітовий пісок, 

олігофурфурілоксисилаксани,каталізатор,фізико-механічні та технологічні властивості, математичні 

мо-делі,оптимізація. 
 

Annotation. Establish the influence of patterns of environmentally friendly binders 

oligofurfuriloksisilaksanov on the strength properties of cold-mixtures of chromite sand and stabilization of 

their properties in a production environment. 

Key words: cold-solidifying mixture, quartz sand, chromite sand, oligofurfuralxylaxanes, catalyze, 

physical, mechanical and technological properties, mathematical model, optimization. 

 

 

 

БАТАРЕЙКА – ЭТО НЕ МУСОР! 

THE BATTERY IS NOT GARBAGE! 

Студент В.В. Ивченко, руководитель Н.Л. Березуцкая (SSL – D) 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
 

Аннотация. В данной работе было рассмотрен вред от использованных батареек, а также 

современные способы их утилизации. 

Ключевые слова: батарейка, утилизация, опасные отходы. 
 

Annotation. In in this studying we were considered the harm from improper disposal of batteries 

and modern methods of their utilization. 

Keywords: battery, recycle, hazardous waste. 
 

Анотація. В даній роботі розглянуто шкоду від використаних батарейок, а також сучасні 

способи їх утилізації. 

Ключові слова: батарейка, утилізація, небезпечні відходи. 
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ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ENERGY AND RESOURCE SAVING TECHNOLOGIES 

Студент С.А. Куріло, керівник А.В. Пятова (SSL (E) – E) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Розглянуто проблему обмеженості природних та економічних ресурсів. 

Запропоновано сучасні методиекономії і раціонального використання ресурсів у сільському 

господарстві, серед яких енергозбереження, система крапельного зрошення,впровадження 

прогресивних засобів механізації та використання органічних добрив.Також запропоновано 

використання вторинної сировини на підприємствах. 

Ключові слова: природні ресурси, ресурсозбереження, енергозбереження, крапельне 

зрошення, органічні добрива, вторинна сировина. 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема ограниченности природных и экономических ресурсов. 

Предложено современные методы экономии и рационального использования ресурсов в сельском 

хозяйстве, среди которых энергосбережение, система капельного орошения, внедрения 

прогрессивных средств механизации и использования органических удобрений. Также предложено 

использование вторичного сырья на предприятиях. 

Ключевые слова: природные ресурсы, ресурсосбережение, энергосбережения, капельное 

орошение, органические удобрения, вторичное сырье. 
 

Аnnotation. The article deals with the problem of limited natural and economic resources. Proposed 

modern methods of saving and rational use of resources in agriculture, such as energy saving, drip irrigation system, 

advanced mechanization and organic fertilizers. Also proposed usingsecondary raw materials in the production. 

Keywords: natural resources, resource-saving, energy-saving, drip irrigation, organic fertilizers, 

secondary raw materials. 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБПРИСКУВАЧІВ 

THE EFFICIENCY OF PESTICIDES USING SPRAYERS 

Студент А.Р. Нерсисян, керівник М.П. Гусаренко 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 
 

Анотація. Розглядаються питання удосконалення технологічного процесу роботи 

обприскувача з метою підвищення якості внесення робочої рідини та зниження втрат пестицидів. 

Ключові слова: продуктивність фільтра, надійність, якість. 
 

Аннотация: Рассматриваются вопросы усовершенствования технологического процесса 

работы опрыскивателя с целью повышения качества внесения рабочего раствора и уменьшения 

расходов пестицидов. 

Ключевые слова: производительность фильтра, надежность, качество. 
 

Annotation. The issues of improving the work of the spray process with a view to improving the 

quality of application of the working solution of pesticides and reduce costs. 

Keywords: the filter performance, reliability, quality. 

 

 

СИСТЕМИ ВОЛОГОЇ ГАЗООЧИСТКИ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТАЛУРГІЇ 

WET GAS PURIFICATION OF OBJECTS TO METALLURGY 

Студент П.В. Омельченко, керівник А.В. Пятова (SSL(E) – E) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  
 

Анотація. На металургійних об'єктах в технологічному процесі присутня поява газових 

викидів, що несуть тверді частинки. Ці гази для подальшого використання або викиду в атмосферу 
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повинні бути охолоджені і очищені. Ця роботапоказує сучасний підхід до очищення газових 

викидівметодом вологої очистки. 

Ключові слова: системи вологої газоочистки, тверді частинки 
 

Аннотация. На металлургических объектах в технологическом процессе присутствует 

появление газовых выбросов, что несут твердые частицы. Эти газы для дальнейшего использования 

или выброса в атмосферу должны быть охлаждены и очищены. Эта работа показывает современный 

подход к очистке газовых выбросов методом влажной очистки. 

Ключевые слова: системы влажной газоочистки, твердые частицы 
 

Summary. Metallurgical plants in the technological process produce gas emissions with solid 

particles. These gases for use or to emission to the atmosphere must be cooled and cleaned. This paper shows 

modern approach to treating gas emissions by wet cleaning. 

Кey words: wet gas cleaning systems, solid particles. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

PROBLEM OF TRANSPORT SECURITY PROVIDING FOR THE POPULATION AND 

THE ENVIRONMENT 

Э.В. Омельяненко, О.И. Богатов, В.М. Попов 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 
 

 Анотація. Розглянуті екологічні проблеми пересувного та стаціонарного джерел 

автомобільного транспорту і оцінка ризику для населення і навколишнього середовища. 

 Ключові слова: автотранспорт, екологічна безпека, ризик. 
 

 Аннотация. Рассмотрены экологические проблемы подвижного и стационарного источников 

автомобильного транспорта и оценка риска для населения и окружающей среды. 

 Ключевые слова: автотранспорт, экологическая безопасность, риск. 
 

 Abstract. The ecological problems of mobile and stationary sources of transport and assessment of 

the risk for people and the environment were reviewed. 

Keywords: transport, environment security, risk. 

 
 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА МАКСИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО 

БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИ ЗБИРАНІ ВРОЖАЮ МЕТОДОМ 

ОЧІСУВАННЯ 

ENERGY SAVING AND MAXIMUM USE OF NATURAL BIOENERGY POTENTIAL IN 

YIELD BY THE METHOD OCCUPANCY 

А.М. Пахучий 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 
 

Анотація. Обґрунтування технології збирання зернових методом очісування максимальне 

використання природного біоенергетичного потенціалу. 

Ключові слова: обчісуюча жатка,  енергія, біоенергетичний. 
 

Аннотация. Обоснование технологии уборки зерновых методом очісування максимальное 

использование природного биоэнергетического потенциала. 

Ключевые слова: обчісуюча жатка, энергия, биоэнергетический. 
 

Annotation. Substantiation of technology of grain harvesting method occupany maximum use of 

natural bioenergy potential. 

Keywords: obacha Reaper, energy, bioenergy. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗАСОБІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЗИКО – МЕХАНІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ 

APPLICATION FOR CONSERVATION POWER MEANS PHYSICAL – MECHANICAL 

PROPERTIES OF SOILS 

К.В. Сєдих 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 
 

Анотація. Наведені основні експериментальні результати використання чизельного плуга в 

умовах глибокої локального розпушування ґрунту . 

Ключові слова: локальне розпушення, енергоефективність, мінімальний обробіток ґрунту. 
 

Аннотация. Приведены основные экспериментальные результаты использования чизельного 

плуга в условиях глубокого локального рыхления почвы. 

Ключевые слова: локальное разрыхление, энергоэффективность, минимальная обработка 

почвы. 
 

Annotation. Presents the main results of experimental use of chisel plow in a deep local soil 

loosening . 

Keywords: local loosening , energy efficiency, minimal tillage. 

 

 

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

DEDUSTING OF THE GAS-AIR MIXTURE AT THE PRODUCTION OF CERAMICS  

Студенты К.А. Соловйова, Т.Є. Котлюба, руководитель О.Я. Пітак 

Национальный технический  университет «Харьковский политехнический институт» 
 

Анотація. Наведено способи очищення викидів керамічних підприємств, у вигляді газів, які 

містять велику кількість пилу. Запропоновано способи утилізації пилоподібних матеріалів і 

повторного їх використання в якості сировинних матеріалів. 

Ключові слова: керамічні матеріали, промислові відходи,  комплексне використання сировини.  
 

Аннотация. Приведены способы очистки выбросов керамических предприятий, в виде 

отходящих газов, содержащих большое количество пыли. Предложены способы утилизации 

пылевидных материалов и повторного их использования в качестве сырьевых материалов.  

Ключевые слова: керамические материалы, промышленные отходы, комплексное 

использование сырья.  
 

Annotation. Given ways to clean up emissions of ceramic enterprises in the form of gases which 

contain large amounts of dust. Proposed methods of disposal of powdered materials and their re-use as raw 

materials. 

Keywords: ceramic materials, industrial waste,  comprehensive utilization of raw materials. 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ПОБУТОВО-ПРОМИСЛОВИХ 

СТОКІВ 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT 

О.В. Третьяков, Т.О. Шевченко, В.Л. Безсонний 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

Анотація. Проаналізовано основні методи очистки стічних вод від сполук азоту та фосфору. 

Обґрунтовано застосування біологічних методів очищення, показано, що ефективність видалення 

фосфатів обумовлена дозою реагенту та його видом, а ефективність видалення азоту – концентрацією 

органічних речовин у вихідній стічні воді. 

Ключові слова: сполуки фосфору, сполуки азоту, біологічна очистка 
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Аннотация. Проанализированы основные методы очистки сточных вод от соединений азота и 

фосфора. Обосновано применение биологических методов очистки, показано, что эффективность 

удаления фосфатов обусловлена дозой реагента и его видом, а эффективность удаления азота – 

концентрацией органических веществ в сточной воде. 

Ключевые слова: соединения фосфора, соединения азота, биологическая очистка  
 

Annotation. Analyzed the main methods of wastewater treatment by nitrogen and phosphorus 

compounds. The application of biological methods of cleaning. It is shown that promises more effective 

removal of phosphates caused dose reagent and its views. The efficiency of removal of nitrogen due to the 

concentration of organic substances in the waste water. 

Keywords: phosphorus compounds, nitrogen compounds, bioremediation. 

 

 

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ АТМОСФЕРИ 

PROBLEMS OF ATMOSPHERE 

Студентка Ю.М. Агеєнко, керівник А.В. Пятова (SSL (E) – E) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Розглянуто одну з глобальних проблем людства – проблему забруднення 

атмосферного повітря.Проведено аналіз шкідливих речовин та досліджено їх негативний вплив на 

атмосферу та здоров’я людини. Запропоновано методищодо зменшення кількості викидів у повітря 

шкідливих речовин різноманітними способами їх очистки та знешкодження. 

Ключові слова: атмосфера, забруднення, глобальне потепління, парниковий ефект, кислотні 

дощі, озонові діри. 
 

Аннотация. Рассмотрена одна из глобальных проблем человечества – проблема загрязнения 

атмосферного воздуха. Проведен анализ вредных веществ и исследовано их негативное влияние на 

атмосферу и здоровье человека. Предложены методы по уменьшению количества выбросов вредных 

веществ в атмосферу различными способами их очистки и обезвреживания. 

Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, глобальное потепление, парниковый эффект, 

кислотные дожди, озоновые дыры. 
 

Annotation. Considered one of the global problems of mankind – the problem of air pollution.The 

analysis of harmful substances and to investigate their negative impact on the environment and human 

health. Methods on decrease of emissions number of harmful substances in the atmosphere are offered by 

various ways of their cleaning and neutralization. 

Keywords:atmosphere, pollution, global warming, greenhouse effect, acid rains, ozone holes. 

 

 

МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОЦЕСУ 

MONITORING OF INDUSTRIAL SAFETY EQUIPMENT AND PROCESS 

О.І. Богатов, М.Д. Каслін 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Анотація. Розглядається можливість в режимі реального часу управління експлуатаційною 

безпекою виробничого устаткування та процесу на основі послідовного байєсівського аналізу 

математичного очікування рейтингу порушень нормальної експлуатації. 

Ключові слова: Безпека виробничого устаткування та процесу, послідовний байєсівський 

аналіз, порушення нормальної експлуатації. 
 

Аннотация. Рассматривает возможность в режиме реального времени управления 

эксплуатационной безопасностью производственного оборудования и процесса на основе 

последовательного байесовского анализа математического ожидания рейтинга нарушений 

нормальной эксплуатации. 

Ключевые слова: Безопасность производственного оборудования и процесса, 

последовательный байесовский анализ, нарушения нормальной эксплуатации. 
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Abstract. Considering the possibility of real-time management of operational safety of production 

equipment and process based on sequential Bayesian analysis of the expectation ranking violations of normal 

operation. 

Key words: Safety equipment and production process, sequential Bayesian analysis, disruption of 

operation. 

 

 

 

ПРОБЛЕМНИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ З СЕРЕДОВИЩЕМ ЇЇ МЕШКАННЯ 

PROBLEMATIC NATURE OF HUMAN INTERACTION WITH THE ENVIRONMENT 

OF RESIDENCE 

Студент І.М. Ганжа, керівник А.В. Пятова (SSL(E) – E) 

Національний Університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

 Анотація. В роботі розглянуто проблеми взаємодії людини з навколишнім серидовищем, а 

саме негативний вплив людини на природні ресурси планети. За допомогою статистики показано 

руйнівний вплив промисловості на природу та як це відображається на людстві. Приклади 

екологічних катастроф останнього часу свідчать про небезпеку для населення від необдуманого 

використання природних ресурсів. 

 Ключові слова: екологія, техногенна катастрофа, промисловість, утилізація відходів, загроза 

населенню. 

 

 Аннотация. В работе рассмотрены проблемы взаимодействия человека с окружающей среды, 

а именно негативное влияние человека на природные ресурсы планеты. С помощью статистики 

показано разрушительное воздействие промышленности на природу и как это отражается на 

человечестве. Примеры экологических катастроф последнего времени свидетельствуют об опасности 

для населения из-за необдуманного использования природных ресурсов. 

 Ключевые слова: экология, техногенная катастрофа, промышленность, утилизация отходов, 

угроза населению. 
 

