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УПРАВЛІННЯ МІСЬКОЮ МОБІЛЬНІСТЮ  
В АСПЕКТІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА  

(НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

URBAN MOBILITY MANAGEMENT  
IN THE ASPECT OF THE CITY TRANSPORT SYSTEM  

(ON THE EXAMPLE OF KYIV)

Анотація. Низька якість послуг громадського транспорту, незручність маршрутів, велика тривалість поїздок та ще 
ряд інших проблем спонукають мешканців найкрупніших міст все частіше обирати автомобіль для повсякденних ко-
респонденцій, що, в свою чергу, збільшує затримки, час переміщення та призводить до екологічного забруднення те-
риторій. У статті визначено поняття «міська мобільність» та «управління міською мобільністю». Також описано основні 
проблеми систем транспортного обслуговування та надано управлінські інструменти для їх вирішення.

Ключові слова: міська мобільність, управління міською мобільністю, міські транспортні системи.

Summary. The low quality of public transport services, the inconvenience of routes, the long duration of trips and a number 
of other problems encourage residents of the largest cities to increasingly choose a car for everyday correspondence, which, in 
turn, increases delays, travel time and leads to environmental pollution of territories. The article defines the concepts of «urban 
mobility» and «urban mobility management». The main problems of transport service systems are also described and manage-
ment tools for their solution are provided.

Key words: urban mobility, urban mobility management, urban transport systems.
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Вступ. У даному дослідженні пропонується ви‑
значати «міську мобільність» як інструмент 

управління населенням міста та зв’язками між 
функціональними зонами, які утворюються унас‑
лідок життєдіяльності, за допомогою систем тран‑
спортного обслуговування. Зв’язки за своїми функ‑
ціями розподіляються на трудові, рекреаційні та 
культурно‑ побутові. Система транспортного обслу‑
говування населення міста поділяється на підсис‑
теми громадського та індивідуального транспорту.

Управління міською мобільністю — процес, що 
першочергово базується на попито‑ орієнтованому 
підході до пасажирських перевезень, що дає нові 
партнерські відносини на ринку транспортних 
послуг та ряд інструментів для заохочення змін 
у звичках на користь вибору громадських видів 
транспорту. Дані інструменти базуються на проце‑
сах обміну інформації, координації, комунікації, 
організації та вимагають стимулювання до розвит‑
ку та широкого впровадження.

Основна частина. Сучасним містам характер‑
на інтенсивність економічних зв’язків, а потреба 
в транспортних переміщеннях населення настіль‑
ки велика, що потенційно її можна реалізувати 
лише за умови комплексного розвитку різних 
видів транспорту і транспортних комунікацій. 
Для містопланувальників і проєктувальників це 
створює завдання, вирішення якого вплине на 
характеристики роботи міського транспорту і на 
розвиток міста в цілому.

Останніми роками в Україні підходи до про‑
єктування та реконструкції вулично‑ дорожньої 
мережі піддались суттєвим змінам. На прикладі 
міста Києва, одного з найкрупніших міст Украї‑
ни, можна сформувати наступні проблеми: вели‑
ка залежність населення від автомобіля (коефі‑
цієнт автомобілекористування складає 0,88 [1], 

в європейських містах з розвиненою транспортною 
інфраструктурою — 0,3) та перевантаженість міст, 
в особливості центрів, від високої інтенсивності 
використання приватних автомобілів (Київ посідає 
3 місце в рейтингу міст з найбільшими транспорт‑
ними затримками [3]). Поняття «залежність від 
автомобіля» визначають як сумарний вплив ряду 
факторів, що призводять до високого рівня ви‑
користання автомобіля та обмеження можливості 
вибору альтернативних видів транспорту [6].

З досвіду інших країн світу можна сформувати 
два шляхи вирішення транспортних пересувань: 
екстенсивний (збільшення% вулиць і доріг по від‑
ношенню до загальної площі міста) і інтенсивний 
(зміна пріоритетів в піраміді міської мобільності 
(рис. 1)).

На першому місці у містах з розвиненою тран‑
спортною інфраструктурою діє принцип, що міста 
не може бути комфортним і привабливим, якщо 
воно не зручне для пішоходів, серед яких най‑
важливішою категорією є маломобільні групи на‑
селення (вагітні жінки; діти до 7‑ми років; особи, 
які супроводжують малолітніх дітей; люди поваж‑
ного віку; люди з інвалідністю; люди з постійни‑
ми та/або тимчасовими функціональними пору‑
шеннями; люди, які отримали тимчасову травму 
або хворіють; люди з нестандартними розмірами 
тіла: значно більшою або меншою за середню ма‑
сою тіла, низького чи зависокого зросту; люди, 
які протягом певного часу можуть бути неуваж‑
ними (приміром під впливом стресу)).

Другий крок піраміди мобільності займає гро‑
мадський транспорт, яким переміщуються наба‑
гато більше населення, ніж за допомогою авто‑
мобілів, але завдає набагато менше шкоди і не 
потребує паркінгів. Пасажиропотоки між громад‑
ським транспорту Києва розподіляються наступ‑
ним чином: метрополітен (35,1%), маршрутне 
таксі (25,7%), автобус (19,2%), тролейбус (8%), 
трамвай (8%), фунікулер (0,4%), міська електрич‑
ка (0,1%).

Рис. 2. Розподіл пасажиропотоків Києва між видами 
громадського транспорту

Рис. 1. Піраміда міської мобільності міст з 
розвиненою транспортною інфраструктурою [7]
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Третю сходинку посідає велосипедний тран‑
спорт, який близький до пішоходів за проблемами 
та перевагами. Але займає окреме місце в пірамі‑
ді, бо для нього необхідна спеціальні паркувальні 
місця та інфраструктура.

Варто зазначити, що в середніх (50–250 тис. 
мешканців) і малих (до 50 тис. жителів) містах 
велосипедний транспорт може займати 2 місце, 
а громадський — 3.

Четверте місце належить комерційному тран‑
спорту, який є стимулюючим для розвитку біз‑
несу.

Останні дві позиції належать приватним та за‑
паркованим автомобілям. Вони більш комфортні 
та мобільні, але значно менш ефективні, потре‑
бують великий площ для зберігання й обслугову‑
вання і спричиняють забруднення навколишнього 
середовища.

Усі транспорті проблеми можна поділити на 
чотири групи (рис. 3).

Дослідивши проблематику транспортних сис‑
тем, можна стверджувати, що основним якісним 
інструментом розвитку системи її взаємодії в місті 
є управління міською мобільністю як показником 
сталого розвитку міста.

Усі питання щодо транспортного обслугову‑
вання й організації дорожнього руху відносяться 
до проблем, що стосуються перевезень. Вирішити 
проблему перевезень — це:
 – зменшення витрат часу на обмін пасажирами 
і вантажами між різними видами транспорту/
маршрутами;

 – виключення затримок;
 – забезпечення високого рівня обслуговування.

Визначення оптимальних витрат часу та ко‑
штів на переміщення, інфраструктуру й експлу‑
атацію транспорту належить до проблеми під-
вищення економічної ефективності. Відповідно 
врегулювання даного питання — це:
 – вирішення проблем першої групи;
 – своєчасне оновлення старого парку;
 – впровадження розвиненої системи технічного 
обслуговування.
Безпека руху в місті забезпечується за допомо‑

гою численних містобудівних і технічних заходів 
спільно з технічними характеристиками рухомого 
складу, за допомогою яких здійснюються переве‑
зення.

Для поліпшення безпеки руху варто:
 – поліпшити стан вулично‑ дорожнього покриття;

Рис. 4. Основні способи зменшення шкідливого впливу міського транспорту [9]

Рис. 3. Основні групи проблем систем транспортного обслуговування населення міста [9]



12

// Державне управління // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 7 (126), 2022

 – збільшити пропускну спроможність вулично‑ 
дорожньої мережі міста;

 – розподіляти пасажирські та транспортні потоки 
(у просторі й часі);

 – використовувати більш досконалу та надійну 
техніку;

 – застосовувати гнучку систему регулювання до‑
рожнім рухом.
Зменшення шкідливого впливу на навколишнє 

середовище — окреме коло питань як технічного 
(рівень викидів, вібрації, шуму), так і містобудів‑
ного напрямку (перерозподіл та зменшення тран‑
спортних потоків). Вирішення питань з кожної 
груп проблем буде сприяти покращенню екологіч‑
ної ситуації в місті (рис. 4).

Загалом транспорт негативно впливає на еко‑
логічну ситуацію в містах. Кисню він вживає 
більше, ніж генерується рослинами. А рівень 
транспортного шуму не менше промислового. 
Більшість загиблих в дорожньо‑ транспортних 
пригодах (ДТП) припадає на міста.

Вміст шкідливих речовин у викидів дизель‑
них двигунів на 2–3 порядки менший, ніж у кар‑
бюраторних. Відповідно кількість СО у відпра‑
цьованих газах дизеля менше у 10–15 разів [9]. 
При впровадженні обов’язкового застосування не‑
токсичних детонаторів або каталізаторів палива 
кількість викидів від міського транспорту змен‑
шилась в 20 разів за 10 років. Практичні експери‑
менти показують, що при перевезенні автобусом 
30 пасажирів кількість шкідливих викидів у по‑
рівнянні з перевезенням їх автомобілем зменшу‑
ється в 3–3,5 рази [9].

Висновки. У даній роботі описано чотири гру‑
пи проблем міських транспортних систем: задово‑
лення потреби в перевезеннях, підвищення еконо‑
мічної ефективності, підвищення безпеки руху, 
зменшення шкідливого впливу на навколиш‑
нє середовище. Для вирішення кожної з даних 
проб лем запропоновано декілька управлінських 
інструментів.
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SOME ASPECTS OF APPLYING THE THEORY  
OF CUSTOM SERVICE IN ECONOMIC ANALYSIS

Summary. The article is devoted to the mathematical foundations of queuing theory, analytical and numerical methods 
used in it. The essence of the theory of queuing and the need to apply it in the analysis of economic entities. This is due to the 
increase in the objects of analytical research and management functions, which requires improved analysis of enterprises. The 
theory of queuing is used in cases where the requirements for service are received en masse with their subsequent satisfaction.

The possibility of applying queuing theory models to solve applied problems is substantiated. The following factors are taken 
into account: the frequency of changes in the number or requirements; the likelihood of significant customer demand, a way to 
determine the cost of waiting and improve service. It is determined that the main task of queuing theory is to identify the de-
pendence of system efficiency indicators on the nature of input flow, discipline and queue limitation, number, performance and 
operating conditions of channels in order to further optimize it. One of the characteristics of queuing theory is the time when 
the customer is in line. The queuing theory helps to develop balanced systems that serve customers quickly and efficiently and 
the results are often used in business decisions about the resources needed to provide services.

The algorithm of calculation of indicators for maintenance of work and minimization of time of processing of orders in the 
field of service is considered. It is proved that analytical methods of queuing theory allow to obtain the characteristics of the 
system in the form of functions from the parameters of its functioning. Due to this, it is possible to conduct a qualitative analysis 
of the impact of individual factors on the efficiency of the queuing system.

Key words: queuing theory, task flow, time, economic analysis, modeling.

ЕКО
Н

О
М

ІЧН
І Н

АУКИ

Ec
on

om
ic

 s
ci

en
ce

s

Statement of the problem. One of the most dif‑
ficult problems of the management system is to 

find effective solutions in conditions of uncertainty. 
There is a need to use modern tools of economic 
and mathematical modeling to accelerate economic 
analysis, a more complete analysis of the impact of 
factors on performance, increase the analytical calcu‑
lations. Increasing the objects of analytical research 
and management functions.

Analysis of recent researches and publications. 
Mathematical methods are used by researchers in 
the construction and analysis of various systems. 

In [1] the basics of simulation modeling of queu‑
ing systems (QMS) using the GPSS language and 
its version GPSS World are presented. Methods of 
construction of simulation models with the help of 
tools of this environment are revealed. Considerable 
attention is paid to the issues of comparing the re‑
sults of simulation and mathematical modeling of 
QMS. Among the publications devoted to mathemat‑
ical and simulation modeling of SMO, it should be 
noted the work of Pidgursky O. I. [2], which pres‑
ents analytical studies of the results of mathemati‑
cal and simulation modeling of the superposition of 
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uniform and Poisson transaction flows, obtained by 
traditional and alternative methods.

In the article [3], the results of mathematical 
and simulation modeling of the node of concentra‑
tion (distribution) of transactions in the logistics 
system, formalized by the queuing system, are 
described. Scientists [4, 5, 6] are quite active in 
the development of queuing theory, which studies 
queuing systems or queuing systems. So in the ar‑
ticle Maslikova S. A., Dyuzhaeva L. P. [6] proposes 
a mathematical model of a multi‑ channel queuing 
system based on expectations based on distributed 
priorities.

Critical analysis of theory and practice shows 
insufficient coverage of mathematical methods for 
quantifying queuing processes in economic analysis 
for the most complete and reliable reflection of the 
process of enterprise operation in the service sector.

Formulation purposes of article (problem). The 
main tasks in the work are devoted to substantiation 
of models of the theory of queuing and use of meth‑
ods of TMO in the economic analysis for receiving 
the full analysis of influence of factors on results 
of activity, increase of analyticity of calculations.

Thema in material. The theory of queuing on 
the basis of the theory of probabilities investigates 
mathematical methods of a quantitative estimation 
of processes of queuing. All queues related to queu‑
ing are characterized by the random nature of the 
phenomena under study. This takes into account 
three factors [7, p. 135]:
1) the frequency of changes in the number or re‑

quirements;

2) the probability of significant customer demand;
3) a way to determine the cost of waiting and improve 

service.
The mathematical model of the queuing system 

contains the following elements: the incoming flow 
of requirements for service; queue, which consists 
of requirements waiting for service; service system; 
outgoing flows of serviced, lost claims and require‑
ments for re‑maintenance.

The main elements of the queuing model include, 
first of all, the customer (service order) and service 
(service device, appliance, service tool, etc.). Cus‑
tomers come to the service system from the customer 
source (requirements source). In other words, the 
source of requirements is the customer generator. 
Here is the classification of queuing systems (Fig. 1).

The theory of queuing deals with the modeling 
of queuing systems (QMS) and makes it possible to 
determine the optimal number of outlets of this pro‑
file, the number of sellers, the frequency of delivery 
of goods, other parameters. Another typical example 
of queuing systems can be warehouses or bases of 
supply and marketing organizations; calculation of 
the area of   warehouses, while the warehouse area 
is considered as a service device, and the arrival of 
vehicles for unloading — as a requirement [8].