 Annotation. In work considered the problems of interaction of the person with a habitat, namely 

negative influence of the person on natural resources of the planet. By means of statistics destructive impact 

of the industry on the nature and as it is reflected in mankind is shown. Examples of environmental disasters 

of the last time testify to danger to the population because of throughtless using of natural resources. 

Keywords: еcology, technogenic catastrophe, industry, recycling, threat to the population. 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ДЕРЕВНИХ ТА РОСЛИННИХ 

ВІДХОДІВ 

USING FUEL WOOD AND PLANT WASTE BRIQUETTES 

Студент О.В. Дьяконов, керівник О.С. Полянський 
Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка 
 

Анотація. Розглянуто процес виробництва паливних брикетів з деревинної та рослинної 

сировини. 

Ключові слова: біомаса, паливні брикети. 
 

Аннотация. Рассмотрен процесс производства топливных брикетов из древесных и 

растительного сырья. 

Ключевые слова: биомасса, топливные брикеты. 
 

Annotation. Process of manufacturing fuel briquettes from wood and plant material.ё 

Keywords: biomass, briquettes. 
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СУШІННЯ БІОМАСИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ТРАКТОРА 

BIOMASS DRYING WITH HEAT EXHAUST GASES INTERNAL COMBUSTION 

ENGINE TRACTOR 

Студенти О.В. Косінов, І.В. Цимбал, керівник В.І. Дяконов  
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

Анотація. Проаналізовано використання біомаси, як альтернативного виду енергії з 

доцільністю задіяння відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання для сушіння біомаси. 

Ключові слова: біомаса, сушіння деревини. 
 

Аннотация. Проанализировано использование биомассы, как альтернативного вида энергии с 

целесообразностью задействования отработанных газов двигателя внутреннего сгорания для сушки 

биомассы. 

Ключевые слова: биомасса, сушка древесины. 
 

Annotation. Analyzed the use of biomass as an alternative form of energy on the usefulness of 

engaging the exhaust gases of internal combustion engine for drying biomass. 

Keywords: biomass, wood drying. 

 

 

МОНІТОРИНГ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

MONITORING OF THE ENVIRONMENT 

Студенти О.В. Ісакова, А.С. Котелевська, керівник О.І. Богатов 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  
 

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання моніторингу стану 

навколишнього середовища. 

Ключові слова: моніторинг довкілля, навколишнє середовище . 
 

Аннотация. Обоснована целесообразность и необходимость использования мониторинга 

состояния окружающей среды. 

Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, окружающая среда. 
 

Abstract. The expediency and the need for monitoring the environment. 

Keywords: environmental monitoring, environment. 

 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

EXTRAORDINARY SITUATIONS HYDROLOHYCHESKYE  

THE TERRITORY OF UKRAINE: MODERN STATUS 

Студентка А.А. Михно, руководитель А.В. Пятова  (SSL(E) –E) 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский Политехнический Институт»  
 

Анотація. До гідрологічних небезпечних явищ в Україні належать: повені, селі, підйоми і 

спади рівня морів, річок. В результаті сильних дощів і підвищення рівня ґрунтових вод виникають 

повені. Високий рівень підземних вод і опадів призводить до карстування, зсувів. Перевищення 

техногенного навантаження в 5-6 разів (експлуатація гребель, водосховищ, проведення заходів з 

меліорації та водопостачання, гірські видобувні роботи) призвело до природно-техногенних 

небезпечних явищ. У статті розглянута геолого-екологічна ситуація в Україні і динаміка її змін з 2011 

року. 

 Ключові слова: гідрологічні явища, підтоплення, карст, зсув. 
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 Аннотация. К гидрологическим опасным явлениям в Украине относятся: наводнения, сели, 

подъемы и спады уровня морей, рек. В результате сильных дождей и повышения уровня грунтовых 

вод возникают наводнения. Высокий уровень подземных вод и осадков приводит к карстированию, 

оползням. Превышение техногенной нагрузки в 5-6 раз (эксплуатация плотин, водохранилищ, 

проведение мероприятий по мелиорации и водоснабжению, горных работ) привело к природно-

техногенным опасным явлениям. В статье рассмотрена геолого-экологическая ситуация в Украине и 

динамика ее изменений с 2011 года.  

 Ключевые слова: гидрологические явления, подтопление, карст, оползень. 
 

 Annotation. Нydrological hazards in Ukraine include: floods, mudflows, the ups and downs of the 

seas, rivers. As a result of heavy rains and rising groundwater levels there are floods. High groundwater 

levels and precipitation leads to karsting and landslides. Anthropogenic impact exceeding in 5-6 times 

(operation of dams, reservoirs, conducting activities for land reclamation and water supply, mining 

extraction operations) led to combined natural and man-made hazards. The article describes geological and 

ecological situation in Ukraine and dynamics of its changes since 2011. 

 Keywords: hydrological hazards, flooding, karsting, landslides. 

 

 

АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ 

MONITORING ASPECTS THE CONDITION OF UKRAINE SURFACE WATERS 

Студентка  І.В. Мовчан, керівник. Є.В. Карманний 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
 

Анотація. Проаналізовані причини та джерела забруднення поверхневих вод України на 

прикладі чотирьох водних артерій і снігового покрову. Показано важливість чистої питної води та вплив 

на неї поверхневих вод. Визначені кількісні та якісні показники забруднення водних ресурсів. 

Запропоновані рішення щодо покращення стану поверхневих вод України. 

Ключові слова: моніторинг, поверхневі води, водні ресурси, хімічне забруднення, лабораторні 

дослідження, концентрація, проби води, покращення стану навколишнього середовища. 
 

Аннотация. Проанализированы причины и источники загрязнения поверхностных вод Украины 

на примере четырех водных артерий и снежного покрова. Показана важность чистой питьевой воды и 

влияние на нее поверхностных вод. Определены количественные и качественные показатели 

загрязнения водных ресурсов. Предложены решения по улучшению состояния поверхностных вод 

Украины. 

Ключевые слова: мониторинг, поверхностные воды, водные ресурсы, химическое загрязнение, 

лабораторные исследования, концентрация, пробы воды, улучшение состояния окружающей среды. 
 

Abstract. The causes and sources of pollution the surface waters of Ukraine in four waterways and the 

snow cover are analyzed. The importance of pure drinking water and the influence on it of surface waters it is 

shown. The quantitative and qualitative indicators of water resources pollution are identified. The solutions to 

improve the condition of Ukraine surface waters are proposed. 

Keywords: monitoring, surface waters, water resources, chemical pollution, laboratory tests, 

concentration, water samples, improving the environment. 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

ПЕРИОД 2012-2014 гг. 

ANALYS OF WATER RESOURCES CONDITION OF KHARKIV REGION IN THE 

PERIOD FROM 2012 TO 2014 

Студентка А.С. Пиценко, руководитель В.В. Кручина (SSL – B) 

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт» 
 

Аннотация. Обосновывается целесообразность проведения постоянного наблюдения за 

водными ресурсами и необходимость его анализа. 
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Ключевые слова: водные ресурсы, загрязняющие вещества. 
 

Анотація. Обґрунтовується доцільність проведення постійного спостереження за водними 

ресурсами та необхідність його аналізу . 

Ключові слова: водні ресурси, забруднюючі речовини. 
 

Annotation. Necessity of water resources continuous monitoring realization and necessity of  its 

control was substantiated. 

Keywords: water resources, contaminants.  

 

 
 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ ОЧИСНИХ СПОРУД ПУНКТУ ЗБОРУ НАФТИ 

ЮЛІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА БІЛЯ М. ХАРКОВА 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF TREATMENT PLANTS COLLECTION 

POINT YULIYIVSKOHO OIL DEPOSITS NEAR. KHARKOV 

Студентка І.М. Cахно, керівник В.В. Березуцький (SSL-F, SSL (E) – F) 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність зменшити негативний вплив від 

діяльності Юліївського НГП на навколишнє природне середовище: забруднення водного басейну 

виробничими і господарсько - побутовими стічними водами. 

Ключові слова: екологічна безпека, природоохоронні заходи, навколишнє середовище, пункт 

збору нафти. 
 

Аннотация. Обоснована целесообразность и необходимость уменьшить негативное влияние 

от деятельности Юльевского НГП на окружающую среду: загрязнение водного бассейна 

производственными и хозяйственно - бытовыми сточными водами. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, природоохранные мероприятия, окружающая 

среда, пункт сбора нефти. 
 

Abstract. The expediency and the need to reduce the negative impact on the activities Yuliyivskoho 

PNC on the environment: pollution of the water basin -pobutovymy production and farm wastewater. 

Keywords: ecological safety, environmental protection, the environment, oil collection point. 

 

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДОВГОЧАСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЛЮДИНУ ТА ЇЇ НАЩАДКІВ 

MONITORING LONG-TERM BURDEN OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON 

MAN AND HIS DESCENDANTS 

Л.А. Сергєєва, Д.Г. Оленєв, О.І. Вальченко, О.М. Гунченко 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 
 

Анотація. Представлені дослідження впливу довгочасного навантаження забруднень 

навколишнього середовища на людину та формування патології серед населення, що має можливий 

мутагенний або канцерогенний патогенез. 

Ключові слова: забруднення навколишнього середовища, захворюваність населення. 
 

Аннотация. Представлены исследования влияния долговременной нагрузки загрязнений 

окружающей среды на человека и формирование патологии среди населения, которая имеет 

мутагенный или канцерогенный патогенез. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, заболеваемость населения. 
 

Annotation. Presents research on the impact of long-term burden of environmental pollution on 

humans and the formation of pathology among the population, which can have mutagenic or carcinogenic 

pathogenesis. 

Keywords: environmental pollution, population morbidity. 
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ШЛЯХИ І МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

ЛІСОРОЗВЕДЕННЯМ 

WAYS AND MEANS OF IMPROVING THE STATE OF THE NATURAL ECOSYSTEMS 

OF PLANTED FORESTS 

Студент І.М. Трухан 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 
 

Анотація. Розглядаються питання збереження і насадження лісів України, перелічені способи 

лісовідновлювальних робіт. 

Ключові слова: навколишнє середовище, природні ресурси, лісорозведення, ліс. 
 

Аннотация. Рассматриваются вопросы сохранения и насаждения лесов Украины, 

перечисленные способы лесовосстановительных работ. 

Ключевые слова: окружающая среда, природные ресурсы, лесоразведение, лес. 
 

Annotation. The issues of conservation and afforestation of Ukraine, the above methods of 

reforestation. 

Keywords: environment, natural resources, forestation, forest. 

 

 

КОНТРОЛЬ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

CONTROL OF SMOKE GASES OF POWER PRODUCTIONS WITH THE USE OF 

STATISTICAL MODELS 

С.Ф. Артюх
1), 

Н.А. Любимова
2)

 
1)

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 
2)

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, 

 

Анотація. Доведена можливість статистично значущого виявлення локальних періодичних 

трендів параметрів, що контролюються, на фоні змін нестаціонарності по математичному 

очикуванню, що прогресує. 

Ключові слова: енергетика, димові гази, викиди, контроль. 
 

Аннотация. Доказана возможность статистически значимого обнаружения локальных 

периодических трендов контролируемых параметров на фоне прогрессирующих изменений их 

нестационарности по математическому ожиданию. 

Ключевые слова: энергетика, дымовые газы, выбросы, контроль. 
 

Annotation. Possibility is well-proven statistically meaningful discovery of local periodic trends of 

the controlled parameters on a background making progress changes their unstationarity on the expected 

value.  

Keywords: energy, smoke gases, extrass, control. 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА-

ОПЕРАТОРА- ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

CONTROL LEVEL PROFESSIONAL RELIABLE PERSON-OPERATORA- PROBLEMS 

AND SOLUTIONS 

Студент А.Н. Охрименко, руководители В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов 

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 
 

Аннотация. Рассматривается вопрос создания информационной экспертной системы 

контроля уровня профессиональной надежности человека-оператора. 

Ключевые слова: профессиональная надежность, объективная оценка 
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Анотація. Розглядається питання створення інформаційної експертної системи контролю 

рівня професійної надійності людини-оператора. 

Ключові слова: професійна надійність, об’єктивна оцінка 
 

Annotation The question of creating an information expert system controls the level of professional 

reliability of the human operator. 

Keywords: рrofessional reliable, objective evaluation 

 

 

 

МОДЕЛЬ ТРЕНДОВОЙ ЧАСТИ УРОВНЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

MODEL TREND PART STANDARDS OF EFFICIENCY OF RAILWAY OPERATORS 

В.Г. Брусенцов, В.Г. Пузырь, О.В. Брусенцов 

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 
 

Аннотация. Разработана модель трендовой части уровня работоспособности человека-

оператора, позволяющая получать интегральную оценку, необходимую для контроля и мониторинга   

Ключевые слова: профессиональная надежность, объективная оценка. 
 

Анотація. Розроблено модель трендової частині рівня працездатності людини-оператора, яка 

дозволяє отримувати інтегральну оцінку, необхідну для контролю і моніторингу. 

Ключові слова: професійна надійність, об’єктивна оцінка. 
 

Annotation A model of the trend of the level of health of the human operator, allowing to obtain an 

integrated assessment required for control and monitoring 

Keywords: рrofessional reliable, objective evaluation. 
 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

CURRENT DEVELOPMENT TENDENCIES OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 

Д.С. Козодой 

Український державний університет залізничного транспорту, м.Харків 
 

 Анотація. Розглянуто стан систем управління охороною праці в Україні. Виявлені основі 

недостатки та відмінності від сучасних світових систем. Сформовані вимоги для подальшого 

реформування вітчизняних систем управління охороною праці з урахування світових тенденцій. 

Ключові слова: охорона праці, безпекаі, підприємства. 
 

 Аннотация. Рассмотрено состояние систем управления охраной труда в Украине. Выявлены 

основгые недостатки и отличия от современных мировых систем. Сформированы требования для 

дальнейшего реформирования отечественных систем управления охраной труда с учетом мировых 

тенденций. 

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, предприятия. 
 

 Аnnotation. Examined state of safety management systems in Ukraine. Discovered based 

disadvantages and differences from the modern world system. Formed demands for further reform of 

national safety management systems with regard to global trends. 

Keywords: health, safet, enterprises. 
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ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ БІОПАЛИВА 

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION OF BIOFUEL 

Студент Т.Ю. Малиновський, керівник А.В. Пятова ( SSL(E) – E) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 

Анотація. З’ясовано причини появи систем гарантування якості та сертифікації біопалива. 

Описано процедуру сертифікації. Розглянуто проекти стандарту біопалива та основні їхні засади. 

Встановлена необхідність сумісності схем сертифікації з різних підгалузей. 

Ключові слова: біопаливо, стандарт, сертифікація, показники якості, система гарантування 

якості. 
 

Аннотация. Выяснены причины появления систем обеспечения качества и сертификации 

биотоплива. Описана процедура сертификации. Рассмотрены проекты стандарта биотоплива и 

основные их положения. Установлена необходимость совместимости схем сертификации с разных 

подотраслей. 

Ключевые слова: биотопливо, стандарт, сертификация, показатели качества, система 

гарантирования качества. 
 

Annotation. This paper clarifies the causes of appearance of quality assurance systems and biofuel 

certification. The certification procedure is also described. Biofuel standard projects and their major points 

are considered. It is ascertained that certification schemes from different sub-sectors should be compatible. 

Key words: biofuel, standard, certification, quality indicators, quality assurance system. 
 

 

 

 

МЕТОДИ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ 

ACTUARIAL MATHEMATICS ESTIMATION METHODS OF PRODUCTION RISKS 

Г.В. Пронюк 

Харківський національний університет радіоелектроніки 
 

Анотація. В даній роботі розглянуто застосування математичного апарату марківських 

процесів для аналізу ризиків. Приведена область застосування даного методу, розглянуті обмеження 

при оцінці ризиків технічних систем, що вводяться. Показаний спосіб знаходження вірогідності подій 

і необхідної працездатності на прикладі технічної системи, що складається з двох елементів.  

Ключові слова: ризик менеджмент, марківський процес, матриця переходів, граф станів.  
 

Аннотация. В данной работе рассмотрено применение математического аппарата марковских 

процессов для анализа рисков. Приведена область применения данного метода, рассмотрены 

вводимые ограничения при оценке рисков технических систем. Показан способ нахождения 

вероятностей событий и требуемой работоспособности системы на примере технической системы, 

состоящей из двух элементов. 

Ключевые слова: риск менеджмент, марковский процесс, матрица переходов, граф 

состояний.  
 

Annotation. In the given work the application of mathematical bases of markov processes for the 

risk analysis is considered. The application space of the given method is reduced, imposed restrictions at risk 

estimation of the technical systems are considered. The method of finding of state probabilities and required 

capacity of the system on the example of the technical system consisting of two elements is shown.  

Keywords: risk management, markov process, transition matrix, state graph. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ: 

НАЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE: PURPOSE, FEATURES 

AND BENEFITS 

Н.Н. Сердюк 

Харківський национальный університет радиоэлектроники 
 

Анотація. Розглянуті особливості інформаційних систем управління безпекою праці на 

підприємстві, недоліки існуючих моделей функціональних задач аналізу та прогнозу зміни стану 

співробітника підприємства. 

Ключові слова: інформаційна система, безпека праці, умови праці, оцінювання, шкідливі 

фактори. 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности информационных систем управления безопасностью 

труда на предприятии, недостатки существующих моделей функциональных задач анализа и 

прогноза изменения состояния сотрудника предприятия. 

Ключевые слова: информационная система, безопасность труда, условия труда, оценивание, 

вредные факторы. 
 

Annotation. The features of management informations by safety of labour on an enterprise are 

considered, lacks of existent models of functional tasks of analysis and prognosis of change of the state of 

employee of enterprise. 

Keywords: informative system, safety of labour, condition of labour, evaluation, harmful factors. 
 

 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ  БЕЗПЕКИ 

ЛЮДИНИ 

INNOVATIVE POTENTIAL OF MONITORING AND EVALUATION OF SAFETY OF 

MAN 

В.В. Трегуб  

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 
 

Анотація. Розглянуто доцільність та необхідність застосування і розвитку методів і моделей 

аналітики природно-техногенних загроз та оцінювання безпеки людини з метою інноваційного 

перетворення технологій управління системами регіональної безпеки: перший - загальна еволюція 

базових потреб в аналітиці та її можливостей в регулярній практиці попередження та відвернення 

наслідків реалізації екологічних загроз регіональній та особистистій безпеці; другий - затребуваність 

та реалізуємість в нашій країні сучасних аналітичних технологій з метою вдосконалення практики 

управління.  

Ключові слова: інтелектуальний менеджмент; інформаційно-аналітичні технології;  

інтелектуальне управління; аналітичне формування управлінських рішень.  
 

Аннотация. Рассмотрена целесообразность и необходимость применения и развития методов 

и моделей аналитики природно-техногенных угроз и оценивания безопасности человека с целью 

инновационного преобразования технологий управления системами региональной безопасности: 

первый - общая эволюция базовых потребностей в аналитике и ее возможностей в регулярной 

практике предупреждения и предупреждения последствий реализации экологических угроз 

региональной и личной безопасности; второй - востребованность и реализуемость в нашей стране 

современных аналитических технологий с целью совершенствования практики управления.  

Ключевые слова: интеллектуальный менеджмент; информационно-аналитические 

технологии;  интеллектуальное управление; аналитическое формирование управленческих решений.  
 

Annotation. Expediency and necessity of application and development of methods and models of 

analytic geometry of naturally-technogenic threats and evaluation of safety of man is considered with the 

purpose of innovative transformation of technologies of management of regional safety the systems: first is a 
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general evolution of base requirements in аналітиці and her possibilities in regular practice of warning and 

distraction of consequences of realization of ecological threats regional and to особистистій safety; second 

is claimed and реалізуємість in our country of modern analytical technologies with the purpose of perfection 

of practice of management.  

Keywords: intellectual management; інформаційно-аналітичні technologies;  intellectual 

management; analytical forming of administrative decisions. 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ  

SYSTEM MANAGEMENTS BY LABOUR PROTECTION ON BASIS OF 

PROGNOSTICATION OF OCCUPATIONAL TAKE 

Студентка К.О. Бондаренко 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы эффективного 

функционирования социально-экономического инструмента обеспечения безопасности труда. 

Обосновано, что развитие системы охраны труда должно базироваться на управлении 

профессиональными рисками.  

Ключевые слова: профессиональные риски, травмирование, система управления охраной 

труда.   
 

Анотація. У статті проаналізовані основні проблеми ефективного функціонування соціально-

економічного інструменту забезпечення безпеки праці. Обґрунтовано, що розвиток системи охорони 

праці повинен базуватися на управлінні професійними рисками.  

Ключові слова: професійні ризики, травмування, система управління охороною праці.  
 

Summary. In the article the basic problems of the effective functioning of this socio-economic 

instrument of providing of safety of labor are exposed. It is grounded, that development of the system of 

labour protection must be based on a management occupational take.  

Keywords: professional risk, injuring, control system by a labour protection. 

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ В УКРАЇНІ 

INDUSTRIAL INJURIES IN UKRAINE 

І.О. Мезенцева, С.В. Котлярова  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація.У статті показаний стан  виробничого травматизму  та професійних захворювань в 

Україні за 2014 рік. Приведені статистичні данні по найбільш травмонебезпечним регіонам та 

галузям економіки. Висвітлені домінуючі причини формування несприятливих умов праці у 

розглянутих регіонах та  галузях економіки. 

Ключові слова: виробничий травматизм, професійні захворювання, умови праці.   
 

Аннотация. В статье показано состояние производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний в Украине за 2014 год. Приведенны статистические данные по наиболее травмоопасным 

регионам и отраслям экономики. Освещены доминирующие причины формирования 

неблагоприятных условий труда в рассматриваемых регионах и отраслях экономики. 

Ключевые слова: производственный травматизм, профессиональные заболевания, условия 

труда. 
 

Annotation. The article shows the status of industrial injuries and occupational diseases in Ukraine in 

2014. The above statistics on the most traumatic regions and industries. Highlights the dominant reasons for 

the formation of adverse working  conditions in the regions and industries. 

Keywords: industrial injuries, occupational diseases, working conditions. 



46 

 

Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

SOCIAL INSURANCE AGAINST ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL 

DISEASES 

Студентка А.А. Онищенко, руководитель В.Л. Клеевская ( SSL – B) 

Национальный аэрокосмический университет  

«Харьковский авиационный институт» 
 

Аннотация. В работе нашли отражение разработка проблем профессиональных заболеваний 

и социальное страхование от несчастных случаев. 

Ключевые слова: несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание, фонд 

социального страхования. 
 

Анотація. У роботі знайшли відображення розробка проблем професійних захворювань та 

соціальне страхування від нещасних випадків. 

Ключові слова: нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, фонд 

соціального страхування. 
 

Annotation. The work reflects the development of the problems of occupational diseases and social 

insurance against industrial accidents. 

Keywords: accident, occupational diseases, the social security fund. 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «БЕЗПЕКА ОЧИМА ДІТЕЙ» СЕРЕД ШКОЛЯРІВ  

М. ХАРКІВ ТА ОБЛАСТІ 

STANDART RISE SAFETY CONDUCT FOR COMPETITION CERRY OUT     

ASISTANCE "SAFETY EYES CHILDREN'S" BETWEEN SCHOOLCHILDREN'S  

KHARKOV AND REGION 

В.Ф. Райко (SSL-С), Є.В. Ящеріцин (SSL-С) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Проведено аналіз третього конкурсу "Безпека очима дітей", який відбувся у 

лютому – квітні 2015 року серед школярів м. Харкова та  області . 

Ключові слова: конкурс, школярі, небезпека. 
 

Аннотация. Проведено анализ третього конкурса "Безопасность глазами детей", который 

состоялся в феврале – апреле 2015 года среди школьников г. Харькова и области. 

Ключевые слова: конкурс, школьники, опасность. 
 

Abstract. Analyze third competition "Safety eyes children's", which in February- April 2015 year 

between schoolchild Kharkov and region take place, accompany.   

Key words: competition, schoolchild, danger. 
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СЕКЦІЯ 2 
 

4.12.2015, 9
00

 – 12
00  

головний адміністративний корпус (ГАК), 203 аудиторія 

 

Голова: Горбенко В.В. 

Секретар: Твердохлєбова Н.Є. 
 

 

THIRD PARTY RISK AROUND AIRPORTS AS AN ENVIRONMENTAL ISSUE 

Boris Blyukher 
1)

 (SSL (E) – E), Oleksandr Zaporozhets 
2)

 
1)

 Indiana State University,  Terre Haute, USA 
2)

 National Aviation University, Kiev, Ukiraine 
 

Анотація. Аеропорти цивільної авіації чинять антропогенний вплив на навколишнє 

середовище за рахунок одночасної присутності небезпечних чинників різної ґенези і несприятливого 

позиціонування їх джерел. Серед домінуючих чинників екологічного ризику, характерних для 

аеропортів, є дорожньо-транспортні пригоди, зокрема авіаційні події та інциденти, які 

класифікуються використанням ризику третьою сторони.  

Ключові слова: екологічна безпека, аеропорти, ризик третьої сторони. 
 

Аннотация. Аэропорты гражданской авиации оказывают антропогенное воздействие на 

окружающую среду за счет одновременного присутствия опасных факторов различной генезиса и 

неблагоприятного позиционирования их источников. Среди доминирующих факторов 

экологического риска, характерных для аэропортов, являются дорожно-транспортные происшествия, 

в частности авиационные события и инциденты, которые классифицируются использованием риска 

третьей стороны. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, аэропорты, риск третьей стороны. 
 

Annotation. Civil aviation airports create anthropogenic pressure on environment due to the 

simultaneous presence of hazardous constituents of different genesis and the unfavorable positioning of their 

sources. The dominant environmental hazards specific to airports are traffic accidents, notably aircraft 

accidents and incidentsб which are classified via third party risk. 

Keywords: Environmental safety, airports, third party risk. 

 

 

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНОГО ШУМУ 

THE WAYS OF THE REDUCTION OF THE HARMFUL EFFECTS OF VEHICLES 

VIBRO-ACOUSTIC ACTIVITY  

Студентка М.С. Боровок, керівник М.В. Хворост 

Харківський національний університет міського господарства  

ім. О. М. Бекетова 
 

Анотація. У статті визначено основні характеристики та способи боротьби зі шкідливим 

впливом віброакустичної активності транспортних засобів. Для захисту людей на примагістральних 

територіях пропонується застосовувати шумозахисний екран в комбінації із зеленими насадженнями. 

Ключові слова: виброакустична активність, звукоізоляція, транспортний шум,  

шумозахисний екран. 
 

Аннотация. В статье определены основные характеристики и способы борьбы с вредным 

влиянием виброакустической активности транспортных средств. Для защиты людей на 

примагистральных территориях предлагается применять шумозащитный экран в сочетании с 

зелеными насаждениями.  

Ключевые слова: виброакустическая активность, звукоизоляция, транспортный шум, 

шумозащитный экран. 
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Annotation.The main characteristics and ways of the reduction of the harmful effects of vibro-

acoustic activity vehicles are considered in the article. The soundproofing screen combined with greenery 

encouraged to apply to protect people in the dwelling-zone near the traffic road. 

Keywords: vibro-acousticactivity, soundproofing, transport noise, noise barrier. 

 

 

СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ: ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

DISCHARGES OF POLLUTANTS: PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL TAXATION 

В.И. Уберман
1)

, Л.А. Васьковец
2)

 (SSL-С) 
1) 

НИУ «Украинский НИИ экологических проблем», г. Харьков, 
2) 

НТУ «Харьковский политехнический институт», г. Харьков 
 

Аннотация. Исследованы особенности налогообложения сбросов загрязняющих веществ, 

входящих в структуру показателя «минерализация воды», выявлены противоречия между требованиями 

экологической безопасности специального водопользования и налогового законодательства. Показано, 

что нормативы ПДК, использованные в Налоговом кодексе, являются неадекватными критериями для 

определения ставок экологического налога, а принцип налогообложения не учитывает хозяйственного 

содержания водопользования. Обнаружен эффект и установлены причины ошибочного двойного 

налогообложения компонентов минерализации возвратной воды. Оценены объемы ошибочного 

налогообложения для Украины в целом и для отдельных регионов. 