The characteristic of the flow of requirements is 
the λ‑intensity of orders in the system λ, ie the av‑
erage number of orders coming into the system per 
unit time. The queue is a series of orders waiting to 
be serviced. There are two characteristics — length 
(capacity) and discipline of the queue. The queue 
length can be finite or infinite. The most commonly 
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used disciplines are due to the following rules: first 
come — first served; came last — you are served 
last; random selection of orders; selection of orders 
according to the criterion of priority; limiting the 
waiting time for the moment of service (there is 
a queue with a limited waiting time for service, asso‑
ciated with the concept of “allowable queue length”).

The maintenance mechanism is determined by 
the duration of maintenance procedures (t) and the 
number of requirements (µ) serviced per unit time. 
The type of service time can be both deterministic 
and random.

For example, customer service at a catering es‑
tablishment is considered complete when a customer 
(or group of customers) leaves the facility. The du‑
ration of service time (t) depends on the requests of 
the customer (or group of customers) and is a ran‑
dom variable [4].

The output flow of requirements is characterized 
by the intensity (µ) of service, ie the number of 
requests serviced per unit time during which the 
device is busy servicing. There is a relationship be‑
tween service time and service intensity, which is 
expressed by the formula:

1
t =

µ
.                          (1)

Queuing systems (QMS) are classified according 
to various criteria. Depending on the conditions of 
waiting for the start of service requirements dis‑
tinguish between QMS with failures and QMS with 
expectations.

An important characteristic of QMS is the ser‑
vice time of requirements in the system. Service 
time is usually a random variable and can therefore 
be described by a distribution law.

Consider an example. The hotel accepts telephone 
requests for room reservations. It is known that 
calls come with an intensity of 24 orders per hour. 
The hotel has 2 administrators (2 telephone lines), 
and one order is processed in an average of 6 min‑
utes. If the customer could not call from the first 
call, he calls another hotel. Determine: the proba‑
bility of losing a customer and the average number 
of orders received per unit time.

Solution. Let n‑channel SMO — a hotel with two 
(number of service channels n = 2) administrators 
to service telephone requests from customers. The 
flow of customers has an order intensity 24λ =  per 
hour. The average duration of service 0 6t =

 
min.

1) Determine the parameter of the flow of services 
(the intensity of order processing on one telephone 
line) by the formula:

0

1 60 min
10

6 mint
µ = = =  requests per hour. (2)

Consolidated intensity of the flow of orders (total 
load factor of service channels)

24
2,4

10

λ
ρ = = =

µ
.                   (3)

Because nρ > , this SMO can not satisfy all cus‑
tomers.

To determine the probability of losing a client, 
we determine the limiting probabilities of states ac‑
cording to Erlang’s formulas:

1 0 02,4
1!

ð Ð Ð
ρ

= ⋅ = ⋅ ;

2 2

2 0 0 0
2,4

2,88
2! 2

ð Ð P Ð
ρ

= ⋅ = ⋅ = ⋅ ;

0 3

0

1 1 1
0,159

1 2,4 2,88 6,28

!

ê

ê

Ð

ê=

= = ≈ ≈
+ +ρ∑

.

Then:

1 2,4 0,159 0,382ð ≈ ⋅ ≈ ;

2 2,88 0,159 0,459ð ≈ ⋅ ≈ .

2) The probability of losing a customer (probability 
of failure)

2 0,459.failureÐ Ð= =

3) Relative capacity of hotel orders

1 1 0,459 0,541failureq P= − = − = .

4) The average number of orders received per hour 
or the absolute capacity of the hotel:

24 0,541 12,984 13À q= λ ⋅ = ⋅ = ≈ .

Thus, the probability of losing a customer is 
0.459; the average number of orders received per 
hour is 13.

The advantage of using QMS is the acceleration 
of economic analysis, a more complete analysis of 
the impact of factors on performance, increasing the 
analytical calculations.

Insights from this study and perspectives for 
further research in this direction. Thus, the need 
for QMS research and its use in the analysis of eco‑
nomic entities provides an opportunity to solve the 
following tasks: 1) QMS analysis tasks — determin‑
ing the characteristics of service quality depending 
on the parameters and properties of the input flow 
of requirements, parameters and structure of ser‑
vice system and discipline service; 2) tasks of para‑
metric synthesis — determination of parameters of 
service system at the set structure depending on 
parameters and properties of a stream of require‑
ments, discipline and qualities of service; 3) tasks of 
synthesis of system structure with optimization of 
its parameters so that at the set streams, discipline 
and quality of service the cost of SMO was minimum 
or there were minimal losses of orders at the set 
streams, discipline and cost of system.

The correctness and effectiveness of the deci‑
sion made is largely determined by the quality of 
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economic, organizational, social and other types of 
information. The value of the information obtained 
depends on the accuracy of the task, since a cor‑
rectly set task predetermines the need for specific 
information for making a decision.

Decision‑ making is inherent in any type of activ‑
ity, and the effectiveness of the work of one person, 

a group of people or the entire people of a particu‑
lar state may depend on it. From an economic and 
managerial point of view, decision making should 
be considered as a factor in increasing production 
efficiency. The efficiency of production, of course, 
in each case depends on the quality of the decision 
made by the manager.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ОЦІНКИ  
ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

THEORETICAL ASPECT OF EVALUATION  
OF THE SHADOW EMPLOYMENT IN UKRAINE

Анотація. Стаття містить аналіз оцінки тіньової зайнятості в Україні та вплив останньої на розвиток національної 
економіки загалом. Тіньова зайнятість на ринку праці України є значною проблемою на шляху до розвитку національної 
економіки, та й суспільства в цілому, адже це не тільки економічна загроза, а й соціальна. Такий соціально- економічний 
процес, як тіньова економіка являє собою ряд зрушень у структурі державного бюджету, зокрема стосовно показнику 
податкових надходжень. Чим більші обсяги сектору тіньової економіки, тим менше надходження доходу державного 
бюджету, що підтверджує важливість даної статті.

Ключові слова: тіньова економіка, тіньова зайнятість, тінізація, заробітна плата, безробіття.

Summary. The article contains an analysis of the assessment of shadow employment in Ukraine and its impact on the de-
velopment of the national economy as a whole. Shadow employment in the Ukrainian labor market is a significant problem on 
the way to the development of the national economy and society as a whole, because it isn’t only an economic threat, but also 
a social one. Socio-economic process such as the shadow economy is a number of changes in the structure of the state budget, 
in particular in terms of tax revenue. The larger the sector of the shadow economy, the less revenue of the state budget, which 
confirms the importance of this article.

Key words: shadow economy, shadow employment, shadowing, salary, unemployment.

Тіньова зайнятість відображає активну неза‑
конну економічну діяльність, високий рівень 

корупції у державному секторі та низькі податкові 
принципи юридичних та фізичних осіб. Відсут‑
ність консенсусу у формулювання єдиної теорії 
тіньової зайнятості чи точного визначення ком‑
понентів, які містять його, свідчить про те, що 
важливі питання залишаються без відповіді. Се‑
ред можливих причин даного не співвідношення 
між теоретичними та практичними економічно‑ 
статистичними дослідженнями є використання 
формалізованого чи математичного підходу в ос‑
новній економіці.

Та все ж тіньова зайнятість являє собою зайня‑
тість, яка не оформлена згідно вимог державно‑
го законодавства, не є врахована при оцінюванні 
державною статистикою, не підлягає контролю 
соціально‑ трудових відносин та є за межами опо‑
даткування.

Важливо розуміти, що тіньова економіка 
у своїй геометричній прогресії надає додаткові 

можливості для зайнятості (не тільки тіньової), 
оскільки тіньовий сектор економіки вимагає до 
себе товарів легального сектору, а доходи з тіні 
будуть використані для купівлі в легальному сек‑
торі споживчих товарів. Також вищий рівень про‑
позиції праці в офіційному ринку буде захоплений 
більшим чином неофіційним. Саме тому, з одного 
боку — питання безробіття є вирішеним, а з іншо‑
го — наслідком тіньової зайнятості є витіснення 
зі сфери соціально‑ трудових відносин офіційної 
робочої сили, що в свою чергу веде до порушення 
трудового потенціалу з можливим понаднормовим 
робочим днем. Тим самим офіційна частина ви‑
робництва є меншою, хоч при цьому обсяг вироб‑
ництва залишається незмінним, отримуючи зни‑
ження рівня податкових надходжень до бюджету 
держави. У такий спосіб, приховування навіть 
офіційного законодавчо економічного сектору, як 
наслідок призводить до викривлення податкової 
політики і податкових відносин шляхом перероз‑
поділу доходів і власності.
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Структура системи оплати праці має бути та‑
кою, щоб був максимальний результат у матері‑
альному розподілі та використанні трудових ре‑
сурсів за певними видами економічної діяльності. 
Тому реформування оплати праці повинно мати на 
меті затребуваність та приналежність економічно‑
го розвитку та підкорення заходів з мотивування 
національного виробництва через зниження рівня 
бідності, забезпечення продуктивності населення 
та збільшення оплати праці, що потребує здійс‑
нення емпіричних досліджень.

У більшості країн Європи збільшення міні‑
мальних державних гарантій в оплаті праці є од‑
ним із напрямків, які виконуються з метою офі‑
ційної заробітної плати введенням обов’язкового 
оформлення трудового договору. Здійснення цих 
напрямків свідчить про збільшення призначення 
держави для виконання оплатою праці соціаль‑
них, мотиваційних, системних, репродуктивних 
функцій.

Передбачається, що підвищення рівня міні‑
мальної заробітної плати та щорічний її розгляд 
є пріоритетним та сприятиме зменшенню тіньової 
зайнятості, зокрема легалізації заробітної плати, 
тим самим збільшуючи надходження до держав‑
ного бюджету країни. З одного боку, це є позитив‑
ним для найманих працівників й держави та може 
бути успішним у короткостроковому періоді, але 
з іншого, може спричинити непередбачений ре‑
зультат: вивільнення частки найманих працівни‑
ків з боку роботодавців в довгостроковому періоді.

Враховуючи це, важливим було б розроблення 
та запровадження системи відповідних податко‑
вих пільг (зменшення податків, розтермінування 
податкових зобов’язань, пільгові кредити, звіль‑
нення від оподаткування частини прибутку під‑
приємства, що витрачається на початкові вкладен‑
ня та інше) підприємствам, які будуть оплачувати 
та збільшувати заробітну плату без звільнення 
працівників, і тим більшу, чим вона буде набли‑
жатися до оптимального рівня оплати праці у ви‑
пуску або ФОП у ВВП.

В такому випадку буде правильне співвідно‑
шення користі держави, найманого працівника та 
роботодавця. Необхідною складовою для позбав‑
лення тіньової зайнятості є активне інспектування 
та накладання більших штрафів через недотри‑
мання чинного законодавства.

Поштовхом до тіньової зайнятості на даний мо‑
мент стало повномасштабне вторгнення країни‑ 
агресора Росії 24 лютого 2022 року в Україну, яке 
здійснило собою переворот в національній еконо‑
міці, адже більшість людей виїхало або ж втрати‑
ли свої домівки та відповідно роботу. У Міжнарод‑
ній організації праці підрахували, що через війну 
в Україні було втрачено майже 5 млн. робочих 
місць [1].

Лише за перший місяць війни 30% підпри‑
ємств зупинили свою роботу, що означає безро‑
біття для мільйонів працівників, в свою чергу 
статистика щодо зарплатних боргів не велася і не 
є ніде зареєстрованою. У зв’язку з певними пору‑
шеннями прав працівників було прийнято рішен‑
ня стосовно тимчасової дерегуляції правил найму 
та звільнення, відповідно роботодавці несли мі‑
німальні зобов’язання перед працівниками, при 
цьому інспектування праці не відбувалося ніяк.

Як зазначав президент Володимир Зеленський 
у своєму зверненні: «тіньового» в Україні більше 
не буде» [2]. Цим самим мав на увазі, що еко‑
номічні можливості мають ставати легальними, 
повинна бути офіційна зайнятість та сплата по‑
датків. Додам, що успішність в цьому напрямку 
економіки залежить і від готовності суспільства, 
адже крім економічної складової, тут важливу 
роль відіграє соціальна. Тіньова зайнятість вини‑
кає, коли бажання людини не сплачувати податки 
та відповідно отримати товар дешевше є більшим, 
аніж допомога державі та дотримання чинного за‑
конодавства. Тим не менш, є підстави вважати, 
що війна змінила курс огляду більшості україн‑
ців, і таки слова президента будуть реальністю.

Отже, тіньова зайнятість в Україні є широко‑
масштабною проблемою, яка потребує практичних 
підходів та дієвих змін не тільки з боку органів 
державної влади, а й суспільства загалом. Оці‑
нивши тіньову зайнятість важливо розуміти, що 
прозорість та рівність є запорукою успіху. Адже, 
якщо один роботодавець буде вести тіньову діяль‑
ність, інший, його конкурент зауваживши його 
конкурентні переваги і зрозумівши, що його до‑
рожчий товар не купляють, вирішить, що сплата 
податків не так вже й важлива, якщо можна пра‑
цювати в «тіні» дешевше. Тому, необхідно руха‑
тись у правильному напрямку та долати тіньову 
економіку рівними правилами для всіх.
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звернення: 04.06.2022).
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ПРОЄКТ «[HIVE]» — МЕНЕДЖМЕНТ МІСЦЬ ТИМЧАСОВОГО  
ПЕРЕБУВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

«[HIVE]» PROJECT — MANAGEMENT OF TEMPORARY RESIDENCES  
FOR INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Анотація. У огляді наведена процедура ефективного менеджменту місць тимчасового перебування внутрішньо пе-
реміщених осіб (ВПО), створена на основі аналізу міжнародного досвіду, викладеного у доступних публікаціях, керів-
ництвах, настановах та нормативних актах, та практичного досвіду членів ГО «[KL] Survival» (Громадське Об’єднання 
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з питань безпеки та адаптації до екстремальних умов — КЛ Сурвайвл), отриманого у співпраці з керівним персоналом 
таборів ВПО на заході України (Івано- Франківська та Львівська області).

Огляд містить аналіз ситуації у світі щодо вимушеного внутрішнього переміщення, особливостей поведінки внутріш-
ньо переміщених осіб, впливу внутрішнього переміщення на економіку та стабільність ситуації у державі.

Головна мета огляду полягає у наданні інструменту, за допомогою якого стає можливим передбачати та ефективно 
усувати проблеми, що можуть виникати під час організації та утримання таборів ВПО. Стаття також надає вичерпну 
довідкову інформацію та посилання на міжнародні правила та практики, а також державні нормативи, які дадуть мож-
ливість успішно керувати місцями перебування ВПО.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, табір, невизначеність умов, прогнозування, ризик- орієнтованість, ме-
неджмент.

Summary. The review suggests the procedure of effective management of places for temporary residence of internally dis-
placed persons (IDP), which was developed based on analysis of international experience, contained in available publications, 
guidelines, manuals and regulations and practical experience of members of public organization «[KL] Survival» (public orga-
nization on safety and adaptation to extremal conditions) obtained in cooperation with the leadership of camps for internally 
displaced persons in the west of Ukraine (Ivano- Frankivsk and Lviv oblast).

The review conducts analysis of global situation with forced internal displacement, specific features of internally displaced 
persons, effect of internal displacement on the economy and stability in a country.

The main goal of the review is to provide the instrument for prediction and effective addressing of the problems which may 
arise during arrangement and maintaining of camps for IDP. The review also provides comprehensive guide and references to 
international rules and practices, and also state regulations which enable successful management of IDP residences.

Key words: internally displaced persons, camp, uncertainty of circumstances, prediction, risk-orientation, management.

І. Сфера застосування
Процедура розроблена для застосування у табо‑

рах та місцях тимчасового перебування внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО), які діють у період подо‑
лання надзвичайних ситуацій природного та тех‑
ногенного характеру, конфліктів та їх наслідків.

Процедура придатна для застосування у табо‑
рах та місцях тимчасового перебування внутріш‑
ньо переміщених осіб, що формуються як на базі 
функціонуючої інфраструктури, так і в умовах 
дикої місцевості.

У таборах біженців застосування обмежується 
діючим законодавством приймаючої сторони.

Алгоритм та рекомендації, що містяться у про‑
цедурі, орієнтовано на використання адміністратив‑
ним та виконавчим персоналом у таборах та місцях 
тимчасового перебування внутрішньо переміщених 
осіб, співробітниками волонтерських організацій та 
безпосередньо внутрішньо переміщеними особами.

II. Мета
Метою проєкту «[HIVE]» є розробка функціо‑

нального алгоритму гуманітарного менеджменту 
місць тимчасового перебування внутрішньо пере‑
міщених осіб, які постраждали внаслідок надзви‑
чайної ситуації. Проєкт спрямовано на досягнення 
чотирьох головних цілей:
 • підвищення ефективності надання допомоги 
внутрішньо переміщеним особам на місцях їх 
тимчасового перебування;

 • формування умов для довгострокового вирішення 
проблем внутрішнього переміщення;

 • збільшення стійкості інфраструктури та ресурсної 
бази приймаючої сторони;

 • контроль та мінімізація ризиків дестабілізації 
регіональної гуманітарної системи.
Головною передумовою реалізації мети є іденти‑

фікація основних потреб ВПО, задоволення яких 
може сприяти довгостроковому сталому вирішен‑
ню питань їх інтеграції та реінтеграції. Слід вра‑
ховувати те, що обсяг та поширеність проблеми 
внутрішнього переміщення залежить від контексту 
надзвичайної ситуації. Цей контекст може харак‑
теризуватися великим різноманіттям причин (при‑
родні катаклізми, техногенні катастрофи, збройні 
конфлікти тощо), і наслідків, як з боку територі‑
альних масштабів так і з боку часової протяжності. 
Окрім цього, питання ефективності задоволення 
потреб внутрішньо переміщених осіб напряму за‑
лежить від регіональних особливостей ресурсного 
та інфраструктурного стану приймаючої сторони.

Головним завданням функціонального алго‑
ритму є адаптація міжнародного та вітчизняного 
досвіду до конкретних умов. Сутність алгоритму 
полягає в ризикорієнтованому системному підхо‑
ді до планування місць тимчасового перебування, 
який допоможе сформувати ефективний табір або 
оптимізувати функціонування діючого табору, 
враховуючи матеріально‑ технічне забезпечення, 
ресурси та інфраструктуру in loco.

Реалізація алгоритму полягає у використанні 
методів управління ризиками, зокрема брейн‑
стормінгу, для встановлення критичних точок та 
розробки коригуючих заходів або систем моніто‑
рингу, спрямованих на контроль компонентів не‑
визначеності.

Процедура, яка є прямим наслідком реалізації 
проєкту, спрямована не тільки на адміністратив‑
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ний та виконавчий склад місць тимчасового пере‑
бування ВПО, а й на самих переміщених осіб. Для 
того, щоб зусилля захисту інтересів та задоволен‑
ня потреб були ефективними та стійкими, вони 
мають бути спрямовані на визнання, підтримку 
та зміцнення потенціалу самих внутрішньо пере‑
міщених осіб та спільнот.

III. Терміни та скорочення
Терміни
У даному документі терміни використовуються 

у наступному значенні:
Біженець

 – людина, яка через обґрунтовані побоювання 
стати жертвою переслідування за ознакою раси, 
віросповідання, громадянства, приналежності до 
певної соціальної групи або політичних переко‑
нань перебуває поза країною своєї громадянської 
приналежності і не може користуватися захистом 
цієї країни або не бажає користуватися таким 
захистом унаслідок таких побоювань.

 – громадянин України, який внаслідок надзви‑
чайних ситуацій природного та техногенного 
характеру, збройних конфліктів та їх наслідків, 
був вимушений індивідуально чи групою поки‑
нути території України [33].
Внутрішньо переміщена особа (ВПО)

 – внутрішньо переміщеною особою є громадянин 
України, іноземець або особа без громадянства, 
яка перебуває на території України на законних 
підставах та має право на постійне проживання 
в Україні, яку змусили залишити або покинути 
своє місце проживання у результаті або з метою 
уникнення негативних наслідків збройного кон‑
флікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів 
насильства, порушень прав людини та надзви‑
чайних ситуацій природного чи техногенного 
характеру [9].
Донор допомоги

 – особа або група осіб, що надають допомогу ре‑
ципієнтам допомоги;

 – органи державної та регіональної влади, волон‑
терські організації, громадські об’єднання, юри‑
дичні та фізичні особи.
Невизначеність

 – стан повної чи часткової відсутності інформації, 
необхідної для розуміння події, її наслідків та 
її ймовірностей [50].
Реципієнт допомоги

 – особа або група осіб, що потребують допомоги та 
отримують її з боку донорів допомоги;

 – внутрішньо переміщені особи, включно з представ‑
никами вразливих груп населення, та тварини.
Ризик

 – наслідок впливу невизначеності на досягнення 
поставленої мети як в негативному напрямі (не‑
гативний ризик), так і в позитивному напрямі 
(можливість) [65].

Скорочення
У представленому документі абревіатури вико‑

ристовуються у наступному значенні:
 • GPCWG — United Nation Global Protection Cluster 
Working Group

 • HIDN — Health and Internal Displacement Network
 • IASC — Inter‑ Agency Standing Committee
 • IDMC — Internal Displacement Monitoring Centre
 • IFRCRCS — International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies

 • IOM — International Organization for Migration
 • ISO — International Standard Organization
 • OCHA — United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs

 • OSCE — Organization for Security and Co‑opera‑
tion in Europe

 • UNHCR — Office of the United Nations High Com‑
missionerfor Refugees

 • WHO — World Health Organization
 • ВООЗ — Всесвітня Організація Охорони Здоров’я
 • ВПО — Внутрішньо Переміщені Особи
 • КМУ — Кабінет Міністрів України
 • МКЧХ — Міжнародний Комітет Червоного Хреста
 • МОЗ — Міністерство Охорони Здоров’я України
 • ООН — Організація Об’єднаних Націй
 • СНІД — Синдром Набутого Імунодефіциту
 • УВКБ — Регіональне Представництво Управління 
Верховного комісара ООН у справах біженців 
в Україні

 • ЦГЗ — Центр Громадського Здоров’я Міністерства 
Охорони Здоров’я України

ІV. Обґрунтування проєкту
ІV.1. Глобальний стан внутрішнього перемі-

щення
Згідно з Глобальним звітом про внутрішнє пе‑

реміщення, станом на 2020 р. загальна кількість 
офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених 
осіб в усьому світі становить близько 55 мільйо‑
нів, зокрема, 20 мільйонів дітей молодше 15 ро‑
ків, та 2,6 мільйони людей віком більш ніж 65 
років (рис. 1). З них 48 мільйонів отримали статус 
ВПО внаслідок збройних конфліктів та насильства 
більш ніж у 50 країнах світу [46].

Протягом останніх десятиріч відмічається тен‑
денція до зростання кількості внутрішньо перемі‑
щених осіб як в наслідок надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру, так і в на‑
слідок збройних конфліктів, у більш ніж 149 кра‑
їнах та територіях (рис. 2) [46].

Проблему загострює те, що, на відміну від біжен‑
ців, які підпадають під компетенцію UNHCR, не 
існує єдиної агенції, яка б безпосередньо була спря‑
мована на захист прав ВПО. У рамках гуманітарної 
системи ООН відповідальність за окремі аспекти до‑
помоги ВПО розподіляється між різними установа‑
ми. Наприклад, UNHCR бере на себе оперативну 
провідну роль у галузі захисту прав внутрішньо 
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переміщених осіб [62], WHO займається питання‑
ми медичного забезпечення [51], UNICEF спрямовує 
зусилля на вирішення питань, пов’язаних з саніта‑
рією та гігієною [49]. Ці установи також співпрацю‑
ють із міжнародними гуманітарними організаціями 
поза системою ООН. Наприклад, Міжнародний Ко‑
мітет Червоного Хреста працює з проблемою захи‑
сту цивільних осіб, зокрема, внутрішньо переміще‑
них, як у ситуаціях конфлікту [34], так і у випадку 
інших надзвичайних ситуацій [75].

Але, навіть з урахуванням сучасної кампанії 
«GP20» [22], задоволення потреб внутрішньо пе‑
реміщених осіб залишається гострою проблемою, 
через складність здійснення міжнародної гума‑
нітарної діяльності відносно суверенних держав‑
них кордонів [38]. Однак, необхідно підкреслити 
те, що все більш глобальна інтеграція «Керівних 
принципів з питань внутрішнього переміщення» 
у національні законодавства демонструє позитивні 
зміни в рамках цього питання [53].

Рис. 1. Віковий розподіл ВПО у період 2009–2020
Джерело: узагальнено авторами на основі [46]

Рис. 2. Тенденція кількості* ВПО у світі за період 2009–2020
Примітка: *Наведені дані демонструють не натуральні кількісні показники, а відносну динаміку зміни цих показників

Джерело: узагальнено авторами на основі [46]
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ІV.2. Стан внутрішнього переміщення в Україні
Згідно з даними IDMC, з початку збройно‑

го конфлікту у 2014 році до 2020 року, на те‑
риторії України нараховувалось в середньому не 
менш ніж 700 тис. внутрішньо переміщених осіб 
[40–46]. Динаміка цього показника відображена 
на рис. 3.

За результатами оцінювання OSCE, станом на 
квітень 2016 кількість офіційно зареєстрованих 
ВПО дорівнювала 1,76 млн. [1].

Однак, у зв’язку з повномасштабним конфлік‑
том кількість біженців та внутрішньо переміще‑
них осіб значно зросла та продовжує зростати. За 
даними IOM та UNHCR, кількість ВПО з березня 

Рис. 3. Динаміка кількості ВПО на території України в період з 2014 по 2020 рік
Джерело: узагальнено авторами на основі [40–46]

Рис. 4. Динаміка збільшення кількості переміщень з початку повномасштабного конфлікту
Джерело: узагальнено авторами на основі [80]
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по квітень збільшилась на більш ніж на 650 тис. 
(рис. 4) [3].

Статистичний розподіл верств населення, що 
входять до внутрішньо переміщених осіб, демон‑
струє значну кількість дітей. Згідно з опитуван‑
ням, що було проведено IOM, 49,4% респондентів 
ВПО вказали, що принаймні один член сім’ї на‑
разі серед них є дитиною від 5 до 17 років. Відмі‑
чено незначне переважання жінок, які складали 
59% серед проаналізованої популяції внутрішньо 
переміщених осіб. Окремо слід підкреслити наяв‑
ність 19% осіб з обмеженими можливостями та 
30% людей з хронічними захворюваннями [80].

ІV.3. Контекст надзвичайної ситуації
Надзвичайні ситуації сприяють збільшенню 

чисельності як біженців, так і внутрішньо пере‑
міщених осіб.

Оцінка міжнародних даних демонструє, що 
масштаби потоків біженців, як правило, не від‑
повідають масштабам внутрішнього переміщення. 
Це може пояснюватися впливом зовнішніх, від‑
носно надзвичайних ситуацій, факторів, напри‑
клад закриттям кордонів або запровадженням ві‑
зового режиму країнами призначення і різницею 
між мотивацією потоків. Це створює умови для 
розуміння того, що ВПО та біженці можуть мати 
різні соціальні профілі. Загалом це підтверджу‑
ється тим, що люди, які прибули до Європи як 
біженці з країн з великими збройними конфлік‑
тами, як правило, мали відносно високий рівень 
освіти, були працевлаштовані до того, як зали‑
шили дім, або мали соціальні зв’язки у країнах 
призначення [30].

Відповідно, внутрішньо переміщені особи бу‑
дуть значною мірою складатися з:
 – представників уразливих верств суспільства;
 – маргіналізованої частки населення;
 – частки цивільного населення, що безпосередньо 
піддавалося насильству.
Треба зважати на те, що для цих груп населення 

характерні певні особливості, зокрема, пов’язані зі 
станом здоров’я, а також специфічні потреби, які 
слід задовольнити. Зокрема, слід виокремити лю‑
дей, що мають серйозні хронічні стани, такі, як он‑
кологічні захворювання, СНІД, туберкульоз тощо.

Згідно з результатами статистичного аналі‑
зу, встановлено, що динаміка потоків ВПО не є 
однорідною. Сплески потоків внутрішнього пере‑
міщення в країні, на відміну від темпів перети‑
нання кордону, співвідноситься з часом загострен‑
ня конфліктів чи наслідків інших надзвичайних 
ситуацій [30]. Отже питання задоволення потреб 
внутрішньо переміщених осіб є гострою пробле‑
мою, що має тенденції до періодичного кількіс‑
ного зростання. Це формує хвилеподібну напругу 
на інфраструктуру міст, які менш постраждали 
безпосередньо від надзвичайної ситуації або зброй‑
ного конфлікту.