Ключевые слова: сброс загрязняющих веществ, экологические нормативы, экологический налог, 

ставка налога на «минерализацию воды», гармонизация экологического и налогового законодательств. 
 

Анотація. Досліджено особливості оподаткування скидів забруднюючих речовин, що входять до 

структури показника «мінералізація води», виявлено протиріччя між вимогами екологічної безпеки 

спеціального водокористування та податкового законодавства. Показано, що нормативи ГДК, 

використані у Податковому кодексі, є неадекватними критеріями для визначення ставок екологічного 

податку, а принцип оподаткування не враховує господарського змісту водокористування. Виявлено ефект 

та визначено причини помилкового подвійного оподаткування компонентів мінералізації зворотної води. 

Оцінено об’єми помилкового оподаткування по Україні в цілому та по окремих регіонах. 

Ключові слова: скид забруднюючих речовин, екологічні нормативи, екологічний податок, 

ставка податку на «мінералізацію води», гармонізація екологічного та податкового законодавства. 
 

Abstract. Investigated the peculiarities in principles of taxation for discharges of pollutants included in 

the structure of the indicator "mineralization of water" and explored the contradictions between the 

requirements for environmental safety of special water use and tax legislation. Shown that maximum 

admissible concentrations (MACs) for water bodies which given in Tax Code must be considered as inadequate 

criterions for determining the environmental taxation, and the principle of taxation does not takes into the 

account the industrial content of water use. Discovered the effect and the causes of erroneous double taxation 

for components of mineralization of returned water. Evaluated the sums of erroneous taxation in general for 

Ukraine and for different regions. 

Key words: discharge of pollutants, environmental standards, environmental tax, tax on 

"mineralization of water", harmonization of environmental and tax legislation. 
 

 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

INDUSTRIAL INJURIES ANALYSYS METHODS 

Н.В. Велигдан 

Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного 
 

 Анотація. В статті наведені методи аналізу виробничого травматизму. Вказано на  переваги 

та недоліки,  а також можливості щодо їх застосування.  

 Ключові слова: ризик, аналіз нещасних випадків, виробничий травматизм, небезпечні 

фактори. 
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 Аннотация: В статье приведены примеры анализа производственного травматизма. Указаны 

их преимущества и недостатки, а также возможности их применения. 

 Ключевые слова: риск, анализ несчастных случаев, производственный травматизм, опасные 

производственные факторы. 
 

 Annotation: The article presents industrial injuries analysis methods. Advantages and disadvantages 

were pointed at, also possibilities for the using of it. 

 Keywords: risk, analysis of accidents, industrial injuries, dangerous factors. 
 

 

СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПАССАЖИРОВ 

В ВАГОНАХ МЕТРОПОЛИТЕНА 

DECREASE OF HARMFUL PARAMETRICAL INFLUENCES FOR PASSENGERS IN 

SUBWAY CARS 

Студент Б.С. Гриднев, керівник К.С. Пономарев 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков 

 

Анотація. У роботі представлені результати ремонтно-відновлювальної модернізації вагонів 

метрополітену, спрямованої на підвищення екологічної безпеки пасажирів за рівнем акустичного 

навантаження і освітленості салонів.  

Ключові слова: вагон метрополітену, шум, вібрація, пасажир. 
 

Аннотация. В работе представлены результаты ремонтно-восстановительной модернизации 

вагонов метрополитена, направленной на повышение экологической безопасности пассажиров по 

уровню акустической нагрузки и освещенности салонов.  

Ключевые слова: вагон метрополитена, шум, вибрация, пассажир. 
 

Annotation. The paper presents the results of the repair and replacement of modernization subway 

cars, aimed at improving the environmental safety of passengers in terms of acoustic load and light salons. 

Keywords: subway car, noise, vibration, passenger. 

 

 

ОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА МАРИУПОЛЯ 

THE INFLUENCE OF ENTERPRISES ON THE TERRITORY OF THE MARIUPOL 
Студентка Ю.А. Гычка, руководитель В.Л. Клеевская (SSL – B) 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г.Харьков 
 

Аннотация. В работе проведен анализ опасности крупных предприятий как вредного фактора 

влияния на здоровье людей на территории города Мариуполя. Проведен анализ окружающей среды 

города. Приведена динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выявлены 

преобладающие заболевания у жителей города и причины их возникновения. 

Ключевые слова: атмосфера, окружающая среда, загрязняющие вещества, промышленные 

выбросы, источники загрязнения. 
 

Анотація. В роботі проведено аналіз небезпек, викликаних наявністю великих підприємств, як 

шкідливого чинника впливу на здоров’я людей у місті Маріуполь. Проведено аналіз стану навколишнього 

середовища в місті. Наведено динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Виявлено 

захворіння, що найчастіше виникають у мешканців міста та причини їхнього виникнення. 

Ключові слова: атмосфера, навколишнє середовище, забруднюючі речовини, промислові 

викиди, джерела забруднення. 
 

Аnnotation. The work discusses the risk and analysis of large companies, their influence on human 

health on the territory of the city of Mariupol. The analysis of the environment of the city. The dynamics of 

emissions of atmospheric air.Identified the prevailing disease among residents of the city Mariupol and their 

causes. 

Кeywords: atmosphere,  environment, pollutants, industrial emissions, pollution sources. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

INFLUENCE OF THERMAL POWER PLANTS ON THE ENVIRONMENT 

Студентка Д.А. Журавлёва, руководитель В.Л. Клеевская (SSL – B) 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков 
 

Анотація. Вплив теплоелектростанцій на навколишнє природне середовище та методи 

зниження викидів в атмосферу. 

Ключові слова: теплоелектростанції, електроенергетика. 
 

Аннотация. Влияние теплоэлектростанций на окружающую природную среду и методы 

снижения выбросов в атмосферу. 

Ключевые слова: теплоэлектростанции, электроэнергетика. 
 

Annotation. The effect of power plants on the environment and methods to reduce emissions into 

the atmosphere.  

Keywords: thermal power plant, power industry. 
 

 

 

ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА АТМОСФЕРУ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ 

«КОННЕКТОР» 

REDUCE THE NEGATIVE IMPACT ON THE ATMOSPHERE FROM THE ACTIVITY 

OF PJSC "CONNECTOR" 

Студентка Г.А. Кравцова, керівник В.Ф. Райко (SSL-С) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Наведено основні види продукції, що випускаються підприємством ПАТ 

«Коннектор», проаналізовано вплив підприємства на атмосферне повітря. 

Ключові слова: електричні з'єднувачі; санітарно-захисна зона; забруднюючі речовини; 

апарат зіл-900м; циклон цн-15; довкілля. 
 

Аннотация. Приведены основные виды продукции, выпускаемые предприятием ОАО 

«Коннектор», проанализировано влияние предприятия на атмосферный воздух. 

Ключевые слова: электрические соединители, санитарно-защитная зона, загрязняющие 

вещества, апарат зил-900м, циклон цн-15, окружающая середа. 
 

Annotation. The main products produced by the PJSC "Connector", the influence of company on 

atmospheric air. 

Keywords: electrical connectors, sanitary protection zone, pollutants; device ZIL-900m, cyclone 

CN-15 environment. 
 

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ПРОФЕСІЙНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЯК 

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ: АСПЕКТИ, ПРИЧИНИ, ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ 

INDUSTRIAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES - PROBLEMS OF OUR 

TIME: ASPECTS, CAUSES, THROUGH PREVENTION 

Студент С.О. Лактіонов, керівник Я.О. Сєріков  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

Анотація. Наведений аналіз стану виробничого травматизму в умовах розвитку економічних 

відносин в Україні. Виявлені основні причини та особливості виробничого травматизму, на основі 

яких визначені шляхи його запобігання. 

Ключові слова: виробничий травматизм, виробнича травма, причини виробничого 

травматизму. 
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Аннотация. Приведен анализ производственного травматизма в условиях развития 

экономических отношений в Украине. Выявлены основные причины и особенности 

производственного травматизма, на основе которых определены пути его предотвращения. 

Ключевые слова: производственный травматизм, производственная травма, причины 

производственного травматизма. 
 

Abstract. The analysis of occupational injuries in terms of economic relations in Ukraine. The basic 

causes and characteristics of injury, on the basis of which the ways to prevent it. 

Keywords: occupational injury, industrial injury, the causes of occupational injuries. 
 

 

 

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇЇ В УМОВАХ ВИРОБНИЧИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

QUALITY AND SAFETY OF DAIRY PRODUCTS IN MANUFACTURING 

ENTERPRISES CONDITIONS 

І.В. Левченко 

Сумський національний аграрний університет  
 

 Анотація. Робота присвячена аналізу молочної сировини, яку постачають 

сільськогосподарські підприємства різної форми власності на переробні підприємства. Відповідність 

згідно існуючих стандартів та ДОСТів, а також безпечність виготовленої молочної продукції яку 

вживає населення. 

 Ключові слова: молочна сировина, безпечність харчування, молочна продукція, переробні 

підприємства 
 

 Аннотация. Работа посвящена анализу молочного сырья, которое поставляют 

сельскохозяйственные предприятия различной формы собственности на перерабатывающие 

предприятия. Соответствия согласно существующих стандартов и ГОСТов, а также безопасность 

вырабатываемой молочной продукции которую употребляет население. 

 Ключевые слова: молочное сырье, безопасность питания, молочная продукция, 

перерабатывающие предприятия. 
 

 Annotation. The work is devoted to analysis of raw milk, which is   supplied by  agricultural 

enterprises of different ownership forms to processing enterprises. In accordance with existing standards and 

State Standard, safety of manufactured dairy products, which population take.  

Keywords: raw milk, food safety, dairy products, processing enterprises 

 

 

 

НОВІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВОГО СТОКУ 

NEW TECHNICAL SOLUTIONS FOR CLEANING RAINWATER 

О.А. Максименко 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Обґрунтовано та запропоновано нові технологічні схеми очищення зливового стоку. 

Ключові слова: зливовий стік, схеми очищення. 
 

Аннотация. Обоснованны и предложены новые технологические схемы очистки дождевого 

стока. 

Ключевые слова: ливневый сток, схемы очистки. 
 

Annotation. Justified and proposed new technological schemes purification of rainwater. 

Keywords: purification scheme, rainwater. 
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ВИБРАЦИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИСБАЛАНСА РОТОРА 

THE VIBRATORY METHOD OF MEASURING ROTOR UNBALANCE 

А.В. Мамонтов 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
 

Анотація. Наводиться оцінка метрологічної точності авторського способу вимірювання 

статичної неврівноваженості жорстких роторів у порівнянні з дорезонансним та зарезонансним 

способами. Виводяться формули для розрахунку складової відносної похибки вимірювання, 

викликаної лінійним тертям. Результат аналізу свідчить про те, що за точністю вимірювання 

авторський спосіб не поступається традиційному дорезонансному та зарезонансному способам і може 

бути реалізований на операціях балансування роторів різних машин і механізмів. 

Ключові слова: балансування, дисбаланс, жорсткий ротор, дорезонансний, зарезонансний, 

відносна похибка, вільні коливання, лінійне тертя. 
 

Аннотация. Приводится оценка метрологической точности авторского способа измерения 

статической неуравновешенности жестких роторов по сравнению с дорезонансним и зарезонансного 

способами. Выводятся формулы для расчета составляющей относительной погрешности измерения, 

вызванной линейным трением. Результат анализа свидетельствует о том, что по точности измерения 

авторский способ не уступает традиционному дорезонансному и зарезонансному способам и может 

быть реализован на операциях балансировки роторов различных машин и механизмов. 

Ключевые слова: балансировка, дисбаланс, жесткий ротор, дорезонансний, зарезонансный, 

относительная погрешность, свободные колебания, линейное трения. 
 

Annotation. The paper estimates metrological accuracy the author`s method of measuring statical 

disbalance of rigid rotors compared to preresonance and postresonsnce one. Formulae are derived for 

calculating component of relative measurement error caused by linear friction. The result of analysis is 

indicative of the fact that by measurement accuracy the author`s method has an advantage over preresonance 

and postresonance one and can be used in technological operations of rotor balancing of various machines 

and mechanisms.   

Keywords: balancing, unbalance, rigid rotor, preresonance, postresonance, relative error, free 

oscillations, linear friction. 
 

 

 

ПРОБЛЕМИ ОЧИЩЕННЯ МЕРЕЖ ЗЛИВОСТОКІВ У ХАРКОВІ ТА ОБЛАСТІ 

THE PROBLEMS OF THE TREATMENT OF THE STORMWATER  

IN KHARKIV REGION 

Студентка К.С. М’ягка, керівник В.В. Кручина (SSL – B) 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є Жуковського «ХАІ», м. Харків 
 

Анотація. Розглянуто проблеми мереж зливостоків та запропоновано способи їх очистки. 

Ключові слова: зливові води, забруднення, очистка. 
 

Аннотация. Рассмотрены проблемы сетей ливнестоков и предложены способы их очистки. 

Ключевые слова: ливневые воды, загрязнения, очистка. 
 

Annotation. The problems of stormwater networks was considered, and methods of the their 

treatment was provided. 

Keywords: storm water, pollution, treatment. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЇ В ЯКОСТІ СИРОВИНИ ДЛЯ 

В'ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ 

THE USE OF WASTE AS STEEL FOR SІRYA CEMENTING MATERIALS 

О.Я. Пітак 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Встановлено можливість використання відходів металургійних підприємств в 

якості сировини для виготовлення в’яжучих матеріалів. Наведено їх склади та властивості. 

Ключові слова: відходи металургійної промисловості,  утилізація, комплексне використання 

сировини, в’яжучі матеріали.  
 

Анотация. Установлена возможность использования отходов металлургических предприятий 

в качестве сырья для изготовления вяжущих материалов. Приведены их составы и свойства. 

Ключевые слова: отходы металлургической промышленности, утилизация, комплексное 

использование сырья, вяжущие материалы. 
 

Annotation.. The possibility of using waste steel plants as raw material for the manufacture of of 

binding materials. Shows their composition and properties. 