Складність проблеми посилює намагання вели‑
кої кількості біженців якнайскоріше повернутися 
до своєї країни, незважаючи на те, що, навіть з вра‑
хуванням сучасних досягнень міжнародного права, 
статус біженця юридично є більш захищеним, ніж 
статус ВПО [38; 64]. Однак, репатріація біженців, 
які внаслідок надзвичайної ситуації втратили дім 
та робочі місця, у великому числі випадків після 
повернення підвищує кількість ВПО, зіштовхуєть‑
ся з аналогічними труднощами та викликає подібні 
економічні і гуманітарні наслідки [30]. Слід зазна‑
чите, що примусове внутрішнє переміщення, яке 
пов’язане з надзвичайною ситуацією або збройним 
конфліктом, перетинається з іншими напрямками 
внутрішньої міграції, наприклад тими, що вини‑
кають у зв’язку з соціально‑ економічними зміна‑
ми, та в наслідок цього можуть посилюватися такі 
впливи, як урбанізація [78].

У більш віддалених перспективах, негативний 
вплив, який здійснюють надзвичайні ситуації та 
спричинені ними переміщення на фізичний та пси‑
хічний стан людей, їх засоби існування, доступ до 
безпеки, відновлення, житла, базової інфраструк‑
тури та соціального життя, впливає не лише на 
особистість. Цей вплив відмічається на громадсько‑
му і навіть державному рівні, охоплюючи фінан‑
си, виробничі ресурси, інтенсивність споживання 
та інші критичні аспекти, дисбаланс у яких може 
призвести до кризи [30]. Ці економічні фактори 
зрештою перетворюються у глобальні ефекти від‑
носно зовнішніх державних відносин, наприклад 
порушення імпорту‑ експорту товарів та ресурсів 
[69]. Комбінація даних факторів може формува‑
ти складні гуманітарні обставини та породжувати 
вторинні внутрішні міграції, які тягнуть за собою 
відповідні негативні економічні явища [59].

Необхідно підкреслити, що роль міжнародних 
суб’єктів та їх рекомендацій полягає у посиленні, 
а не заміні національної відповідальності та націо‑
нальних механізмів, що спрямовані на задоволен‑
ня потреб внутрішньо переміщених осіб, яскравим 
прикладом чого є Кампальська конвенція [24]. Од‑
нією з причин такого підходу є складність та іноді 
неможливість предметного використання міжна‑
родних настанов з питань ВПО без попередньої 
адаптації до ситуаційного контексту державного 
та регіонального бекграунду. Велика кількість 
технологій та методів, що спрямовані на захист 
прав ВПО та задоволення їх потреб, не може бути 
у повній мірі реалізована у зв’язку з недостатньою 
кількістю ресурсів, особливостями інфраструкту‑
ри, нестачею компетентних виконавців тощо.

У зв’язку з цим критичне значення має ін‑
струмент, здатний сформувати умови для найе‑
фективнішого забезпечення потреб ВПО шляхом 
адаптації положень міжнародних настанов та ре‑
комендацій до регіональних ресурсних і логістич‑
них особливостей у кожному окремому випадку.
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V. Системний підхід до проблеми
V.1. Базові потреби внутрішньо переміщених 

осіб
Для предметного планування та розробки ал‑

горитму дій необхідно враховувати два фундамен‑
тальні аспекти, які представлено потребами ВПО 
та ресурсами, які можна використовувати для їх 
задоволення. Здійснення обґрунтованої ідентифі‑
кації базових потреб ВПО є необхідним для фор‑
мування стратегічного погляду на дану проблему.

Згідно з результатами опитування за методом 
випадкового набору чисел (random‑digit‑dial, RDD) 
серед 2000 респондентів з числа ВПО в Україні, 
що було представлено IOM у квітні 2022 [80], біль‑
шість ВПО потребує фінансової підтримки. Окрім 
цього, було наголошено на медичних, харчових, 
гігієнічних, житлових та транспортних потребах.

У процесі ідентифікації базових потреб необхід‑
но усвідомлювати, що стале вирішення питання 
ВПО досягається тоді, коли внутрішньо переміще‑
ні особи більше не потребують конкретної допо‑
моги та захисту, пов’язаних з їх переміщенням, 
і можуть користуватися своїми правами людини 
без дискримінації, що може виникати внаслідок 
їх переміщення [27].

На підставі міжнародного досвіду таких орга‑
нізацій як UNHCR, IDMC, IOM, OCHA, фахових 
публікацій, досвіду членів ГО «[KL] Survival», що 
здійснювали безпосередню діяльність у таборах 
ВПО в різних містах України (включаючи Мико‑
лаївську, Одеську, Івано‑ Франківську та Львів‑
ську області) і on-line консультації, та співпраці 
та аналізу звітів українських волонтерських орга‑
нізацій було розроблено перелік з восьми базових 
потреб ВПО:

1) Безпека, 2) Укриття та тепло; 3) Їжа та 
вода; 4) Медичне забезпечення; 5) Психічна ста‑
більність; 6) Гігієна та санітарія; 7) Зв’язок та 
поінформованість; 8) Інфраструктура.

Слід наголосити на тому, що потреби в таблиці 
розміщені не в порядку їх важливості. Пріори‑
тетність забезпечення кожної з потреб повинна 
визначатися в результаті аналізу конкретної си‑
туації та наявних ресурсів.

Необхідно підкреслити, що підтримка базових 
гуманітарних потреб має велике значення у ко‑
роткочасній перспективі [74], однак, в умовах 
масштабної надзвичайної ситуації, включно з кон‑
текстом затяжного збройного конфлікту, перемі‑
щення людей може бути довгостроковими та по‑
требувати підтримки протягом значного часу [36]. 
У зв’язку з цим вищевказаний перелік базових 
потреб узгоджено з критеріями довгострокового 
вирішення питання ВПО, запропонованих IASC 
[39] та орієнтовано на практичне використання 
як в межах поточного часу, так і для довгостро‑
кового планування, з урахуванням динамічності 
таких компонентів життєзабезпечення, як ресурси 

та інфраструктура. Окрім цього, в процесі аналізу 
слід враховувати правові та інституційні питан‑
ня, а також національну та міжнародну право‑
ву базу, що стосується захисту прав та інтересів 
ВПО, включно з положеннями міжнародних ке‑
рівництв GPCWG [33], UNHCR [62], Загальних 
Права Людини [4], розділу ІІ Конституції України 
[6] та закону України «Про забезпечення прав та 
свобод внутрішньо переміщених осіб» [9].

Зі стратегічної точки зору, встановлені вісім 
базових потреб не слід сприймати як вузькі на‑
прями здійснення гуманітарної діяльності. Ці 
потреби окреслюють великі області, що містять 
основну частку системних вразливостей, які мо‑
жуть бути охарактеризовані як низка критичних 
точок, ризик порушення у яких має або високу 
ймовірність, або серйозні наслідки. Відповідно, 
існує необхідність керування даними категоріями 
як багатокомпонентними системами, що обґрун‑
товується саме наявністю регіональних особли‑
востей, в контексті яких одні компоненти потреб 
можуть як переважати над іншими, так і бути 
повністю відсутніми.

Поняття безпеки включає в себе не тільки стан 
захищеності від зовнішніх та внутрішніх загроз, 
що можуть негативно впливати на людей, тварин 
та значущі елементи життєзабезпечення.

Слід зазначити, що люди потребують не тільки 
прямого захисту від загрози. Потрібно пам’ятати 
про концепцію «позитивного об’єктиву» (positive 
lens on safety). Згідно з цією концепцією, безпека 
формується не тільки і не стільки з відсутності за‑
грози, а з «сигналів безпеки», тобто маркерів, які 
формують впевненість у безпеці. Відчуття безпеки 
так само важливе, як і сама безпека [76].

Укриття являє собою територію та приміщен‑
ня, надані державою, юридичними або фізичними 
особами та обладнані для тимчасового розміщення 
внутрішньо переміщених осіб. Важливим компо‑
нентом цього поняття є захисні споруди цивільно‑
го захисту, сховища та інші інженерні споруди, об‑
ладнані для укриття і тимчасового захисту людей. 
Одним з найзначущих елементів функціонуван‑
ня укриття є контроль температури та протягів, 
оскільки переохолодження пов’язані зі значним 
тягарем смертності [85]. Протяги та гіпотермія 
здатні значно знижувати імунітет, що в контексті 
надзвичайних ситуацій, зокрема, збройних кон‑
фліктів, несе високу небезпеку для людей з пора‑
неннями [28]. Окрім цього переохолодження надає 
істотний негативний вплив на людей із хронічною 
кардіоваскулярною патологією, що становить за‑
грозу для мешканців похилого віку [60].

Проблема з забезпеченням ВПО їжею та пит‑
ною водою є однією з критичних. Тут необхідно 
розглядати не тільки готові до споживання хар‑
чові продукти, надані реципієнтам або придба‑
ні ними самостійно, але й готові страви, надані 
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реципієнтам або приготовані ними самостійно. Ці 
два кластери мають істотну різницю, що полягає 
як в формах ризиків так і в їх наслідках. Ризики, 
що стосуються проблеми водопостачання, слід роз‑
глядати, свідомо відокремлюючи санітарні, гос‑
подарські та технічні потреби. У цьому кластері 
слід розглядати воду лише у напрямі використан‑
ня для пиття та приготування їжі, з урахуванням 
відповідних санітарно‑ гігієнічних норм [10].

Медичне забезпечення є одним з найбільш 
вагомих джерел ризиків для ВПО. У цьому пи‑
танні істотну роль відіграє велика кількість ком‑
понентів. Одними з найважливіших є взаємодія 
з державними та приватними постачальниками 
медичних послуг, наявність та кількість професій‑
них кадрів і матеріально‑ технічне забезпечення, 
включаючи транспортні засоби та медикаменти.

Питання психічної стабільності необхідно ві‑
докремлювати від усіх інших у зв’язку з вели‑
ким обсягом факторів, що впливають на неї, та 
широким спектром наслідків, які можуть вини‑
кати без серйозного контролю цього блоку ризи‑
ків. До даного питання слід застосовувати підхід, 
який має багато спільного з питанням безпеки. 
Це пов’язано з тим, що прямого контролю потре‑
бує не тільки стан психіки людини, у якому вона 
здатна реалізувати свій потенціал, чинити опір 
стресам, бути продуктивною, але й формування 
умов, у яких ВПО зможуть демонструвати психіч‑
ну стійкість до стресових факторів, що формують‑
ся у випадках надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру, збройних конфліктів 
та їх наслідків.

Внутрішнє переміщення, незалежно від його 
причин, завжди викликає значні санітарно‑ 
епідемічні наслідки. Велике скупчення людей, що 
формується внаслідок вимушеної внутрішньої мі‑
грації, сприяють як посиленню існуючих ризиків, 
так і створюють нові. Заходи, що спрямовані на 
попередження захворювань та забезпечення опти‑
мальних умов існування, повинні бути орієнтовані 
на всі верстви суспільства.

У контексті ВПО питання зв’язку включає 
в себе здатність людей підтримувати контакт зі 
своїми близькими та приймати участь у вирішенні 
питань, що пов’язані з їх інтересами. Цей блок 
має надвисоке значення з огляду на можливий 
довгостроковий характер проблеми внутрішньо‑
го переміщення. Без долучення ВПО як громади 
неможливо встановлення стійких механізмів реа‑
лізації їх прав та потреб. Однаково неможлива їх 
реалізація без забезпечення поінформованості та 
втілення ситуаційної концепції серед внутрішньо 
переміщених осіб.

У залежності від масштабу, природи надзви‑
чайної ситуації та умов, у яких опиняються люди, 
місця їх тимчасового перебування можуть форму‑
ватися на різній матеріально‑ технічній базі. Для 

успішної реалізації ризикорієнтованого системно‑
го підходу, необхідно враховувати те, що табо‑
ри можуть гуртуватися на повній та стабільній 
інфраструктурі, на частковій інфраструктурі і іс‑
нувати в умовах майже повної відсутності інф‑
раструктури, використовуючи зовнішні поставки 
та природні елементи. Ці три варіанти пов’язані 
з різними ризиками щодо функціональних еле‑
ментів регіонального забезпечення життєдіяль‑
ності людей. даному ракурсі слід враховувати всі 
аспекти, включно з соціальною, транспортною та 
інженерною інфраструктурою і регіональними 
ресурсами, як спрямованими на підтримку ВПО, 
так і спільного користування з місцевими меш‑
канцями.

V.2. Контекстна адаптація
Кожне місце тимчасового перебування ВПО 

має індивідуальні особливості. Вони формуються 
з двох широких джерел. Перше джерело пред‑
ставлено сукупністю регіональних характеристик, 
що включають стан інфраструктури, матеріально‑ 
технічне забезпечення, ресурсозабезпеченість, ло‑
гістичні можливості, локальні загрози та інше. 
Друге джерело — це характеристика безпосеред‑
ньо притулку для ВПО, яка включає стан при‑
міщення, місткість, безпечність, персонал тощо.

Саме поєднання вищезазначених компонен‑
тів утворює велике різноманіття форматів місць 
тимчасового перебування ВПО. Кожен з форматів 
буде характеризуватися індивідуальним набором 
притаманних йому ризиків та можливостей, а іно‑
ді синергічна комбінація компонентів буде ство‑
рювати унікальні проблеми та виклики. Все це 
приводить до майже повної неможливості розроб‑
ки універсального алгоритму формування таборів 
для ВПО та управління ними. Кожна процедура, 
керівництво або настанова потребують адаптації 
під умови конкретного місця надання допомоги.

Для досягнення стійких рішень необхідним є 
залучення не лише адміністративного та виконав‑
чого складу місць тимчасового перебування ВПО, 
а й самих переміщених осіб задля досягнення ви‑
знання, підтримки та зміцнення їх автономності 
та потенціалу як спільноти [23].

Співпраця надавачів допомоги з отримувачами 
необхідна не лише для підвищення ефективності 
прикладної частини функціонування місць тим‑
часового перебування ВПО. Донори та реципієнти 
по‑різному сприймають одні й ті самі категорії та 
по‑різному можуть впливати на них. Для досяг‑
нення якісних та стійких результатів планування, 
взаємодія та інструктажі повинні бути спрямовані 
на обидві сторони вирішення проблем внутріш‑
нього переміщення. З боку реципієнтів допомоги 
необхідно сфокусувати зусилля на підвищенні са‑
модостатності, мобільності та раціональному вико‑
ристанні власних і наданих ресурсів, з боку доно‑
рів допомоги — на обґрунтованому менеджменті, 
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контролі ризиків, логістиці та ефективному вико‑
ристанні інфраструктури.