Keywords:, waste steel industry, recycling, integrated use of raw materials astringents. 
 

 

ВПЛИВ ПОЛІГОНІВ ТПВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

THE IMPACT OF LANDFILLS ON THE ENVIRONMENT 

Студентка А.О. Плаксіна, керівник В.В. Березуцький (SSL–F, SSL(E) – F) 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Анотація. Обґрунтовано негативний вплив твердих побутових відходів. Наведено аналіз 

утворення тверих побутових відходів (ТПВ), які утворюються в процесі життєдіяльності людини та 

накопичуються у житлових будинках, установах соцкультпобуту, суспільних, лікувальних, 

торговельних та інших установах 

Ключові слова: тверді побутові відходи, звалищний газ. 
 

Аннотация. Обосновано негативное влияние твердых бытовых отходов. Приведен анализ 

образования твердых бытовых отходов (ТБО), которые образуются в процессе жизнедеятельности 

человека и накапливаются в жилых домах, учреждениях соцкультбыта, общественных, лечебных, 

торговых и других учреждениях. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, свалочный газ. 
 

Abstract. Is substantiated the negative impact of solid waste.. The analysis of solid waste (SW) 

generated in the course of human life and accumulate in homes, institutions, social and cultural, social, 

medical, trade and other institutions. 

Keywords:solid waste, landfill gas. 
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ ВПЛИВІВ 

НА ДОВКІЛЛЯ, СТВОРЮВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

BASIC DIRECTIONS OF THE DECREASE OF HARMFUL PARAMETRICAL 

INFLUENCES, CREATED BY ENTERPRISE OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY  

С.Д. Пономарьова, В.О. Юрченко, К.С. Пономарьов 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Анотація. Розглянуто основні проблеми екологічної безпеки підприємств кондитерської 

промисловості для довкілля. Параметричні впливи цих підприємств впливають не тільки на 

співробітників, але й на навколишнє природне середовище. Своєчасне впровадження заходів по 

зменшенню параметричного навантаження на навколишнє середовище кондитерськими 
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підприємствами є економічно вигідним. Створення стандартних алгоритмів дій дозволить 

підприємствам розробити та впровадити заходи по зменшенню параметричного навантаження на 

навколишнє середовище за короткий час. 

Ключові слова: підприємства кондитерської промисловості, шум, вібрація, навколишнє 

середовище. 
 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы экологической безопасности предприятий 

кондитерской промышленности для окружающей среды. Параметрические воздействия этих 

предприятий влияют не только на сотрудников, но и на окружающую среду. Своевременное 

внедрение мероприятий по уменьшению параметрической нагрузки на окружающую среду 

кондитерскими предприятиями является экономически выгодным. Создание стандартных алгоритмов 

действий позволит предприятиям разработать и внедрить мероприятия по уменьшению 

параметрической нагрузки на окружающую среду за короткое время. 

Ключевые слова: предприятия кондитерской промышленности, шум, вибрация, окружающая 

среда. 
 

Annotation. The main problems of ecological safety of the confectionery industry for the 

environment were considered. Parametric impact of these companies affect not only on employees, but also 

on the environment.Timely implementation of measures to reduce the parametric load on the environment 

confectionery business is economically advantageous. The creation of standard algorithms actions will 

enable to develop and implement measures for the reduction of the parametric load on the environment in a 

short time. 

Keywords: enterprise, confectionery industry, noise, vibration, environment. 
 

 

 

НЕБЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА 

ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

RISK OF ENTERPRISES, AGRICULTURE, TRANSPORT AND  

THE ENVIRONMENT 

Студент А.С. Ромас, керівник А.В. Пятова (SSL (E) – E) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Анотація. У процесі господарську діяльність ресурси є одним з найважливіших пунктів, тому 

питання ресурсозбереження та визначенням оптимального співвідношення ресурсів дуже актуальне в 

сьогоденні. Фінансовий вплив у сфері ресурсів спрямований на тривале існування організації. Він 

диктує пріоритети економічного розвитку, перспективний рівень науково-технічного прогресу, стан 

виробничих потужностей організації. 

Ключові слова: науково-технічний прогрес, енергозбереження, енергоспоживання. 
 

Аннотация. В процессе хозяйственной деятельности ресурсы являются одним из важнейших 

пунктов, поэтому вопрос ресурсосбережения и определения оптимального соотношения ресурсов 

очень актуален в настоящем. Финансовое влияние в сфере ресурсов направлен на длительное 

существование организации. Он диктует приоритеты экономического развития, перспективный 

уровень научно-технического прогресса, состояние производственных мощностей организации. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, энергосбережения, энергопотребления. 
 

Аnnotation. In the course of economic activity resources are one of the major points therefore the 

question of resource-saving and definition of an optimum ratio of resources is very actual in the present. 

Financial influence in the sphere of resources it is directed on long existence of the organization. It dictates 

priorities of economic development, perspective level of scientific and technical progress, a condition of 

capacities of the organization. 

Keywords: scientific and technical progress, energy saving, energy consumption. 
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ВПЛИВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ В М.ХАРКОВІ 

TRANSPORT EFFECT ONTHE ENVIRONMENTIN KHARKIV 

Студентка К.В. Фертова, керівник В.В. Кручина (SSL – B) 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 
 

Анотація. Розглянуто проблему впливу транспортних засобів на навколишнє середовище, та 

запропоновано шляхи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля. 

Ключові слова: транспорт, шум, автошляхи. 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема влияния транспортних средств на окружающую среду, и 

предложены пути борьбы с вредным воздействием на окружающую среду. 

Ключевые слова: транспорт, шум, автодороги. 
 

Annotation. The problem of transport effect on the environment was considered, and ways of 

harmful effects prevention on the environment was provided. 

Keywords: transport, noise, roads. 
 

 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ: ДІЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА 

МЕТОДИ ЗАХИСТУ 

RADIO WAVES: EFFECT ON THE HUMAN AND METHODS OF PROTECTION 

Студенти Я.О. Цвіркун, І.О. Какурін, керівник Я.О. Сєріков 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

Анотація. Наведена класифікація джерел випромінювання електромагнітного полю у 

виробничій і житловій сферах, їх характеристики. Описаний вплив електромагнітного полю на організм 

людини. Наведені основні напрямки і засоби захисту людини від електромагнітного опромінення. 

Ключові слова: електромагнітне поле, частотний діапазон, організм людини, негативний 

вплив, заходи, засоби захисту. 
 

Аннотация. Приведена классификация источников излучения электромагнитного поля в 

производственной и жилой сферах, их характеристики. Описано влияние электромагнитного поля на 

организм человека. Приведены основные направления и средства защиты человека от 

электромагнитного облучения. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, частотный диапазон, организм человека, 

негативное влияние, мероприятия, средства защиты. 
 

Annotation. Classification of radiation sources of electromagnetic fields in the industrial and 

residential areas, their characteristics. It describes the effect of electromagnetic fields on the human body. 

The main directions and means of protection from electromagnetic radiation. 

Keywords: electromagnetic field frequency range, the human body, the negative impact, events, 

remedies. 
 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В РЕГІОНІ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ 

MPROVEMENT OF RADIATION CONTROL IN REGION ZAPORIZHZHYA NUCLEAR 

POWER STATION 

Студентка І.В. Цимбал, керівник Я.О. Сєріков  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

Анотація. Описані основні негативні фактори, що виникають у процесі експлуатації 

Запорізької атомної станції. Викладені принципи, що закладені в систему радіаційного контролю в 

регіоні розташування атомної станції. Наведені напрямки удосконалення системи контролю.  
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Ключові слова: атомна електрична станція, негативні антропогенні фактори, навколишнє 

середовище, моніторинг, система контролю. 
 

Аннотация. Описаны основные негативные производственные факторы, возникающие в 

процессе эксплуатации Запорожской атомной станции. Изложены принципы, которые заложены в 

систему радиационного контроля в регионе расположения атомной станции. Приведены направления 

совершенствования системы контроля. 

Ключевые слова: атомная электростанция, негативные антропогенные факторы, 

окружающая среда, мониторинг, система контроля. 
 

Annotation. The basic negative factors of production arising from the operation of the Zaporozhye 

nuclear power plant. The principles, which are incorporated into the system of radiation monitoring in the 

region of the nuclear power station. Bringing ways of improving the monitoring system. 

Keywords: nuclear power plants, negative anthropogenic factors, environmental monitoring and 

control system. 
 

 

 

ШУМ ОТ ГОРОДСКОГО ТРАМВАЯ 

THE NOISE OF THE CITY TRAM 

Студентка Чан Ту Ань,  руководитель В.Л. Клеевская (SSL – B) 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ», г. Харьков 
 

Анотація. Доведено негативний вплив шуму на природу і людину. Знайдено методи 

зниження шуму від міського трамваю. 

Ключові слова. Трамвай, двигун, шумове навантаження, сталеві колеса, вагон, пантограф. 
 

Аннотация. Доказано негативное влияние шума на природу и человека. Найдено методы 

снижение шума от городского трамвая.  

Ключевые слова. Трамвай, двигатель, шумовая нагрузка, стальные колеса, вагон, пантограф. 
 

Annotation. It is proved negative influence of noise on the environment and human. Found noise 

reduction techniques by the city tram. It is found noise reduction techniques by the city tram. 

Keywords. Tram, engine noise pollution, steel wheels, a wagon, a pantograph. 

 

 

 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ В МЕТРОПОЛІТЕНІ 

THE MAIN CAUSES OF ACCIDENTS AND DISASTERS IN THE SUBWAY 

О.В. Філіповський 

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ  

«Університет банківської справи» 
 

Анотація. Досліджено стан безпеки на метрополітенах в Україні та світі. Проаналізовано 

найбільш резонансні надзвичайні ситуації, що сталися на метрополітенах України та світу. 

Ключові слова: метрополітен, аварія, катастрофа, надзвичайна ситуація. 
 

Аннотація. Исследованно состояние безопасности движения на метрополитенах в Украине и 

за рубежом. Проанализированы наиболее резонансные чрезвычайные ситуации, которые произошли 

на метрополитенах Украины и за рубежом. 

Ключевые слова: метрополитен, авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация. 
 

Abstract. The state of railway safety in Ukraine and world. The most resonance emergencies that 

have occurred on the railway of Ukraine and world are analysed. 

Keywords: subway, subwaycrash, accident, emergency. 
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РИЗИК НЕ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

RISK NOT RENDERING TO FIST BEFORE MEDICAL AID  

В.В. Березуцький (SSL – F, SSL (E) – F) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Розглянуті питання визначення якісних та кількісних показників ризиків, стосовно 

не надання першої домедичної допомоги у надзвичайних станах. Наведено інформацію, щодо 

необхідності навчання усіх людей правильним прийомам надання допомоги постраждалим. 

Показано, що  зменшення ризиків, є державним питанням.  

Ключові слова: загроза, міжнародний стандарт, навчання, ризик, небезпечна зона, робоча 

зона, страхування, виплати постраждалим. 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы определения качественных и количественных показателей 

рисков, в отношении не оказания первой домедицинской помощи в чрезвычайных состояниях. 

Приведена информация, о необходимости обучения всех людей правильным приемам оказания 

помощи пострадавшим. Показано, что уменьшение рисков, является государственным вопросом. 

Ключевые слова:  угроза, международный стандарт, обучение, риск, опасная зона, рабочая 

зона, страхование, выплаты пострадавшим 
 

Annotation. The questions determine qualitative and quantitative indicators of risk in relation not to 

provide first before medical aid in emergency conditions. The information proposals on the need for all 

people learning correct techniques to assist victims. It was shown that reducing risk is a state issue. 

Keywords: threat, international standard, education, risk, dangerous area, work area, insurance, 

payments to victims. 
 

 

 

THREATS TO THE SANITARY AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF RURAL 

GROUNDS 

Krystyna A. Skibniewska 

University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Faculty of Technical Sciences, Chair of the 

Fundamentals of Safety 

A great part (90%) of Poland is a rural territory inhabited by over 40% of the population. 

Threats to human health have sources both in the agricultural activity of the farmers and in the very 

fact of living. Present agriculture uses numerous machines powered by engines operating on fuels 

of not necessary the highest quality. Chemization of plant production leads to residues of fertilizers 

and pesticides in the environment and food. Animal production at industrial scale is connected with 

heavy application of pharmaceuticals and growth promoters. Human and animal health is in danger 

due to burning wastes containing considerable portion of plastics, especially those with residues of 

chlorine (“home chemistry”) – this is the very method to produce dioxins, the most toxic 

environmental contaminants known until now. All the above mentioned examples of threats 

influence health of people living in the country and, through the agricultural products, health of the 

whole population. Many of the contaminants are xenoestrogens disturbing hormonal effectiveness 

of human organism; one of the highly alarming signs of their activity is considerable decrease of 

living sperm count in males and problems with carrying a baby to full term in females and also in a 

high percentage of new-born babies with low birth weight. It became necessary to working out and 

undertaking appropriate activity to improve extent of safety in its sanitary environmental and 

nutritional aspects.  
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АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

THE ASPECT  OF HEALTH IN  NEUROLINGVISTIK PROGRAM 

Студент О.Я. Бичков, руководитель Л.И. Манина 

Высшее учебное учреждение УКООПСОЮЗА 

Полтавський университет экономики и торговли, г. Полтава 
 

Аннотаця. Одним из аспектов обеспечения жизни и здоровья человека в условиях 

многочисленных угроз современной цивилизации есть его безопасность с помощью 

нейролингвистического программирования, которое позволяет осуществить самозащиту человека в 

различных непредвиденных опасных обстоятельствах, связанных с чрезвычайными ситуациями. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, социальная защита, 

государственная безопасность, безопасность жизни и деятельности, глобализация. 
 

Анотація. Одним із аспектів забезпечення життя та здоров'я людини в умовах численних 

загроз сучасної цивілізації є її безпека за допомогою нейролінгвістичного програмування, яке 

дозволяє здійснити самозахист людини в різних непередбачених небезпечних обставинах, пов'язаних 

з надзвичайними ситуаціями. 