Однак надавачі допомоги, включно з державни‑
ми органами, місцевою адміністрацією та волон‑
терськими організаціями, певною мірою, беруть 
на себе відповідальність за благополуччя великої 
кількості людей. Саме тому розроблена процеду‑
ра сфокусована на тому, щоб допомогти донорам 
ефективно виконувати свою місію в умовах кон‑
кретного регіону, максимально ефективно керуючи 
ризиками як щодо реципієнтів, так і відносно себе.

Адаптація потребує розгляду кожного з наве‑
дених кластерів потреб ВПО як багатокомпонент‑
ного інформаційного блоку, що потребує послідов‑
ного «розгортання» та заглиблення з урахуванням 
регіональних особливостей. Для цього необхідно 
сформувати підхід, який має відповідати трьом 
критеріям: 1) простота застосування; 2) відпо‑
відність певним стандартам поряд з можливістю 
використання в умовах усіх варіантів інфраструк‑
турної бази, 3) врахування максимальної кіль‑
кості ризиків та можливостей для забезпечення 
безпечного, ефективного та економічного функ‑
ціонування місця тимчасового перебування ВПО.

Для задоволення наведених критеріїв розробле‑
но алгоритм, що включає ідентифікацію головних 
компонентів невизначеності функціонування та‑
бору ВПО з використанням класичних та моди‑
фікованих методів оцінювання ризиків, таких як 
брейнстормінг, контрольні листи та ін., що викла‑
дено в серії стандартів ISO 31000 [65; 66].

V.3. Компоненти невизначеності
Невизначеність є дуже важливим поняттям 

в системному управлінні. Цей термін зазвичай ві‑
дображає внутрішні та зовнішні елементи, процеси 
чи ефекти, які можуть впливати на поставлену 
мету та шляхи її досягнення, зменшуючи їх перед‑
бачуваність та контрольованість. Контроль компо‑
нентів невизначеності на рівні стратегічного пла‑
нування та підбору тактик має важливе значення.

У питанні формування та управління таборами 
ВПО найбільш поширеними і впливовими компо‑
нентами невизначеності є сім категорій:

1) Приміщення, 2) Персонал, 3) Обладнання, 
4) Умови довкілля, 5) Ресурси, 6) Обслуговування, 
7) Аналіз.

Приміщення — це споруда або відокремлена 
територія, яка використовується в межах місця 
тимчасового перебування ВПО для реалізації кон‑
кретних процесів забезпечення його мешканців. 
Це може бути приміщення для приготування їжі, 
місця спільного розміщення, реалізації гігієніч‑
них процедур, посту охорони, складу тощо. Най‑
частіше кількість приміщень є обмеженим і недо‑
статнім для виконання всього переліку завдань, 
що постають перед табором. Деякі задачі можна 
реалізувати з використанням спільного приміщен‑
ня, але інші потребуватимуть окремої площі для 

виконання лише одного завдання. Окрім цього, 
деякі завдання потребують не тільки наявності 
окремого приміщення, але й відповідності примі‑
щення жорстким вимогам. Розподіл приміщень 
потребує ретельного планування, а іноді компро‑
місних рішень, прийняття яких можливе лише за 
умов контролю ризиків.

Персонал — це люди, яких планується долу‑
чити до виконання конкретних процесів забезпе‑
чення мешканців, наприклад, кухарі, охоронці, 
медики, чергові тощо. Кількість кваліфікованих 
кадрів, яка є у розпорядженні ВПО, може дуже 
відрізнятися в залежності від природи та масш‑
табу надзвичайної ситуації. Крім того, існують 
завдання, які спроможні виконати лише люди із 
специфічною освітою (досвідчені лікарі, охоронці, 
спеціалісти з електрики, електроніки, психології 
тощо).

Під обладнанням розуміють технічне оснащен‑
ня, що планується використовувати для реаліза‑
ції конкретних процесів забезпечення мешканців. 
Воно є значущим джерелом невизначеності через 
необхідність використання великої кількості об‑
ладнання для ефективного та безпечного функ‑
ціонування табору (холодильники, вогнегасники, 
ліжка, кухонні прилади, інструменти тощо). Ча‑
сто спостерігається серйозна нестача обладнання. 
Іноді воно може бути замінено або виготовлено на 
місці, але значна частина обладнання є незамін‑
ною, а його брак має серйозний вплив.

Вимоги до умов довкілля для функціонування 
таборів ВПО включають вологість, температуру, 
захищеність, фізичну доступність, освітленість та 
інше. Ці умови мають критичне значення через їх 
безпосередній або опосередкований вплив на жит‑
тя та здоров’я людей. Головними джерелами не‑
визначеності у цьому питанні є склади харчових 
продуктів та медикаментів, кімнати зі спальними 
місцями тощо.

Необхідні для реалізації конкретних процесів 
забезпечення ВПО ресурси включають в себе хар‑
чові продукти, акумулятори, медичні препарати 
та засоби, пальне та ін. Деякі ресурси можуть 
бути вироблені безпосередньо в таборі, але біль‑
шість необхідно отримувати ззовні. У деяких ва‑
ріантах надзвичайних ситуацій постачання може 
бути несистемним, неповним або зовсім немож‑
ливим. Передбачення та контроль максимальної 
кількість ризиків є життєвою необхідністю.

Обслуговування — це безпосереднє задоволення 
потреб ВПО та процеси, необхідні для функціону‑
вання конкретних вузлів системи забезпечення. 
Технічне обслуговування компонентів пожежної 
безпеки або елементів інфраструктури, санітарно‑ 
гігієнічне обслуговування та інші процедури є 
комплексними чинниками впливу на якість функ‑
ціонування табору та велику кількість критичних 
точок, пов’язаних з потребами ВПО.
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Зрештою, дуже істотний внесок в загальну не‑
визначеність вносить сам аналіз. Підходи до про‑
ведення аналізу критичних точок та прийняття 
рішення щодо реалізації конкретних дій мають 
стратегічний вплив на всі інші компоненти та 
процеси.

Таким чином, кожний з вище окреслених ком‑
понентів невизначеності має позитивний або нега‑
тивний вплив на усі сфери потреб ВПО, формуючи 
різнорівневі відхилення від поставленої мето та 
шляху її досягнення.

V. 4. Аналіз ризиків
Поєднання, синергії і комбінації восьми ба‑

зових потреб ВПО та семи компонентів невизна‑
ченості формують загальну стратегічну картину, 
в межах якої буде існувати конкретне місце тим‑
часового перебування ВПО. Саме в рамках цієї 
картини здійснюватимуться всі процеси, спрямо‑
вані на підтримку ВПО та корегувальні дії у від‑
повідь на актуальні проблеми.

Для вдалого стратегічного менеджменту є не‑
обхідним зважений контроль ризиків та можли‑
востей. Кожен ризик за своєю структурою може 
бути представлено як відношення ймовірності 
виникнення деякого явища до наслідків від його 
виникнення. Виходячи з цього, можуть існувати 
негативні ризики, які необхідно контролювати, та 
позитивні ризики, які являють собою можливість 
до покращення та повинні бути скеровані. Саме 
процес аналізу та управління ризиками є проміж‑
ною ланкою між компонентами невизначеності та 
потребами ВПО.

Для ідентифікація та оцінки ризиків може 
бути використано великий перелік методів, що 
варіюють від специфічних, таких як досліджен‑
ня небезпеки та працездатності «HAZOP» та ана‑
ліз ризиків та критичних контрольних точок 
«HACCP», до простіших — метод експертних оці‑
нок «Delphi» та структурований метод «SWIFT». 
Однак не існує універсального методу. Кожен 
з них має свої недоліки та вимоги до реалізації.

Враховуючи велике різноманіття обставин, 
у яких можуть формуватися табори ВПО, необ‑
хідно підібрати найменш вимогливий метод, що 
одночасно зможе дозволити здійснити якісний 
аналіз. Виходячи з цього, нами запропоновано 
поєднання методу мозкового штурму з розробкою 
контрольних листів, модифікований логічним 
ключом.

V. 4.1. Метод мозкового штурму
Суть методу полягає в обговоренні конкретних 

проблем групою спеціалістів. Головною метою є 
ідентифікація ризиків та можливостей, що поста‑
ють у конкретному вузлі функціонування табору, 
і генерація можливих рішень відповідно до них. Ре‑
алізація мозкового штурму здійснюється з долучен‑
ням якомога широкого спектру фахівців та вико‑
ристання спеціальних прийомів, які забезпечують 

умови для пошуку найбільшої кількості варіантів 
дій. Прийоми повинні формувати напрямок аналі‑
зу та заохочувати членів групи до висловлювання 
своїх думок у обговорюваному руслі.

Мозковий штурм може бути використано як са‑
мостійний метод аналізу ризиків або у поєднанні 
з іншими варіантами. Цей метод є простим та ін‑
туїтивним. Він дозволяє охопити велику кількість 
окремих та суміжних питань.

Велике значення має долучення до проведен‑
ня аналізу компетентних фахівців з усіх ланок 
функціонування табору. До групи обговорення має 
бути включено не менш ніж три людини, які є 
представниками вищого адміністративного керів‑
ництва табору, відповідального з питань безпеки 
та технічного забезпечення. Рекомендовано долу‑
чати спеціалістів відповідно до восьми викладених 
потреб ВПО, потреби в логістиці ресурсопостачан‑
ня та зв’язку із зовнішніми службами реагування, 
якщо це доцільно. Якість мозкового штурму пря‑
мо залежить від кваліфікації людей, що беруть 
у ньому участь.

Процес аналізу здійснюється формалізовано та 
структуровано із заздалегідь встановленими пи‑
таннями до обговорення. Керівнику аналізу реко‑
мендується додатково підготувати найгостріші та 
найнаочніші питання. Самі питання мають бути 
орієнтовані на вісім встановлених потреб, та вклю‑
чати сім перелічених компонентів невизначеності. 
Аналіз здійснюється починаючи з голови, який 
озвучує питання, своє бачення стану проблеми та 
складнощі, що з ним пов’язані. Після цього, ко‑
жен з членів обговорення по черзі висловлює свій 
погляд на це питання та варіанти вирішення від‑
повідних проблем, намагаючись розкрити найбіль‑
шу кількість складових питання, що аналізується. 
У процесі обговорення не робляться висновки та 
обговорення пропозицій, що дозволяє швидко об‑
робити велику кількість тем без витрачання часу 
на формування бар’єрів, заборон та критики. Усі 
висловлені ідеї та пропозиції мають бути записані. 
При виявлені відхилень від теми керівник аналізу 
може перенаправити обговорення. До групи обго‑
ворення можна долучити додаткових спеціалістів 
у випадку виявлення нових кластерів проблем або 
складнощів у поточному питанні. По завершенні 
здійснюється аналіз пропозицій та відбір найефек‑
тивніших варіантів і призначається відповідаль‑
ний за здійснення відповідних дій.

V.4.2. Контрольні листи
Одним з найпоширеніших інструментів управ‑

ління ризиками є розробка контрольних листів. 
Цей метод як засіб управління ризиками є по 
більшості протилежним мозковому штурму. На 
відміну від генерації нових ідей, метод контроль‑
них листів базується на вже отриманому досвіді, 
або формується за результатами проведення ана‑
лізу ризиків з використанням інших методів.
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Контрольний лист — це перелік факторів, явищ, 
предметів, станів чи інших елементів, які мають 
бути наявними або відсутніми для вирішення пи‑
тання. Ці листи зручно використовувати для обліку 
та контролю медикаментів та харчових продуктів 
або для здійснення моніторингу технічних аспектів 
функціонування табору. Формування контрольних 
листів має ґрунтуватися на фактах та контролювати 
факти для запобігання втрати контролю над критич‑
ними точками або реалізації негативних ризиків.

Для забезпечення точного переліку фактів, що 
мають бути покладені в основу контрольних ли‑
стів рекомендується провести безпосередню пере‑
вірку та огляд всіх головних вузлів табору. Огляд 
має бути спрямовано таким чином, щоб охопити 
всі раніше вказані потреби реципієнтів та враху‑
вати компоненти невизначеності. Таким чином, 
обходячи критичні вузли, керівник аналізу фік‑
сує головні маркери, що свідчать про контрольо‑
ваність його функціонування або навпаки — де‑
монструють посилення ймовірності виходу вузла 
з контрольованості та збільшення ймовірності не‑
гативної події. Листи можуть бути в декількох ва‑
ріантах, що будуть орієнтовані на різні елементи 
забезпечення. Після складання вони використо‑
вуються уповноваженими особами на регулярній 
основі шляхом послідовної звірки фізичного стану 

вузла або його компонентів на відповідність пунк‑
там контрольного листа. Головна перевага кон‑
трольних листів полягає в простоті використання 
та відсутності потреби в експертних виконавцях.

Однак слід враховувати те, що контрольні ли‑
сти фіксовані. Вони дозволяють керувати вияв‑
леними ризиками, але не враховують нові змінні 
та фактори. У зв’язку з цим їх рекомендовано 
використовувати в сталих вузлах або оновлювати 
у відповідності до виникнення нових важливих 
обставин, що можуть вплинути на ефективність 
чи безпечність табору.

V. 4.3. Контрольні питання
Контрольні запитання — це аналог «керуючих 

слів», що використовується в процесі здійснення 
аналізу ризиків за допомогою методу дослідження 
небезпеки та працездатності «HAZOP». Їх роль 
полягає в тому, щоб полегшити проведення мозко‑
вого штурму, спрямовуючи обговорення кожного 
конкретного елементу в напрям виявлення най‑
більш ймовірних ризиків та можливостей. Осо‑
бливість реалізації мозкового штурму, яка сприяє 
генерації ідей та пропозицій, дозволяє згладити 
негативні наслідки використання фіксованих ком‑
понентів логічного ключа.

Сутність логічного ключа полягає в комплек‑
ті контрольних запитань, що спрямовуються на 

Таблиця 1
Контрольні запитання

Компонент невизначеності Контрольне запитання

Приміщення

Чи необхідне?

Чи достатньо містке?

Чи у задовільному стані?

Чи доступне?

Персонал

Чи потрібен?

Чи достатня кількість?

Чи достатньо компетентний?