Ключові слова: нейролінгвістичне програмування,соціальний захист, державна безпека, 

безпека життя і діяльності, глобалізація 
 

Annotation The aspect of health in neurolingvistir program is safety of men in numerous 

Circumstance. 

Key word: neurolingvistik program, social defence, political safety.   
 

 

INTERRELATIONSHIP BETWEEN SAFETY AND QUALITY CONTROL MANAGEMENT  

Boris Blyukher (SSL(E) – E) 
Indiana State University, College of Technology 

Terre Haute, Indiana 47809, USA 
 

Abstract. An increasing number of articles in business publication address the natural fit between 

safety and quality. As a group, safety professionals strive to improve organizational performance through 

application of loss control and safety management techniques. The quality management philosophy also 

emphasizes improvement of overall organizational performance via application of quality management 

concepts and techniques. 

This paper presents a conceptual model and framework for developing a comprehensive safety 

analysis which includes potential hazards and accidents prevention along with major quality control 

procedures affecting equipment operational effectiveness.  Safety analysis with quality control methods and 

procedures is a proven systematic approach to identify hazards and influence quality design to provide timely 

documentation of potential hazards and risks associated with systems, facilities, and equipment. 

Key words: safety, quality, system analysis, management, hazard, control, program. 
 

 

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ МОНТАЖІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛІМАТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 

SAFETY DURING INSTALLATION AND OPERATION OF HVAC EQUIPMENT 

Студент В.С. Волошин, керівник О.С. Скрипник  
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Анотація. Розглянуто причини виникнення травматизму під час виконання монтажних робіт 

та експлуатації кліматичної техніки. 

Ключові слова: кліматична техніка, безпека праці. 
 

Аннотация. Рассмотрены причины возникновения травматизма при выполнении монтажных 

работ и эксплуатации климатической техники. 

Ключевые слова: климатическая техника, безопасность труда. 
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Annotation. Reasons occurrence of injuries during the installation and operation of HVAC 

equipment. 

Keywords: HVAC equipment, safety. 
 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

QUANTITATIVE THE FUNCTIONAL STATE OF THE HUMAN OPERATOR 

А.В. Гончаров 

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 
 

Аннотация. Существующие методы оценки надежности работников локомотивных бригад не 

обеспечивают точности и достоверности оценки на период рабочей смены. В данной работе 

предложен метод оценки текущего функционального состояния работников локомотивных бригад на 

основе измерения и расчета ряда психофизиологических параметров.  

Ключевые слова: функциональное состояние, работники локомотивных бригад. 
 

Анотація. Існуючі методи оцінки надійності працівників локомотивних бригад не 

забезпечують точності та достовірності оцінки на період робочої зміни. У даній роботі 

запропоновано метод оцінки поточного функціонального стану працівників локомотивних бригад на 

основі вимірювання і розрахунку низки психофізіологічних параметрів. 

Ключові слова: функціональний стан, працівники локомотивних бригад. 
 

Abstract. Existing methods for evaluating of locomotive crews’ reliability do not provide the 

accuracy and reliability of the estimates for the period of the work shift. This paper proposes a method for 

estimating the locomotive crews' current functional state on the basis of measurement and the calculation of 

a number of psychophysiological parameters. 

Keywords: functional state, locomotive crews. 
 

 

 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДОРОЖНО- 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В УКРАИНЕ 

AN ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OF ROAD  

TRAFFIC ACCIDENTS IS IN UKRAINE 

Студенты Е.А. Гордиенко, К.А. Доломан 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 
 

Анотація: Проведено дослідження за кількістю дорожньо-транспортних пригод на дорогах 

України за 2010-2015 рр., Також запропоновані заходи для підвищення безпеки руху транспортних 

засобів. 

Ключові слова: дорожньо-транспортні пригоди, травматизм у транспортних аваріях.  
 

Аннотация: Проведены исследования по количеству дорожно-транспортных происшествий 

на дорогах Украины за 2010-2015 гг., также предложены меры для повышения безопасности 

движения транспортных средств. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, травматизм в транспортных 

авариях  
 

Annotation: The research on the number of traffic accidents on the roads of Ukraine for 2010-2015 

years, and proposed measures to improve the safety of vehicles. 

Keywords: traffic accidents, injuries in traffic accidents. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

THE EFFECT OF FOOD ADDITIVES ON HEALTH 

Студентка В.А. Гущенко, руководитель В.В. Горбенко (SSL – C) 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 
 

Анотація. Необхідність широкого інформування населення про вплив продуктів, що 

містять потенційно небезпечні харчові добавки. 

Ключові слова: харчові добавки, токсикологічна оцінка. 
 

Аннотация. Необходимость широкого информирования населения о влиянии продуктов, 

содержащих потенциально опасные пищевые добавки. 

Ключевые слова: пищевые добавки, токсикологическая оценка. 
 

Annotation. Necessity of wide information of population about influencing of the products, 

containing potentially dangerous food additions. 

Keywords: food additions, toxicological estimation. 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

HUMAN SECURITY IN MODERN CONDITIONS 

Студентка В.Р. Жалковская, руководитель В.Л. Клеевская (SSL – B) 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»  
 

Анотація. Визначена важливість знання безпеки, перераховані небезпеки, які характерні для 

суспільства на сучасному етапі розвитку 

Ключові слова: небезпека , безпека 
 

Аннотация. Определена важность знания безопасности, перечислены опасности, которые 

характерны для общества на современном этапе развтития. 

Ключевые слова: опасность, безопасность. 
 

Annotation. Identified the importance of knowledge security, lists the dangers that are characteristic 

of society at the present stage of development 

Keywords: danger, safety. 
 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

МЕХАНИЗАТОРА АПК 

PROPHYLAXIS PROFETIONAL OF DISEASES MECHANIZATION EXPERT АBP 

A.Н. Завадский, Н.А. Любимова 

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева 
 

Анотація. В статті запропоновані методи комплексної профілактики професійних захворювань 

механізаторів, що працюють в аграрно-промисловому комплексі. 

Ключові слова: механізатор, охорона праці, профілактика,  здоровя. 
 

Аннотация. В статье предлагаются методы комплексной профилактики профессиональных 

заболеваний механизаторов, работающих в аграрно-промышленном комплексе. 

Ключевые слова: механизатор, охрана труда, профилактика,  здоровье. 
 

Аnnotation: the methods of complex prophylaxis of professional diseases mechanization experts 

working in a ABP complex are offered in the article. 

Keywords:  mechanization expert, labour protection, prophylaxis, health. 
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НЕБЕЗПЕКА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

SECURITY BAKERY PRODUCTS 

Студент В.В. Заліська, керівники Л.І. Маніна, А.С. Єльніков 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
 

Аннотація. Досліджена небезпека використання сучасних хлібобулочних виробів. 

Ключові слова: хлібобулочні вироби, дріжді, сірчана кислота. 
 

Анотация. Иследована опасность использования современных хлебобулочных изделий. 

Ключевые слова:хлебобулочные изделия, дрожжи, серная кислота. 
 

Annotation. Investigated the danger of using modern bakery. 

Keywords. baked goods, yeast, sulfuric acid. 
 

 

 

ЗНАЧЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ПРОІНФОРМОВАННОСТІ НАСЕЛЕННЯ У 

ПИТАННЯХ БЕЗПЕКИ 

THE SIGNIFICANCY OF THE PUBLIC TRAINING AND AWARENESS IN  PROBLEM 

OF SAFETY 

В.Л. Клеєвська (SSL – B), В.В. Кручина (SSL – B), О.О. Поліщук 

 Національний  аерокосмічний  університет  ім.  М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків 
 

Annotation. The problem of public insufficient awareness about the action in case of emergency and 

other hazards and incomplete security of city community by means of collective protection was provided. 

The complex of the measures for decision this problem was offered. 

Keywords: threat, hazard, protective structures, civil defense. 
 

 Анотація. Висвітлено проблему недостатньої поінформованості населення щодо дій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій та інших видів небезпек та неповної забезпеченості міста 

засобами колективного захисту. Запропоновано комплекс заходів для вирішення вказаної проблеми. 

 Ключові слова: загроза, надзвичайна ситуація, захисні споруди, цивільний захист. 
 

 Аннотация. Освещена  проблема недостаточной информированности населения 

относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других видов опасностей, 

а также недостаточной обеспеченности жителей города средствами коллективной защиты. 

Предложен комплекс мероприятий, направленный на решение указанной проблемы 

 Ключевые слова: угроза, чрезвычайная ситуация, защитные сооружения, гражданская 

защита. 
 

 

 

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ 

HUMAN SECURITY IN MODERN LIFE 

Студент I.К. Коваленко, керівник О.І. Богатов 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Анотація. Як заради себе, так і заради інших, слід знати основи безпеки життєдіяльності. 

Ключові слова: безпека людини, життєдіяльність, небезпека. 
 

Аннотация. Как ради себя, так и ради других, следует знать основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Ключевые слова: безопасность человека, жизнедеятельность, опасность. 
 

Abstract. Asformyself, andfor others, you should know the basics of life safety. 

Keywords: human security, livelihoods, danger. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ У 2014-2015 

РОЦІ, ЯК ОДИН З ПРИКЛАДІВ КОНФЛІКТІВ СУЧАСНОГО СВІТУ 

ANALYZE CAUSE ARMED CONFLICT ON EAST UKRAINE IN 2014-2015 YEAR 

CONDUCT, WHAT ONE EXAMPLE CONFLICTS MODERN PEACE 

Студентка А.Р. Корець, керівник Є.В. Ящеріцин (SSL-С) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Проведено аналіз причин збройного конфлікту на сході України, як один з 

прикладів конфліктів сучасного світу. 

Ключові слова: війна, терроризм, бідність, конфлікт. 
 

Аннотация. Проведено анализ  причин вооруженного конфликта на востоке Украине, как 

один из примеров конфликтов современного мира. 

Ключевые слова: война, терроризм, бедность, конфликт. 
 

Abstract. Analyze cause armed conflict on east Ukraine conduct, what one example conflicts 

modern peace.  

Key words:  war, terrorism, poverty, conflict. 
 

 

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

СоО – BaO – Al2O3 – Fe2O3 

CEMENTING MATERIALS FOR PROTECTION AGAINST ELECTROMAGNETIC 

RADIATION ON THE BASIS OF 

CoO – BaO – Al2O3 – Fe2O3 

О.В. Костыркин
1)

, Н.С. Цапко
2)

 
1)

 Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, 
2) 

Харьковский национальный экономический университет  

имени Семена Кузнеца 
Анотація. Стаття присвячена проблемі розробки вітчизняного цементу, що захищає від 

негативного впливу електромагнітних випромінень. Розглянуто можливість отримання такого 

цементу на основі системи СоО – BaO – Al2O3 – Fe2O3, сполуки якої мають в’яжучі, вогнетривкі та 

феримагнитні властивості. Наведено основні етапи синтезу таких матеріалів. Представлені основні 

фізико-механічні та технічні властивості розробленого цементу, а також описано захисний ефект від 

електромагнітного випромінення, що очікується. 

Ключьові слова: електромагнітне випромінення, захист, цемент, властивість, структура.  
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки отечественного цемента, защищающего 

от вредного воздействия электромагнитных излучений. Рассмотрена возможность получения такого 

цемента на основе системы СоО – BaO – Al2O3 – Fe2O3, соединения которой обладают вяжущими, 

огнеупорными и ферримагнитными свойствами. Представлены основные этапы синтеза таких 

материалов. Представлены основные физико-механические и технические свойства разработанного 

цемента, а также описан ожидаемый защитный эффект от электромагнитного излучения. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, защита, цемент, свойства, структура.  
 

Annotation. The article discusses the development of the domestic cement that protects against the 

harmful effects of electromagnetic radiation. The possibility of obtaining such a cement-based system of 

CoO – BaO – Al2O3 – Fe2O3, compounds which have binders, refractory and ferrimagnetic properties. The 

main stages of the synthesis of these materials. The main physical, mechanical and technical properties of the 

cement developed and described the expected protective effect against electromagnetic radiation. 

Keywords: electromagnetic radiation protection, cement, property, structure. 
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ВЛИЯНИЕ ЭВМ НА ЗДОРОВЬЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

THE INFLUENCE OF COMPUTER ON HEALTH OF USERS 

Е.А. Кузьменко (SSL-С), Н.А. Букатенко 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт» 
 

Аннотация. Проведен анализ причин, приводящих к снижению здоровья пользователей.  

Ключевые слова: экран монитора, гиподинамия, режим сна, фактор внимания. 
 

Анотація. Проведено аналіз причин, що приводять до зниження здоров’я користувачів. 

Ключові слова: екран монітору, гіподинамія, режим сну, фактор уваги. 
 

Abstract. There are the analysis ofreasons leading to deterioration in the health of users.  

Key words:screen of monitor, physical inactivity, sleep, attention. 
 

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІЯК УМОВА 

МІНІМІЗАЦІЇСУЧАСНИХІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ 

COMMUNICATIVE PERSON COMPETENCE AS A CONDITION TO MINIMIZE 

MODERN INFORMATION DANGERS 

Н.В. Кулалаєва
1)

, В.О. Михайлюк
2)

 
1)

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ  
2)

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв 
 

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність запровадження заходів мінімізації 

сучасних інформаційних загроз безпеці комунікаціїсуспільства, шляхом підвищення рівня культури 

безпеки соціуму та комунікативної компетентності особистості на основі корегування її зовнішньої та 

внутрішньої психологічних характеристик.  

Ключові слова: культура комунікації, інформаційна безпека,особистість, компетентність, 

загроза, небезпека. 
 

Аннотация. Обоснована целесообразность и необходимость внедрения мероприятий 

минимизации современных информационных угроз безопасности коммуникации общества, путем 

повышения уровня культуры безопасности социума и коммуникативной компетентности личности на 

основе корректировки ее внешней и внутренней психологических характеристик. 

Ключевые слова: культура коммуникации, информационная безопасность, личность, 

компетентность, угроза, опасность. 
 

Abstract. The expediency and the need to implement measures of minimizing modern information 

dangers of society communication security by means of increasing the level of safety culture of society and 

communicative competence of a person that is based on adjustment of its external and internal psychological 

characteristics is explained. 

Keywords: communication culture, information security, person, competence, danger, hazard. 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ УЯЗВИМОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

SOCIAL VULNERABILITY AND RESILIENCE 

Ладислав Хофрейтер 

Факультет инженерии безопасности Жилинского Университета, Словакия 
 

Аннотация. Способность индивидов или социальных групп выжить в различных условиях 

существования зависит от его (их) потенциала, ресурсов и средств. Эти cпособности мы можем 

выразить посредством категории, которую называем социальной уязвимостью. В статье представляем 

структуру индикаторов, необходимых для оценки уязвимости социальных объектов. 

Ключевые слова: уязвимость, устойчивость, индикаторы. 
 



64 

 

Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

Annotation. The ability of individuals or social groups survive in different conditions of existence is 

dependent on its (their) potential, the resources and means. These skills and attributes we can express the 

category that we call social vulnerability. In the article we present the structure of indicators and factors 

needed to value the social vulnerability of social objects. 

Keywords: vulnerability, resilience, indicators. 
 

 

 

ІНДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК ТА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ 

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF PROFESSIONAL RISKS 

Ю.С. Лис 

Українська інженерно-педагогічна академія, м.Харків 
 

Анотація.Розглянуто основні підходи до оцінювання професійних ризиків. Під час 

індентифікації небезпек пропонується враховувати передумови та якість організації безпечної 

експлуатації з урахуванням функціонального стан людини. Введення передумов та якості організації 

експлуатації дозволяє врахувати різні фактори, що впливають на безпеку. 

Ключові слова: професійний ризик, функціональний стан, потенційні небезпеки, оцінка, 

безпека. 
 

Аннотация. Рассмотрены основные подходы к оценке профессиональных рисков.  При 

идентификации опасностей предполагается учитывать предпосылки и качество организации 

безопасной эксплуатации с учетом функционального состояния человека. Введение предпосылок и 

качества организации эксплуатации позволяет учесть различные факторы, влияющие на 

безопасность. 

Ключевые слова: профессиональный риск, функциональное состояние,  потенциальные 

опасности, оценка, безопасность. 
 

Annotation. The main approaches to the assessment of occupational risks. When hazard 

identification is supposed to take into account the conditions and the quality of the organization of safe 

operation, taking into account the functional state of the person. Introduction background and the quality of 

the organization of operation allows to take into account various factors that may affect safety. 

Keywords: occupational risk, functional status, potential hazards, assessment, safety. 

 

 

 

ПРОТИДІЯ ЧИННИКАМ СТРЕСУ 

COUNTERATION STRESS FACTOR 

Студентка Н.І. Ляшко, керівники Л.І. Маніна, С.Р. Вахтін 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
 

Анотація. Досліджено актуальність вивчення стресових ситуацій в побуті та на виробництві. 

Ключові слова: стрес, щастя, активність, інформаційні перевантаження. 
 

Аннотация. Исследована актуальность изучения стрессовых ситуаций в быту и на 

производстве. 

Ключевые слова: стресс, счастье, активность, информационные перегрузки. 
 

Annotation. Investigated the relevance of the study stress at home and at work. 

Keywords. stress, happiness, activity, clearing transshipment. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ  У ГРОМАДЯН, 

ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ 

SOME ASPECTS OF EMOTION DISORDERS CITIZENS AFFECTЕD BY 

EMERGENCIES, POSSIBLE SOLUTIONS 

Т.О. Маланчук, С.О. Бакін 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ 
 

Анотація. У статті наведено дані щодо виникнення, поширеності і різноманітності 

психоемоційних розладів у громадян, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій. Висвітлені 

основні напрями діагностичних та лікувальних заходів на різних етапах надання медичної і медико-

соціальної допомоги і реабілітації. 

Ключові слова: надзвичайні стани, психоемоційні розлади, діагностика, лікування, реабілітація. 
 

Аннотация. В статье представлены данные о возникновении, распространенности и 

разнообразии психоэмоциональных расстройств у граждан, пострадавших вследствие чрезвычайных 

ситуаций. Освещены основные направления диагностических и лечебных мероприятий на разных 

этапах оказания медицинской и медико-социальной помощи и реабилитации. 

Ключевые слова:  чрезвычайные ситуации, психоэмоциональные расстройства, диагностика, 

лечение, реабилитация. 
 

Annotation. The article presents data on the occurrence, extent and variety of psycho-emotional 

disorders among citizens affected by emergencies. Highlights of diagnostic and therapeutic measures at 

different stages of health, medical and social assistance and rehabilitation. 

Keywords: emergency, psycho-emotional disorders, diagnosis, treatment, rehabilitation. 
 

 

ФАКТОРИ РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

RISK FACTORS IN LEARNING AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

Студентка Г.С. Матлай, керівник Ю.С. Лис 

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 
 

Анотація. Розглянуто фактори ризику, які впливають на стан здоров´я студента в процесі 

навчання. Запропоновано методи регуляції та нормалізації функціонального стану студента. 

Ключові слова:фактори ризику, функціональний стан, стрес, стресостійкість, адаптаційний 

потенціал. 
 

Аннотация. Рассмотрены факторы риска, влияющие на здоровье студента в процессе 

обучения. Предложены методы регуляции и нормализации функционального состояния студента. 

 Ключевые слова: факторы риска, функциональное состояние, стресс, стрессоустойчивость, 

адаптационный потенциал. 
 

Annotation. The risk factor saffecting student´s health state during the learning process are 

considered. The methods of regulation and normalization of the student´s health state are offered.  

Keywords: riskfactors, functionalstatus, stress, adaptivecapacity. 
 

 

ВИРУБКА ЛІСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ЇЇ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

DEFORESTATION ON THE TERRITORY OF UKRAINE. ITS IMPACT ON THE 

ENVIRONMENT 

Студентка А.Г. Месян, керівник В.В. Березуцький (SSL-F, SSL (E) – F) 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Анотація. Розглянуто вплив вирубки лісів на території України на навколишнє середовище й 

представлено пропозиції щодо збереження лісового фонду країни. 
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Ключові слова: вирубка лісів, навколишнє середовище. 
 

Аннотация. Рассмотрено влияние вырубки лесов на территории Украины на окружающую 

среду и представлены предложения по сохранению лесного фонда страны. 

Ключевые слова: вырубка лесов, окружающая среда. 
 

Annotation. The environmental impact of deforestation on the territory of Ukraine was examined 

and proposals as to preservation of the country forest fund were submitted. 

Keywords: deforestation, environment. 
 

 

МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ:  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

SAFETY`S MANAGEMENT: PSYCHO-PHYSIOLOGICAL ASPECT 

Г. В. Мигаль (SSL – C), Ю. С. Выходец 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков 
 

Анотація: Показано, що підвищити ефективність функціонування підприємства можна за 

допомогою використання психофізіологічних технологій та ранжування працівників за критерієм 

працездатності. Облік індивідуальних особливостей працездатності виконавців дозволяє 

оптимізувати їх діяльність і знизити ризики, пов'язані з людським фактором. 

Ключові слова: технології управління персоналом, людський чинник, менеджмент безпеки 

праці. 
 

Аннотация: Показано, что повысить эффективность функционирования предприятия можно 

посредством использования психофизиологических технологий и ранжирования работников по 

критерию работоспособности. Учет индивидуальных особенностей работоспособности исполнителей 

позволяет оптимизировать их деятельность и снизить риски, связанные с человеческим фактором.  

Ключевые слова: технологии управления персоналом, человеческий фактор, менеджмент 

безопасности труда.  
 

Аnnotation: It is shown that increase the efficiency of the enterprise may be through the use of 

psycho-physiological techniques and the ranking of employees on the criterion of efficiency. Taking into 

account individual characteristics of performance artists to optimize their operations and reduce the risks 

associated with the human factor. 

Keywords: technology personnel management, human factors, safety management. 
 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИ БЕЗПЕЧНОГО ТИПУ В МЕЖАХ 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ « БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ » 

SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF THE SAFE TYPE PERSON WITHIN 

TEACHING OF THE DISCIPLINE "SAFETY OF LIVING A MAN" 

Н.Є. Мовмига, І.М. Любченко 

Національний технічний університет »Харківський політехнічний університет» 
 

Анотація. В роботі розглянуто питання, які пов’язані з формуванням деяких аспектів безпеки 

життєдіяльності, а також визначено межі безпечної поведінки особистості. 

Ключові слова: безпека, небезпека, особа безпечного типа, 

мотиви поведінки, цільові установки, способи діяльності. 
 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы, связанные с формированием некоторых аспектов 

безопасности жизнедеятельности, а также определены границы безопасного поведения личности.  

Ключевые слова: безопасность, опасность, личность безопасного типа, мотивы поведения, 

целевые установки, способы деятельности. 
 

Annotation. The issues related to the formation of certain aspects of health and safety are shown in 

this paper. The limits of safe behavior are identified. 

Keywords: safety, danger, personality of safe type, motives, target setting, ways of working. 



67 

 

Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТ УКРАЇНИ 

ANALYSIS OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION OF UKRAINIAN TOWNS 

Студенти К.М. Неклюєнко, О.С. Білоножко. Керівник Г.Ю. Бахарєва 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Статтю присвячено опису актуального питання забруднення атмосферного повітря 

міст України. Забруднення атмосферного повітря являє більшу загрозу для людини, ніж забруднення 

води, тому що від забруднення повітря неможливо врятуватись. Тому, можна зробити висновок, що у 

сучасних умовах питання забруднення атмосферного повітря великих міст достатньо серйозне. 

Ключові слова: атмосферне повітря, забруднення, небезпека, люди, місто. 

  

Аннотация. Статья посвящена описанию актуального вопроса загрязнения атмосферного 

воздуха городов Украины. Загрязнение атмосферного воздуха представляет большую опасность для 

человека, чем загрязнение воды, т.к. от загрязненного воздуха невозможно спастись. Поэтому, можно 

сделать вывод, что в современных условиях вопрос загрязнения атмосферного воздуха больших 

городов достаточно серьезный. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, опасность, люди, город. 
 

Abstract. The article is devoted to description of topical problem of atmospheric air pollution of 

Ukrainian towns. Pollution оf atmospheric air is very dangerous to people. It is more dangerous than 

pollution оf water, because to save from air pollution impossibly. Sо, can do the conclusion: problem of 

atmospheric air pollution of big towns is very serious in contemporary condition.           

Key words: atmospheric air, pollution, dangerous, people, town. 
 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАЛІННЯ НА РОЗУМОВУ І НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

СТУДЕНТІВ 

THE INFLUENCE OF SMOKING ON MENTAL AND LEARNING  

ACTIVITIES OF STUDENTS 

М.Ф. Приходько 

Сумський національний  аграрний університет 
 

Анотація. Вивчено вплив тютюнопаління на розумову і навчальну діяльність молоді. 

Доведено шкідливий вплив тютюнопаління на розумову і навчальну діяльність студентів. 

Встановлено взаємозвязок тривалості паління  з  навчальною успішністю  молоді. 

Ключові слова. тютюнопаління, захворювання, молодь, студенти, розумова діяльність, 

головний біль, успішність. 
 

 Анотация. Изучено влияние курения на умственную и учебную деятельность молодежи. 

Доказано вредное воздействие курения на умственную и учебную деятельность студентов. 

Установлена взаимосвязь продолжительности курения с учебной успеваемостью молодежи. 

Ключевые слова. Курение, заболевание, молодежь, студенты, умственная деятельность, 

головная боль, успеваемость. 
 

Annotation. In the article the influence of smoking on students mental activity and the process of  

learning  has been researched. The pernicions infiuence of smoking on mental processes and training activity 

of youth has been proved. The connection between  the period of smoking and the progress in learning has 

been faund aut. 

Keywords. Smoking, disease, young people, students, mental activity, headache, performance. 
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НЕБЕЗПЕКА ВМІСТУ КАНЦЕРОГЕНІВ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 

A DANGER OF CONTENT OF CARCINOGENS IS IN FOOD PRODUCTS 

І.М. Радаєв, Л.М. Поліщук, О.В.Устянська, С.О. Баштан 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 
 

Анотація. Розглянуто вплив канцерогенів на організм людини. Обґрунтовано доцільність 

раціонального харчування.  

Ключові слова: раціональне харчування, канцерогени, антиканцерогени. 
 

Аннотация. Рассмотрено влияние канцерогенов на организм человека. Обоснована 

целесообразность рационального питания,  

Ключевые слова: рациональное питание, канцерогены, антиканцерогены. 
 

Annotation. Influence of carcinogens is considered on the organism of man. Expediency of rational 

feed is reasonable. 

Keywords: rational feed, carcinogens, anticarcinogens. 
 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

HUMAN SECURITY IN TODAY'S ECONOMY 

Студент В.Ф. Раковцій, керівник А.В. Пятова (SSL(E) – E) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
 

Анотація. Розглянуто проблему підвищення безпеки людини, тобто зменшення ризику в різні 

періоди розвитку суспільства. Показано, що захист від небезпек є одним з провідних мотивів 

діяльності людей з перших кроків цивілізації. Доведено, що потенційну небезпеку становить будь-яка 

форма людської діяльності, а тому слід вжити всіх можливих засобів для захищеності людини від 

шкідливих і небезпечних факторів. 

Ключові слова: безпека, захищеність, небезпека, зменшення ризику, шкідливий фактор, 

небезпечний фактор. 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема повышения безопасности человека, то есть уменьшение 

риска в различные периоды развития общества. Показано, что защита от опасностей является одним 

из ведущих мотивов деятельности людей с первых шагов цивилизации. Доказано, что потенциальную 

опасность представляет любая форма человеческой деятельности, а поэтому следует принять все 

возможные средства для защищенности человека от вредных и опасных факторов. 

Ключевые слова: безопасность, защищенность, опасность, уменьшение риска, вредный 

фактор, опасный фактор. 
 

Annotation. The problem of increase safety of the person that is decrease of risk during various 

periods of development of society is considered. It is shown that protection against dangers is one of the 

leading motives of people activity from the first steps of a civilization. It is proved that potential danger is 

constituted by any form of human activity and therefore it is necessary to take all possible tools for security 

of the person from harmful and dangerous factors. 