Чи необхідне навчання?

Обладнання

Чи необхідне?

Чи є у наявності?

Чи у задовільному стані?

Чи можливо придбати?

Умови довкілля

Чи є спеціальні вимоги?

Чи задовільні?

Чи контрольовані?

Ресурси

Чи необхідні?

Чи є постачання?

Чи якісні?

Чи є буфер?

Обслуговування

Чи необхідне?

Чи є можливість?

Чи є кому?

Аналіз

Чи все передбачено?

Чи є пропозиції?

Чи всі згодні?

Чи потрібне повторення?
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основні компоненти невизначеності, окреслюючи 
рамки, в яких вони найбільш вірогідним чином 
зможуть вплинути на процес задоволення кожної 
конкретної потреби ВПО в умовах конкретного та‑
бору. Комплект представлено в табл. 1.

Слід зауважити, що наведений перелік кон‑
трольних питань має бути використано як необхід‑
ний мінімальний набір, а не як вичерпний засіб.

V. 5. Дорожня карта менеджменту таборів ВПО
Таким чином, підсумовуючи все вищеописане, 

при послідовному використанні кожного компо‑
ненту системного підходу до керування ризиками, 
встановлюється певний алгоритм дій. Цей алго‑
ритм враховує базові потреби ВПО, регіональні 
особливості та фактори невизначеності, що мо‑
жуть значно вплинути на процес задоволення по‑
треб за допомогою наявних ресурсів.

Для реалізації алгоритму необхідне долучення 
уповноваженого персоналу місця тимчасового пе‑
ребування, відповідального за контроль окремих 
вузлів забезпечення восьми базових потреб ВПО, 
до проведення мозкового штурму. У процесі про‑
ведення мозкового штурму досліджується вплив 
кожного з семи компонентів невизначеності на 
кожну з восьми базових потреб внутрішньо пере‑
міщених осіб. Для формалізації дослідження цьо‑
го впливу керуються контрольними запитаннями, 
що ставлять до кожного компоненту невизначе‑
ності, який почергово співвідноситься з кожною 
базовою потребою ВПО.

Ці процеси та взаємозв’язки утворюють до‑
рожню карту, що охоплює всі вищеописані еле‑
менти ризик‑ орієнтованого менеджменту місць 
тимчасового перебування внутрішньо переміще‑
них осіб. Використання дорожньої карти значно 
полегшує виявлення критичних точок, притаман‑
них кожному конкретному табору ВПО, дозволяє 
здійснювати його діяльність з найефективнішим 
використанням доступних ресурсів та складати 
контрольні листи, що дозволяють здійснювати 
контроль найважливіших вузлів життєзабезпе‑
чення.

Графічне відображення загальної дорожньої 
карти представлено в додатку 1.

VI. Найважливіші критичні точки таборів ВПО 
в Україні

Починаючи з 2014 року, збройний конфлікт 
в України сформував гостру проблему вимушеного 
внутрішнього переміщення. 24 лютого 2022 року 
ця проблема катастрофічно збільшилася, що сфор‑
мувало специфічні проблеми, які нашарувалися 
на негативні наслідки пандемії COVID‑19.

З самого початку повномасштабних військових 
дій Громадське Об’єднання (ГО) «[KL] Survival» 
здійснює взаємодію з адміністративним персона‑
лом таборів, волонтерських організацій та громад‑
ських об’єднань щодо використання та адаптуван‑
ня міжнародного досвіду до регіональних умов.

Головним завданням Об’єднання було прове‑
дення очного та дистанційного консультування 
з питань ризик‑ орієнтованого менеджменту та 
реалізація, за узгодженням з адміністрацією, по‑
льових моніторингів шляхом огляду таборів та 
співбесід і анкетування персоналу та мешканців.

Очна та віддалена співпраця реалізовувалася 
з орієнтацією на безпеку табору в умовах зброй‑
ного конфлікту та здійснювалася відповідно до 
наступних правил:
 – під час проведення очного чи віддаленого кон‑
сультування або перевірки члени ГО «[KL] 
Survival» не аналізують та не запитують стра‑
тегічної, конфіденційної та персональної інфор‑
мації;

 – звіт щодо перевірки передається лише уповно‑
важеній особі за попереднім узгодженням;

 – у звіті не відображається інформація щодо міс‑
ця розташування табору, персональних даних 
персоналу і мешканців та інша інформація, що 
має стратегічне значення, без узгодження та 
попереднього кодування;

 – оформлений звіт підкреслює критичні точки, 
які було виявлено у певному таборі, та пропонує 
варіанти вирішення наявних проблем.
За результатами двох місяців співпраці з та‑

борами ВПО, волонтерськими організаціями та 
громадськими об’єднаннями було сформовано пе‑
релік найбільш розповсюджених критичних точок 
відповідно до восьми потреб внутрішньо переміще‑
них осіб, які буде викладено нижче.

VI.1. Безпека
Багато мільйонів мирних жителів страждають 

від наслідків збройного конфлікту з його немину‑
чим руйнуваннями, хворобами та дискримінаці‑
єю. Мільйони інших потребують захисту під час 
стихійних лих або затяжних соціальних конфлік‑
тів. Люди, які перебувають у зоні ризику, зазви‑
чай є головними дійовими особами у власному 
захисті, докладаючи надзвичайних зусиль, щоб 
захистити себе та свої сім’ї.

Основні критичні області в рамках питання 
про безпеку з боку реципієнтів поділяються на 
дві категорії:

1) правила поведінки у приміщенні та поза 
приміщенням. Приміщення, що надано державою 
або власниками, у більшості знаходяться поза зо‑
ною безпосередньої загрози та в них сформований 
певний рівень безпеки. Попри це, безпека реци‑
пієнта багато в чому залишається в його власних 
руках, навіть коли він знаходиться у притулку. 
Як мінімум, реципієнт повинен знати правила по‑
жежної безпеки, правила евакуації та правила по‑
ведінки у місцях скупчення людей. До правил по‑
ведінки поза приміщеннями відноситься широкий 
спектр вимог, що можуть мати регіональні осо‑
бливості: час комендантської години, порядок ре‑
єстрації прибулих, засоби орієнтації на місцевості, 
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обмеження та ін. Також, враховуючи контекст 
надзвичайної ситуації, необхідно мати ризикорі‑
єнтований мінімальний набір предметів, які слід 
брати з собою, покидаючи приміщення: докумен‑
ти, гроші, персональні медикаменти тощо. До пра‑
вил поведінки відносяться і принципи взаємодії 
з уповноваженими особами, наприклад, співробіт‑
никами органів охорони правопорядку та зброй‑
них сил, умови перетину контрольно‑ пропускних 
пунктів та блокпостів.

2) маркери безпеки. Вони являють собою чер‑
воні прапорці, що сигналізують про наявність за‑
грози та частково формують так звану ситуаційну 
обізнаність. До цього переліку входять маркери 
персональної, пожежної, соціальної, гуманітарної 
та політичної безпеки. Знання цих маркерів та 
відповідних концепцій реагування, як у примі‑
щенні так і поза приміщенням, дозволить ВПО 
реалізувати коректний доцільний алгоритм дій 
та не допустити виникнення небезпечної ситуації.

Донорам допомоги необхідно володіти тими ж 
навичками ситуаційної обізнаності, що й реципі‑
єнтам, тому знання маркерів безпеки залишається 
необхідним, за винятком того, що донори можуть 
і повинні здійснювати їх моніторинг з огляду на 
потреби реципієнтів. Тобто, донор може не прожи‑
вати в притулку, але він має усвідомлювати те, 
що в ньому проживають реципієнти, в яких може 
бракувати навичок орієнтування. В інтересах як 
ВПО, так і донорів допомоги проводити інструкта‑
жі та навчання з ситуаційної обізнаності і правил 
поведінки. Таким чином може бути сформовано 
безпечніше середовище як на території місць тим‑
часового перебування, так і за її межами.

Питання безпечного середовища стосується та‑
кож логіки розміщення ВПО в місцях їх тимча‑
сового перебування. Розташування на верхніх по‑
верхах людей похилого віку, які мають проблеми 
з опорно‑ руховим апаратом або повністю позбав‑
лені можливості самостійного пересування, може 
призвести до нещасних випадків, травмування 
і навіть смерті. Цей ризик значно підвищується 
за потреби в евакуації. Окрім цього, слід врахову‑
вати неприпустимість розділення ВПО, що мають 
сімейний зв’язок, попри їх бажання, відповідно 
до 17 керівного принципу з питань внутрішнього 
переміщення [48].

У значній кількості можливих сценаріїв над‑
звичайних ситуацій, включно зі збройними кон‑
фліктами, може відбуватися інтенсивна ротація 
ВПО. Вона може бути пов’язана з переходом ВПО 
до статусу біженця при перетині державного кор‑
дону та з міграцією ВПО в межах країни у зв’язку 
з загостренням конфлікту або іншою надзвичай‑
ною ситуацією. Це значно ускладнює контроль за 
кількістю реципієнтів, які перебувають під опі‑
кою у певному притулку. У зв’язку з цим багато‑
разово зростає необхідність локальної реєстрації 

реципієнтів та проведення вхідного брифінгу. Ре‑
єстрація ВПО не є альтернативою державному об‑
ліку та включення до Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб [16], хоча 
їх може бути поєднано в одну систему. Локаль‑
ний облік виконує низку інших завдань, включно 
з забезпеченням безпеки у випадку необхідності 
евакуації.

Наступний аспект — правила поведінки у при‑
міщеннях та за їх межами. Якщо для реципієнтів 
ця категорія представлена як сукупність вимог та 
рекомендацій, якими слід керуватися для того, 
щоб не наражати на небезпеку себе та інших, то 
для донорів це, насамперед, їх формування. Наяв‑
ність розроблених чітких інструкцій, алгоритмів 
та правил є важливим компонентом формування 
безпечних умов перебування.

Одним з яскравих прикладів необхідності 
контролю ризиків, що пов’язані з правилами по‑
ведінки у приміщеннях, можуть бути правила 
пожежної безпеки. Незважаючи на те, що у та‑
борах може існувати суттєвий дефіцит побутових 
приладів, зокрема водонагрівачів, використання 
неузгоджених та некондиційних електроприладів, 
наприклад, кип’ятильників, не є допустимим. Це 
створює високу загрозу, наслідки якої значно 
вищі у випадку скупчення людей в контексті над‑
звичайної ситуації та має суворо контролюватися 
персоналом.

Слід пам’ятати, що необхідність створення 
безпечних умов з урахуванням регіональних та 
локальних особливостей поширюється не тільки 
на місце тимчасового перебування і має включати 
в себе підтримку за межами притулку, насампе‑
ред, інформаційну та логістичну. В окремих ви‑
падках необхідно враховувати додаткові ризики 
небезпеки, які стосуються не лише зміни статусу 
безпечності регіону через розширення зони актив‑
ного конфлікту, а й специфічні регіональні ри‑
зики, пов’язані з загрозою розвитку додаткових 
факторів надзвичайної ситуації з боку техногенно‑
го або природного джерела [83]. Контроль таких 
додаткових ризиків має високе значення з боку 
наявності виробничих потужностей, наприклад, 
тих, що використовують, накопичують або виро‑
бляють небезпечні речовини, з боку таких споруд, 
як дамби, гідроелектростанції або водосховища та 
з боку регіональних кліматичних чи географічних 
особливостей, таких, як зсуви, повені чи урагани 
[70; 79]. Без управління цими ризиками можуть 
виникати ситуації з комбінованим профілем не‑
безпеки, що мають значно гіршу контрольованість 
та формують надмірне навантаження як на дер‑
жавні комунальні служби, так і на міжнародну 
гуманітарну систему [50]. Для контролю цих про‑
блем слід використовувати не тільки внутрішні 
процедури безпеки, а й дані, що напрацьовано 
міжнародним досвідом запобігання комбінованим 
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надзвичайним ситуаціям, адаптуючи їх під ло‑
кальні виклики.

Питання безпеки ВПО є багатокомпонентним 
та може бути умовно розподілено на зовнішню та 
внутрішню безпеку. Питання зовнішньої безпеки 
полягає у захисті від активних збройних конфлік‑
тів та наслідків надзвичайних ситуацій. Внутріш‑
ня безпека є дещо більш складним питанням, що 
може полягати у конфліктах та правопорушен‑
нях в середі ВПО. Слід враховувати ризики, що 
можуть включати маніпулювання ресурсами при‑
тулку, крадіжки, погрози, моральне та фізичне 
насильство. Гострота даного питання тим вища, 
чим вища кількість мешканців місця тимчасового 
перебування.

Вищеописане підкреслює необхідність встанов‑
лення та підтримання адміністративного контр‑
олю з боку донорів допомоги, та у разі гострої 
необхідності, залучення органів охорони право‑
порядку. Слід пам’ятати про те, що виконання 
правил безпечного перебування у таборі є обов’яз‑
ковим для всіх його мешканців.

Зокрема, необхідно враховувати питання дис‑
кримінації та насильства, що пов’язані з віком та 
гендером [72], що не є рідкісним явищем серед 
ВПО. Жінки, чоловіки та діти мають різні потре‑
би та по‑різному можуть розуміти та відстоюва‑
ти свої права на безпечне середовище. Більш ак‑
центовано це проявляється під час переміщення, 
пов’язаного з збройними конфліктами, де жінки 
мають вищу ймовірність пережити сексуальне на‑
сильство, а чоловіки частіше отримують поранен‑
ня та вмирають. Це призводить до того, що ВПО 
частіше стають жінки та діти [82], що формує спе‑
цифічні вимоги до забезпечення безпеки.

Значно полегшує роботу донорів ефективний 
розподіл обов’язків, змін та місць чергування. 
Місця чергування повинні бути достатньо облад‑
нані для виконання своїх функцій, включно з ап‑
течкою, засобами зв’язку, пам’ятками, інструкці‑
ями та журналами для записів та реєстрацій. Слід 
зауважити, що відсутність маркування уповнова‑
жених осіб призводить до ускладнення їх іденти‑
фікації з боку реципієнтів. Це може мати безліч 
негативних наслідків різного ступеню критичнос‑
ті. Наприклад, це є фізичним та психологічним 
бар’єром, у зв’язку з чим деякі реципієнти не на‑
важуються просити про допомогу, або причиною 
збільшення часу на її отримання. Маркування 
уповноважених осіб також є додатковим психоло‑
гічним чинником формування безпечного середо‑
вища. Згідно з концепцією «позитивного об’єкти‑
ву» наявність такого маркеру безпеки позитивно 
впливає на дисципліну та відчуття захищеності.