Keywords: safety, security, danger, decrease of risk, harmful factor, dangerous factor. 
 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДОМОВЛАДЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ENERGY INDEPENDENCE OF HOUSEHOLDS IN MODERN STAGE OF 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY 

Студент В.С. Рижих. Руководители М.В. Бередух, В.Ф. Райко (SSL-С) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність впровадження систем автономного 

енергозабезпечення для домогосподарств.  
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Ключові слова: автономне енергозабезпечення, енергоефективність, відновлювані джерела 

енергії. 
 

Аннотация. Обоснована целесообразность и необходимость внедрения систем автономного 

энергообеспечения для домохозяйств. 

Ключевые слова: автономное энергообеспечение, энергоэффективность, возобновляемый 

источник энергии. 
 

Annotation.The expediency and the need for the introduction of independent power supply for 

households are substantiated. 

Keywords: autonomous energy supply, energy efficiency, renewable energy sources. 
 

 

САМОВИХОВАННЯ В ПИТАННЯХ БЕЗПЕКИ 

SELF SECURITY ISSUES  

Студент Є.О. Руденко, керівник Н.Є. Мовмига  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Розглянуто загальнотеоретичні та прикладні аспекти проблеми самозабезпечення 

безпеки в умовах небезпечної ситуації для сучасної молоді. 

Ключові слова:  безпека, небезпечна ситуація, самозабезпечення, самовиховання. 
 

Аннотация. Рассмотрены общетеоретические и прикладные аспекты проблемы 

самообеспечения безопасности в условиях опасной ситуации для современной молодёжи.  

Ключевые слова: безопасность, опасная ситуация, самообеспечение, самовоспитание. 
 

Annotation.  This article discusses the general theoretical and applied aspects of building a culture 

of safe and healthy way of life of all young people at the moment.  

Keywords: security, self , health and youth.  
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА – КЛЮЧ ДО ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА 

INFORMATION SECURITY THE KEY TO A HEALTHY SOCIETY 

Є.О. Семенов ( SSL – C) 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 
 

Анотація. Обґрунтовано доцільність підвищення рівня інформаційної безпеки в Україні, як 

однієї із складових здорового суспільства. 

Ключові слова: інформаційна безпека, суспільство. 
 

Аннотация. Обоснована целесообразность повышения уровня информационной 

безопасности в Украине, как одной из составляющих здорового общества. 

Ключевые слова: информационная безопасность, общество. 
 

Annotation. The expediency of improving information security in Ukraine as one of the components 

of a healthy society. 

Keywords: information security, society. 
 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ З БЖД  

THEORETICAL ANALYSIS OF PROBLEMS WITH LIFE SAFETY 

Студент М.Ю. Семіградов, керівник І.В. Гуренко ( SSL – C) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. У даній статті наведено теоретичний аналіз  проблем безпеки життєдіяльності. 

Ключові слова: безпека життєдіяльності. 
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Аннотация. В данной статье приведен теоретический анализ проблем безопасности 

жизнедеятельности. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности. 
 

Abstract. The theoretical analysis of problems of safety of vital functions is resulted in this article.  

Keywords: life safety. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ 

THE RESEARCH RESULTS OF PHYSICAL FACTORS EFFECT  

DURING EDUCATIONAL PROCESS FOR STUDENT HEALTH 

М.Б. Смирнитська  

Украинская инженерно-педагогическая академія, м. Харків 
 

Анотація. За результатами досліджень запропоновані нова методика з нормалізації 

функціонального стану студента та рекомендації з оптимізації освітнього процесу. 

Ключові слова: метеорологічні параметри, освітлення, функціональний стан. 
 

Аннотация. По результатам исследований предложены новая методика нормализации 

функционального состояния и рекомендации по оптимизации образовательного процесса. 

Ключевые слова: метеорологические параметры, освещение, функциональное состояние 
 

Annotation. The normalization of functional state of organism methods and guidelines for 

educational process optimization are offered by research results. 

Keywords: room climate parameter, lighting, functional state of organism. 
 

 

ФАКТОРИ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ГЕНОФОНДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

FACTORS THREATENING TO THE GENE POOL UKRAINIAN NATION 

Н.Є. Твердохлєбова ( SSL – B) 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Анотація. Наявність достовірної демографічної інформації є необхідним елементом 

забезпечення нормальної життєдіяльності суспільства. Показники складу, динаміки населення, якості 

та рівня його життя дозволяють оцінити можливості і тенденції соціально-економічного розвитку 

країни, вказують на необхідність впровадження певних державних заходів, спрямованих на 

позитивний розвиток української нації.  

Ключові слова. Демографічна ситуація, тривалість життя, забруднення довкілля, техногенне 

навантаження, психічні розлади, аномія, алкоголізм, духовність суспільства.  
 

Аннотация. Наличие достоверной демографической информации является необходимым 

элементом обеспечения нормальной жизнедеятельности общества. Показатели состава, динамики 

населения, качества и уровня его жизни позволяют оценить возможности и тенденции социально-

экономического развития страны, указывают на необходимость внедрения определенных 

государственных мероприятий, направленных на позитивное развитие украинской нации. 

Ключевые слова. Демографическая ситуация, продолжительность жизни, загрязнение 

окружающей среды, техногенные нагрузки, психические расстройства, аномия, алкоголизм, 

духовность общества.  
 

Annotation. The availability of reliable demographic information is a necessary element of for the 

normal life of society. Indicators of structure, population dynamics, quality and level of life to assess 

opportunities and trends in socio-economic development, pointing to the need to implement certain public 

activities aimed at the positive development of the Ukrainian nation.  

Keywords. The demographic situation, lifespan, environmental pollution, anthropogenic load, 

mental disorders, anomie, alcoholism, spirituality society.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ОСОБИСТОСТІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ 

INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL IMPACT ON SECURITY OF PERSON IN 

MODERN LIFE 

Студент М.С. Ущенко, керівник Ю.В. Буц 

Харківській національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
 

Анотація. Робота розкриває фактори впливу інформації на психіку та життя людини, вказує 

на функції засобів масової комунікації та інформації, показує негативні наслідки інформаційно-

психологічного впливу на безпеку особистості. Успішність вибору стратегії забезпечення 

психологічної безпеки ґрунтується на об'єктивному аналізі потреб, ситуації та наявних ресурсів 

суб'єкта. 

Ключові слова: психологічна безпека, інформаційно-психологічний вплив, загроза безпеці, 

потік інформації, маніпулювання підсвідомістю, комунікативні ситуації,  соціальний контроль в 

суспільстві. 
 

Аннотация. Работа раскрывает факторы влияния информации на психику и жизнь человека, 

указывает на функции средств массовой коммуникации и информации, показывает негативные 

последствия информационно-психологического воздействия на безопасность личности. Успешность 

выбора стратегии обеспечения психологической безопасности основывается на объективном анализе 

потребностей, ситуации и имеющихся ресурсов субъекта. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, информационно-психологическое 

воздействие, угроза безопасности, поток информации, манипулирование подсознанием, 

коммуникативные ситуации, социальный контроль в обществе. 
 

Annotation. The work reveals the influences of information on the psyche of a person's life and 

indicates the function of the mass media and information, show the negative effects of information and 

psychological impact on the security of the person. The success of the selection strategy for psychological 

security is based on an objective analysis of the needs, situation and available resources of the subject. 

Keywords: psychological security, information and psychological impact, a security threat, the flow 

of information, manipulating the subconscious, communicative situations, social control in society. 
 

 

 

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

MONITORING OF ECOLOGICAL STATE OF POTENTIAL OF WATER  RESOURCE IN 

THE KHERSON REGION 

С.В. Шмалєй
1)

, Т.І. Щербина
2)

 
1)

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, м Київ 
2)

Херсонський державний університет 
 

Анотація: В статті розкрито екологічні проблеми використання  водноресурсного потенціалу 

Херсонської області, простежена динаміка водокористування поверхневими водами, проаналізовано 

їх рівень  забруднення.   

Ключові слова: водноресурсний потенціал, водокористування,  водовідведення, якість вод. 
 

Аннотация: В статье раскрыты экологические проблемы использования водноресурсного 

потенциала Херсонской области, прослежена динамика водопользования поверхностными водами, 

проанализирован уровень их загрязнения. 

Ключевые слова: водноресурсный потенциал, водопользование, водоотведение, качество вод. 
 

Abstract: The article describes the environmental problems of potential of water’s resource in 

Kherson region and dynamics of use surface water. The article analyze the level of contamination of surface 

water. 

Keywords: potential of water’s resource, water use, wastewater, water quality. 
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БЕЗПЕЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДІАГНОЗОМ ДЦП 

THE SAFETY IN THE REHABILITATION OF CHILDREN  

WITH CEREBRAL PALSY  

В.І. Шмирко, А.О. Писарський 

Запорізький національний технічний університет 
 

Анотація. Стаття присвячена проблемам безпеки при реабілітації дітей з дитячим 

церебральним паралічем. 

Ключові слова: безпека, потенційна небезпека, реабілітація, дитячий церебральний параліч. 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам безопасности при реабилитации детей с детским 

церебральным параличом. 

Ключевые слова: безопасность, потенциальная опасность, реабилитация, детский 

церебральный паралич. 
 

Annotation. The article deals with the safety in the rehabilitation of children with cerebral palsy. 

Keywords: safety, potential risk, rehabilitation, cerebral palsy. 
 

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ ПІД 

ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

SOME QUESTIONS SAFETY WHEN PERFORMING RESCUE OPERATIONS DURING 

THE LIQUIDATION EMERGENCIES 

Р.В. Пономаренко  

Національний університет цивільного захисту України, Харків 
Анотація. Розглянуто питання вимог безпеки праці при виконанні робіт щодо рятування 

людей та саморятування, виконання яких є необхідною умовою підвищення ефективності роботи 

рятувальних підрозділів та зменшення ймовірності нещасних випадків при ліквідації надзвичайних 

ситуацій.  

Ключові слова: надзвичайні ситуації, рятування людей, саморятування, цивільний захист, 

безпека праці. 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы требований безопасности труда при выполнении работ по 

спасению людей и самоспасения, выполнение которых является необходимым условием повышения 

эффективности работы спасательных подразделений и уменьшения вероятности несчастных случаев 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, спасение людей, самоспасения, гражданская 

защита, безопасность труда. 
 

Annotation. The question of safety requirements during works to rescue and self-rescue people, the 

implementation of which is a prerequisite for improving the efficiency of rescue units and reduce the 

likelihood of accidents during emergency response. 

Keywords: еmergency, rescue people, self rescue, civil protection, safety. 

 

 
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ 

STUDENTS OPINION OF ANTICORRUPTION EFFORTS 

М.І. Ворожбіян, А.В. Манукян 

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 
 

Анотація. Аналіз даних опитування студентів по ставленню до проблеми боротьби з 

корупцією. 

Ключові слова:корупція, боротьба, студенти. 
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Аннотация. Анализ данных опроса студентов по отношению к проблеме борьбы с 

коррупцией. 

Ключевые слова: коррупция, борьба, студенты. 

Abstract. Analysis of survey among students regarding their opinion of anticorruption efforts. 

Keywords: corruption, fight, student. 

 

СТАТИСТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ СРЕДИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

STATISTIC DATA CONСERNING DRINKING AMONG STUDENTS YOUTH 

Студентка Е.В. Токмакова, руководитель Л.А. Катковникова 

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков 
 

Анотація. Зібрані та проаналізовані статистичні дані щодо вживання алкоголю в студентській 

середі. 

Ключові слова: алкоголь, пияцтво, алкогольна залежність, студентство. 

 

Аннотация. Собраны и проанализированы статистические данные, касающиеся употребления 

алкоголя в студенческой среде. 

Ключевые слова: алкоголь, пьянство, алкогольная зависимость, студенчество. 

 

Abstract. Statistical data concerning drinking among students have been collected and analized 

Keywords: alcohol, hard drinking, alcohol addiction, students. 
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особисто ректору Національного технічного університету „Харківський 

політехнічний інститут” Соколу Є.І. за підтримку у проведенні конференції. 



 

 

М
а

т
ер

іа
ли

 V
ІІ

 М
іж

н
а

р
о

д
н
о
ї 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
ії

 Н
Т

У
 «

Х
П

І»
 «

Б
ез

п
ек

а
 л

ю
д

и
н
и

 у
 с

уч
а

сн
и

х 
ум

о
ва

х»
 

 



75 

 

Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

НОТАТКИ 

(не забудьте зробити нотатки) 

Зауваження до доповідей  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Зауваження щодо організації конференції 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Пропозиції та побажання 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



76 

 

Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

НОТАТКИ 

(не забудьте зробити нотатки) 

Зауваження до доповідей  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Зауваження щодо організації конференції 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Пропозиції та побажання 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



77 

 

Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

НОТАТКИ 

(не забудьте зробити нотатки) 

Зауваження до доповідей  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Зауваження щодо організації конференції 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Пропозиції та побажання 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 



78 

 

Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

НОТАТКИ 

(не забудьте зробити нотатки) 

Зауваження до доповідей  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Зауваження щодо організації конференції 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Пропозиції та побажання 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 



79 

 

Матеріали VІІ Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» «Безпека людини у сучасних умовах» 

 

Додаток 

Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наукове видання 

 

 

Матеріали  

VІІ Міжнародної науково-методичної конференції та  

105 Міжнародної конференції Європейської Асоціації Безпеки 

«Безпека людини у сучасних умовах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали конференції упорядкували :  Березуцький В. В. 

Лаптєва Є. О. 

 

Відповідальний за випуск:            Березуцький В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формат 60х84/8. Умов.-друк. арк. 8,8. Тираж 150 прим. Замов. № 1126/1-15. 

 

Видавництво «Смугаста типографія» 

61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28А 

e-mail: zebra-zakaz@mail.ru 

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: серія ДК № 4863 від 12.03.2015 р. 
 

Надруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Азамаєв В. Р. 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Запис № 24800170000026884 від 25.11.1998 р. 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції. 

Серія ХК № 135 від 23.02.05 р. 

м. Харків, вул. Познанська 6, к. 84,  тел. (057) 362-01-52 

e-mail:bookfabrik@rambler.ru 
 