Чергові та уповноважені особи мають знати 
порядок дій у випадках порушення встановлених 
правил безпеки, включно із зв’язком з зовнішніми 
та внутрішніми службами екстреного реагування

Слід враховувати те, що безпека не є статич‑
ним показником. Елементи, що формують безпеч‑
ні умови перебування ВПО, є мінливими та харак‑
теризуються певними ризиками, які притаманні 
конкретному місцю тимчасового перебування та 
мають бути проаналізовані і контрольовані на 
місці. Це призводить до необхідності здійснення 
моніторингу основних аспектів безпеки спеціально 
сформованою функціональною групою або черго‑
вими на регулярній основі.

VI.2. Укриття та тепло
З боку донорів необхідно усвідомлювати, що 

укриття та основні вузли приміщень, які нада‑
ються ВПО, здебільшого характеризуються пев‑
ним ступенем зносу. Також слід враховувати, що 
всі локальні компоненти інфраструктури укрит‑
тя, включаючи санвузли, водопровід, опалення, 
систему електропостачання тощо, мають певну 
пропускну здатність і розраховані на певне екс‑
плуатаційне навантаження. Вихід з ладу таких 
критичних компонентів може призвести до три‑
валої втрати одного або кількох елементів життє‑
забезпечення у зв’язку з тим, що в умовах затяж‑
них збройних конфліктів, криз або масштабних 
надзвичайних подій, їхнє швидке відновлення 
може бути неможливим. Це обґрунтовує необхід‑
ність ризикорієнтованої оцінки, моніторингу, під‑
тримки та встановленого алгоритму реагування на 
порушення у критичних вузлах укриття.

Гіпотермія пов’язана з великою кількістю не‑
гативних наслідків для ВПО. Цей ризик найбільш 
гостро проявляється в контексті збройних кон‑
фліктів, які змушують людей тривалий час зна‑
ходитись в захисних спорудах. У зв’язку з цим 
необхідно запобігати переохолодженню та контро‑
лювати протяги, насамперед за допомогою багато‑
шарового одягу згідно з рекомендаціями ЦГЗ [21]. 
Слід також забезпечити максимальний захист лю‑
дей від втрати тепла, зокрема, формуванням сидя‑
чих місць для осіб, що не можуть стояти, за допо‑
могою ковдр, подушок, карематів, матраців та ін.

Протяги та вогкість також мають істотний не‑
гативний вплив на здоров’я [84]. Необхідно ре‑
тельно відстежувати можливі джерела протягів, 
включаючи щілини у віконних рамах, отвори 
у стінах тощо. Ці отвори необхідно перекривати 
спеціалізованими чи підручними засобами. Але 
ці заходи не мають позбавляти можливості прові‑
трювання приміщень.

VI.3. Їжа та вода
Однією з найважливіших умов безпечного 

перебування в укритті є дотримання санітарно‑ 
гігієнічних правил, зокрема, під час приготуван‑
ня, прийому їжі та утилізації харчових відходів. 
Ці процеси повинні здійснюватися таким чином, 
щоб максимально зменшувати ймовірність появи 
паразитів та клінічних випадків харчових токси‑
коінфекцій.
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Велике значення безпосередньо для реципі‑
єнтів має управління власними продовольчими 
запасами. Їх вживання та поповнення має здійс‑
нюватися ефективно, доцільно і, за можливості, 
орієнтуватися на збалансованість, придатність до 
довгострокового зберігання та компактність.

У випадку децентралізованого приготування 
їжі реципієнтами необхідно враховувати правила 
безпеки щодо харчових продуктів (оцінка термі‑
ну придатності, цілісності упаковки, відсутності 
ознак зіпсованості) та правил персональної гігіє‑
ни. Ці питання стають надзвичайно актуальни‑
ми у зв’язку з можливим обмеженням доступу до 
свіжої їжі у контексті надзвичайних ситуацій. Це 
призводить до підвищення споживання консерво‑
ваної їжі, та, як наслідок, несе потенційну загрозу 
підвищення захворюваності на ботулізм [71]. Слід 
з обережністю ставитися до всіх консервованих 
продуктів, включно з м’ясними, овочевими та 
фруктовими, ретельно оглядати банки на предмет 
роздутості, щільності, цілісності. Консервований 
продукт слід перевіряти на наявність слизу та не‑
приємного запаху. Не рекомендовано споживати 
продукти домашньої консервації [63].

Задля убезпечення від гострих кишкових ін‑
фекцій якість питної води також повинна бути пе‑
ревірена. Наприклад бутильована вода, отримана 
з гуманітарних ресурсів чи придбана за власні кош‑
ти у магазині, може вважатися безпечною. Однак 
вода з міського водопроводу повинна проходити 
кип’ятіння впродовж не менш ніж 10 хвилин та, за 
можливості, профільтрована із застосуванням побу‑
тових фільтрів. Не слід вживати воду, що має кала‑
мутність, колір, запах чи смак, це може призвести 
до спалаху кишкових інфекцій різної етіології.

Логістика постачання їжі та питної води є од‑
нією з найгостріших проблем, що постають перед 
донорами. Вирішення цього питання залежить 
від багатьох факторів, наприклад масштабів над‑
звичайної ситуації, транспорту та шляхів поста‑
чання. На всі ці фактори донори, що працюють 
безпосередньо в таборі ВПО, не можуть значно 
впливати, але слід пам’ятати про необхідність на‑
лагодження та контролю постачання. Найбільшу 
увагу слід приділяти постачанню питної води, що, 
згідно з 24 пунктом наказу МОЗ України № 458, 
розраховується у обсязі не менш ніж 20 л на одну 
людину на добу [13].

Наступною критичною ланкою є вхідний кон‑
троль якості продуктів харчування. Контроль 
повинен включати щонайменше перевірку щодо 
пошкодження тари, терміну придатності, зараже‑
ності цвіллю та шкідниками тощо. Порушення 
на даному етапі можуть призвести як до втрати 
великої партії харчових продуктів у зв’язку в ви‑
сокоймовірним розповсюдженням шкідників та 
цвілі, так ті до виникнення спалаху харчових 
отруєнь та інфекцій.

Окрім вхідного контролю, необхідним є облік 
та сортування харчових запасів. Першочерговим 
призначенням сортування є підвищення раціо‑
нальності використання продуктів, починаючи 
з тих, що мають менший термін придатності. Об‑
лік виконується з метою підтримання необхідного 
балансу продуктів з урахуванням кількості меш‑
канців.

Умови зберігання продуктів багато в чому зале‑
жать від технічного забезпечення табору, але слід 
намагатися створити умови для виконання вимог 
виробника продукту до зберігання та відстежувати 
їх дотримання протягом необхідного часу.

Централізоване приготування їжі має здійс‑
нюватися із суворим дотриманням санітарно‑ 
гігієнічних вимог. Ці вимоги, можна умовно 
розділити на п’ять категорій, згідно з рекоменда‑
ціями ЦГЗ [2]: підтримка чистоти, відокремлення 
сирої їжі від готової, ретельне приготування та 
підігрівання, виконання умов зберігання, вико‑
ристання безпечної води та продуктів.

Персонал, що виконує централізоване при‑
готування їжі, повинен використовувати засоби 
індивідуального захисту та не мати симптомів 
дерматологічних та респіраторних захворювань. 
Це має виключне значення для санітарно‑ 
епідеміологічного благополуччя місця тимчасового 
перебування ВПО. Рекомендується, за можливо‑
сті, керуватися положеннями наказу МОЗ Укра‑
їни № 280 [20].

Як вже було вказано, у випадках затяжних 
збройних конфліктів та інших надзвичайних 
ситуацій, може виникати продовольча криза та 
серйозна залежність від зовнішніх поставок. Об‑
меженість продовольчих продуктів різко звужує 
різноманітність страв, що можуть бути виготовле‑
ні для харчування ВПО. Але, незважаючи на це, 
контроль алергенів повинен відбуватися у повній 
мірі. Найпростіший шлях вирішення даної пробле‑
ми — формування доступного для споживачів пе‑
реліку інгредієнтів, що входять до складу страви, 
згідно з розділом ІІІ Закону України «Про інфор‑
мацію для споживачів щодо харчових продуктів» 
та додатком № 1 до даного закону [15]. У додатку 
викладено перелік речовин та харчових продук‑
тів, що мають високий потенціал спричинити го‑
стру алергічну реакцію. Інформування дозволить 
значно зменшити ризики виникнення анафілаксії. 
Окрім цього, необхідно враховувати те, що серед 
ВПО великій відсоток людей може мати хронічні 
захворювання, пов’язані з травною або ендокрин‑
ною системою. Це підкреслює необхідність форму‑
вання альтернативного дієтичного столу.

Управління харчовими відходами повинно 
здій снюватися з урахуванням необхідного обсягу 
контейнерів для збору, безпечності їх розташуван‑
ня та періодичності вивезення. Згідно з пункта‑
ми 21 та 22 наказу МОЗ України № 458, сумарний 



34

// Національна безпека // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 7 (126), 2022

обсяг контейнерів для зберігання побутових від‑
ходів повинен перевищувати фактичний обсяг на 
25%. У контейнерах повинна бути виключена 
можливість загнивання, розкладання, розвіюван‑
ня та розпилювання відходів [13]. Дотримання 
положень цього наказу дозволить мінімізувати 
ймовірність появи паразитів, що значно погіршу‑
ють санітарний статус табору, та приваблювання 
переповненими баками диких тварин, що станов‑
лять загрозу для жителів табору. У цьому питанні 
корисно скоординувати співпрацю з підприємства‑
ми та комунальними службами, які здійснюють 
планове санітарне очищення територій населених 
місць згідно з наказом МОЗ України № 145 [11]. 
Системний підхід до вирішення даної проблеми є 
необхідним у зв’язку з тим, що табір ВПО є знач‑
ним навантаженням, що нашаровується на сталу 
місцеву динаміку вироблення сміття. Якщо мова 
йде про невелике поселення — можуть знадоби‑
тися значні зміни як в технічному, так і в логіс‑
тичному плані.

Необхідність створення запасів питної води має 
найвищий пріоритет у надзвичайних ситуаціях, 
що пов’язані зі збройними конфліктами. Перед та‑
борами ВПО постають три головні загрози, пов’я‑
зані з цим питанням: епідемічні спалахи гострих 
кишкових інфекційних хвороб, ймовірність пору‑
шення інфраструктури водопостачання та хіміч‑
не забруднення відкритих джерел. З огляду на ці 
ризики, державою проводиться моніторинг стану 
навколишнього середовища, безпечності та яко‑
сті забезпечення питною водою населення на всіх 
територіях, де це можливо з урахуванням надзви‑
чайної ситуації, відповідно до 44 статті Закону 
України «Про питну воду, питне водопостачання 
та водовідведення [17]. У випадку виникнення 
водної кризи державою встановлені механізми 
протидії, включно з використанням резервних 
джерел, очищення та поставку питної води, від‑
повідно до статті 24 Закону України «Про пит‑
ну воду, питне водопостачання та водовідведення 
[81]. Однак, слід враховувати ризики, що можуть 
бути пов’язані з природними умовами та масшта‑
бами надзвичайної ситуації та впливати на регіо‑
нальну інфраструктуру водопостачання та реалі‑
зацію державного механізму протидії. З огляду 
на це, слід забезпечити зберігання запасів питної 
води з розрахунку не менш ніж 2–3 л води на од‑
ного мешканця притулку на день для запобігання 
дегідратації [19]. Цей запас повинен враховувати 
перебування у захисних спорудах, та покривати 
не менш ніж один день повної втрати водопоста‑
чання. Задача запасання води покладається як на 
донорів, так і на реципієнтів, що повинні мати 
персональний запас питної води.

Донори мають чітко розуміти, як реагувати та 
які дії впроваджувати у відповідь на відхилен‑
ня у питаннях їжі та води, включаючи псування 

продуктів, порушення правил санітарії, виявлен‑
ня інцидентів харчового отруєння та інші інци‑
денти, що можуть трапитися у цій галузі.

VI.4. Медичне забезпечення
Згідно з результатами аналітики, що було 

здійснено глобальною мережею охорони здоров’я 
внутрішньо переміщених осіб HIDN, широке 
різноманіття верств суспільства, що підпадають 
під критерії ВПО, формує багатокомпонентну 
медично‑ гуманітарну картину. До головних про‑
блем в цьому питанні, в першу чергу, належить 
складність юридичного статусу ВПО, перепони 
в отриманні медичної допомоги, відсутності ста‑
лих довгострокових рішень та такі питання, як 
щеплення, хронічні соматичні та психічні пато‑
логії [31].

Серед глобальних ризиків, що не мають ши‑
рокого контролю в сфері медичного забезпечення 
ВПО, високе місце посідають неінфекційні за‑
хворювання. На відміну від інфекційних захво‑
рювань, які мають значний суспільний вплив та 
привертають увагу, неінфекційні захворювання, 
які можуть бути значним персональним тягарем, 
часто залишаються поза межами ризикорієнтова‑
ного керування. Згідно з дослідженнями, прове‑
деними на території України, більш ніж 50% офі‑
ційно зареєстрованих ВПО мають принаймні одну 
неінфекційну хворобу. Значну частку цих хвороб 
складають кардіоваскулярні захворювання, які є 
найпоширенішою глобальною причиною смерті за 
даними WHO [47].

Окрім вищеозначених факторів ризику, що не 
мають необхідного рівня контрольованості, слід 
звернути увагу на питання жіночого здоров’я. 
Під час збройних конфліктів кількість жінок, 
переміщених в межах країни, зазвичай значно 
перевищує кількість чоловіків. Це підкреслює 
необхідність гендерного підходу до медичного та 
санітарно‑ гігієнічного забезпечення з урахуванням 
широкого переліку гендер‑ специфічних потреб та 
станів [72].

У рамках медичного забезпечення фундамен‑
тальне значення має превентивність. У зв’язку 
з цим основні заходи з боку реципієнтів повинні 
бути спрямовані на контроль хронічних захворю‑
вань та підтримання рівня імунітету. Необхідно 
усвідомлювати негативні фактори, що супрово‑
джують надзвичайні події, зокрема стрес, дефіцит 
нутрієнтів та ризик гіпотермії. Окремі проблеми 
можуть створюватися трьома причинами: втратою 
медичної документації і зв’язку з сімейним лі‑
карем, страхом звернутися по медичну допомогу 
в нових обставинах та браком медичних ресурсів. 
Ці фактори мають бути розглянуті в питанні ри‑
зикорієнтованого керування медичним забезпечен‑
ням ВПО.

Важливість попередження гострих станів під‑
креслюється тим, що медична інфраструктура 
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в час надзвичайних події і довгий час після неї 
може перебувати в перевантаженому стані. Вкрай 
важливо, щоб кожен реципієнт піклувався про 
своє здоров’я настільки ефективно, наскільки це 
можливо, щоб не створювати додатковий пресинг 
на медичні служби.

Надважливий елемент, що дозволяє попередити 
розвиток гострих станів з боку інфекційних хво‑
роб, полягає у щепленні. Та хоча даний аспект має 
високе значення, в першу чергу, для дітей, дорос‑
лим необхідно також відслідковувати статус ще‑
плень та відновлювати їх кожні десять років згід‑
но з календарем щеплень [8]. Слід пам’ятати, що 
вакцинацію треба підтримувати навіть в умовах 
надзвичайної ситуації та виконувати її при першій 
можливості. Це питання дуже гостро стоїть в умо‑
вах затяжних збройних конфліктів, у контексті 
яких ВПО можуть довгий час перебувати в таборах 
зі значним скупченням людей, що в комбінації 
з імуносупресивними факторами значно підвищує 
ризик виникнення епідемічних спалахів.

Окремим елементом медичного забезпечення 
є встановлення безпечних умов для виконання 
обов’язків донорів. Це надважливо для тих, хто 
за своїм функціоналом має велику кількість соці‑
альних контактів. Дані донори повинні мати засо‑
би індивідуального захисту та вміти їх правильно 
використовувати. Найбільш критичні точки в цьо‑
му питанні представлено пунктом реєстрації та 
розміщення, персоналом, що готує та розподіляє 
їжу, та персоналом, що здійснює прибирання. Ці 
категорії виконавців та адміністративного пер‑
соналу взаємодіють з великою кількістю людей, 
що може призвести до швидкого поширення рес‑
піраторних інфекцій. Згідно з Законом України 
профілактичні щеплення проти таких загрозливих 
інфекційних захворювань, як дифтерія, кашлюк, 
кір та інші є обов’язковим для людей, діяльність 
яких може призвести до їх зараження та поши‑
рення ними хвороб [14]. Волонтерам та персоналу 
місць тимчасового перебування ВПО потрібно від‑
слідковувати свій статус щеплень та відновлювати 
їх згідно з календарем щеплень [8].

Відповідно до п. 12 Наказу МОЗ України № 458 
в таборі необхідно забезпечити доступ до медика‑
ментів, а при перебуванні в ньому понад 100 меш‑
канців наявність медичного працівника є обов’яз‑
ковою [77]. У зв’язку з цим важливе створення 
окремого пункту надання медичної допомоги. 
Медпункт має бути облаштований з урахуванням 
рекомендацій медичного працівника. У приміщен‑
ні повинно бути встановлено порядок планового 
вологого прибирання з використанням дезінфі‑
куючих засобів, щонайменше перед початком 
роботи, у міру інтенсивності потоку відвідувачів 
та наприкінці роботи. Звісно, у багатьох таборах 
існує брак приміщень для розміщення ВПО. Од‑
нак наявність пункту первинної медико‑ санітарної 

допомоги є необхідністю. Це приміщення не може 
поєднувати в собі інші функції, такі, як склад, 
проміжний логістичний пункт тощо. Це пов’яза‑
но з великим ризиком біологічного забруднення 
під час огляду пацієнтів, що особливо важливо 
у зв’язку з вразливістю ВПО до багатьох хвороб, 
серед яких туберкульоз, ВІЛ, вірусні гепатити, 
ГРВІ тощо [18].

Оскільки в медпункті зберігається певний за‑
пас медикаментів, доступ до нього має бути обме‑
жений. Медикаменти, які використовуються для 
надання медичної допомоги ВПО, повинні прохо‑
дити процедуру вхідної перевірки якості, обліку, 
сортування та своєчасного оновлення. У цьому 
питанні слід враховувати як те, що загальна ап‑
течка не є заміною індивідуальній, так і те, що 
багато ВПН можуть не мати аптечки. Лікар може 
запропонувати мешканцям притулку сформувати 
індивідуальний лист з переліком хронічних захво‑
рювань або станів. Окрім цього, перелік ліків, що 
є у таборі, слід формувати з врахуванням ризиків, 
які пов’язані з контингентом у таборі. Наприклад, 
як вже було зазначено, у випадку збройного кон‑
флікту, більшість ВПО представлено жінками та 
дітьми. Цим категоріям притаманні специфічні 
захворювання, зокрема пов’язані з гіпотермією.

Слід зауважити, що травми та медичні маніпу‑
ляції, що над ними проводяться, можуть призво‑
дити до утворення медичних відходів, включаючи 
забруднені бинти, голки, засоби індивідуального 
захисту тощо. Поводження з даними відходами має 
здійснюватися з високою обережністю, оскільки 
вони є серйозним джерелом ризиків, зокрема, для 
людей, що здійснюють прибирання, тому що вони 
дуже рідко мають досвід роботи у медичній сфері. 
Наполегливо рекомендуються керуватися Наказом 
МОЗ України № 325 «Про затвердження Держав‑
них санітарно‑ протиепідемічних правил і норм 
щодо поводження з медичними відходами» [12].

Функціонування місць тимчасового перебуван‑
ня ВПО повинно відповідати протиепідемічним 
вимогам, та мати можливість для здійснення ка‑
рантинну, спрямованого на запобігання поши‑
ренню інфекційних захворювань у випадку їх 
виявлення. У разі неможливості відокремлення 
карантинного приміщення, необхідно виділити 
для хворого частину приміщення з мінімальною 
відстанню від інших осіб в 1,5–2 метри [13].

Донори допомоги повинні чітко знати алгоритм 
дій у випадку порушень, що стосуються медично‑
го забезпечення. Зокрема, рекомендовано прове‑
дення навчання домедичної допомоги, яке повин‑
но охоплювати як мінімум чергових, призначених 
у місцях тимчасового перебування ВПО. Важливо 
мати чітку структуру зв’язку з відповідальними 
особами, що виконують функції забезпечення ме‑
дичних, і не тільки, потреб усередині табору, та 
структурами поза його територією.
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VI.5. Психічна стабільність
Вигоряння — досить розповсюджене явище се‑

ред донорів. Це підкреслює необхідність розумін‑
ня загальних правил захисту від цього явища, що 
особливо стосується жінок, які безпосередню здій‑
снюють допомогу ВПО [29]. Слід враховувати те, 
що робота з внутрішньо переміщеними особами 
може як мотивувати людей, так і бути значними 
ризиком для психічного здоров’я. Цей ризик тим 
більше, чим більш травмовані люди є мешканця‑
ми місць тимчасового перебування. Якщо табір 
знаходиться відносно близько до зон бойових дій 
або здійснює прийом ВПО безпосередньо з місць 
надзвичайної ситуації, рекомендовано пильно кон‑
тролювати психологічний стан адміністративних 
та виконавчих працівників табору [67].

Найчастіше в умовах надзвичайної ситуації до‑
нори стикаються з конфліктами, панікою, стра‑
хом та іншими проявами стресових розладів та де‑
пресії серед великої кількості реципієнтів. Люди, 
які перебувають у цих станах, нестабільні та іно‑
ді можуть загрожувати самим собі або оточенню 
[55]. Слід вміти орієнтуватися у цих станах і мати 
певну тактику реагування них. Рекомендується 
якомога активніше навчання донорів навичок 
первинної психологічної допомоги. Ці навички є 
актуальними не тільки під час надзвичайної ситу‑
ації, а й під час ліквідації її наслідків.

Окремо слід наголосити на важливості розумін‑
ня наявності у ВПО посттравматичного стресового 
розладу (ПТСР). Цей стан може мати серйозні та 
довготривалі наслідки для психічного та соматич‑
ного здоров’я. ПТСР виявляється у значної кіль‑
кості внутрішньо переміщених осіб. Його розви‑
ток тісно пов’язаний з такими параметрами, як 
стать, частота переміщення, свідоцтво вбивства, 
включно з вбивством членів сім’ї і друзів, зни‑
щення особистого майна та кумулятивні травми 
[54]. Рекомендованим є скринінг ВПО на предмет 
ПТСР із залученням фахівців. Окремо слід відзна‑
чити те, що під час збройних конфліктів, жінки 
та дівчата можуть з високою ймовірністю пере‑
жити насильство, включно зі зґвалтуванням [52]. 
З такими переживаннями люди можуть справля‑
тися по‑різному, але ці фактори потребують дуже 
делікатного та професійного підходу в межах ви‑
рішення питання підтримання психологічної ста‑
більності [56].

Слід пам’ятати про важливість комфорту та 
розваг, особливо для дітей. Контроль цієї кри‑
тичної точки полягає в зниженні загального гра‑
дусу тривожності. Однак, слід звернути увагу на 
проблему вживання алкоголю. Як демонструють 
проведені на території України дослідження, 
алкоголь‑ асоційовані психічні розлади мають 
високе поширення серед чоловіків та пов’язані 
з тривогою та кумулятивним впливом травм [5]. 
У контексті збройних конфліктів дане питання 

потребує високого ступеню контрольованості як 
з точки зору соціальної безпеки у місцях тимча‑
сового перебування, так і з боку персонального 
психічного стану ВПО з алкоголізмом.

Під час подолання наслідків надзвичайної ситу‑
ації або затяжного збройного конфлікту у місцях 
тимчасового перебування ВПО часто перебувають 
діти. ПТСР, депресія та тривога є найчастішими 
зареєстрованими наслідками вимушеного перемі‑
щення [32], що виникають внаслідок примусово‑
го переміщення, важкості місцевої інтеграції та 
відчуття провини, які значно прогресують при 
втраті батьків [35]. Існують особисті та соціальні 
джерела стійкості, включаючи механізми регулю‑
вання емоцій, батьківство та соціальну підтримку, 
для дітей, які постраждали від війни. Ці ефекти 
можуть значно впливати на їх соціальні навички 
[25], та також залежать від комплексного впливу 
фізичних факторів, таких як якість харчування, 
доступ до медичного обслуговування та гуманітар‑
них послуг [68].

Для ефективного контролю вищеозначених 
критичних точок має бути налагоджена система 
зворотного зв’язку. Діяльність донорів має врахо‑
вувати потреби, зауваження та пропозиції, які мо‑
жуть надати ВПО. У деяких реципієнтів можуть 
виникати неочевидні потреби та з’являтися скар‑
ги, які розкривають додаткові критичні точки. 
Для можливості обробки цих даних має існувати 
система, яка обумовлює можливість обміну інфор‑
мацією між донором та реципієнтом.

VI.6. Гігієна та санітарія
Так само, як і у випадку медичного забезпе‑

чення, у питанні гігієни та санітарії первинне 
значення має попередження гострих станів. Три 
найбільш розповсюджені категорії, з якими сти‑
каються реципієнти допомоги, представлені хар‑
човими, респіраторними та дерматологічними ін‑
фекціями.

Реципієнтам необхідно дотримуватися сані‑
тарних правил та норм і використовувати засоби 
індивідуального захисту. Це особливо стосується 
дітей, що є вразливими до гострих кишкових ін‑
фекцій. Діти значно більше взаємодіють з поверх‑
нями, що в контексті високого скупчення людей 
з різним морбідним статусом, підкреслює необ‑
хідність контролю виконання гігієнічних заходів, 
включно з миттям рук [81]. Це вимагає від батьків 
та опікунів пильного нагляду та навчання дітей.

Питаннях санітарії досить часто пов’язані з пи‑
таннями психологічної стабільності. Людина, яка 
перебуває в пригніченому психологічному стані 
або страждає від гострих психологічних розла‑
дів, втрачає мотивацію та нехтує собою, включно 
з санітарно‑ гігієнічними фактори [61]. Це може 
бути червоним прапорцем для запобіжного реагу‑
вання як з боку соціальної підтримки, так і з боку 
протиепідемічного контролю.
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Від природи та масштабу надзвичайної ситуа‑
ції, а також від досконалості інфраструктури, на 
базі якої формується місце тимчасового перебу‑
вання ВПО, значно залежить первинна смертність 
переміщених людей, яка спостерігається протягом 
перших шести місяців після переміщення. Вижи‑
вання у цей період сильно залежить від якості 
контролю ризиків, що пов’язані з гігієною та са‑
нітарією. На кризовому етапі найважливішу роль 
грає забезпечення належного водопостачання, ви‑
далення побутових та харчових відходів та проти‑
дія шкідникам [73].

Не меншу роль відіграє необхідність підтримки 
гігієнічного та санітарного статусу приміщення 
в умовах скупчення людей. До цих вимог від‑
носиться регулярне провітрювання приміщень 
не менше 3 разів на добу, вологе прибирання не 
менш ніж один раз на добу і дезінфекція високо‑
контактних поверхонь не менш ніж двічі на добу. 
Необхідним є використання дезінфікуючих засобів 
для прибирання не меш ніж один раз на тиждень, 
окрім місць з високим ризиком забруднення бі‑
ологічними рідинами, де таке прибирання необ‑
хідно проводити щодня [13]. До виконання сані‑
тарних заходів необхідно залучати реципієнтів та 
вимагати від них суворого виконання відповідних 
правил та норм.

У спрощеному вигляді систему санітарно‑ 
гігієнічних заходів з боку донорів можна описати 
як процеси, спрямовані на попередження гострих 
станів та виникнення епідемічних спалахів. Вони 
реалізуються за допомогою комбінації моніто‑
рингу санітарно‑ гігієнічного стану та дотримання 
принципу «3Д». Принцип «3Д» — це процедури 
Дезінфекції, Дезінсекції та Дератизації, які є сис‑
темами реагування на результати моніторингу. 
Кожна з цих «Д» базується на превентивних захо‑
дах, таких, як планове та регулярне прибирання, 
контроль сміття та харчових відходів.

Не слід забувати про те, що завжди існують 
регіональні особливості, структурні та архітектур‑
ні нюанси, притаманні конкретному табору. Крім 
того, контингент також вносить значну кількість 
критичних точок, наприклад педикульоз. Воші є 
серйозною проблемою, особливо у процесі надан‑
ня допомоги представникам уразливої   групи на‑
селення. Отже, залежно від специфіки притулку, 
необхідно попереджати ризики, наприклад, здій‑
снюючи вхідний санітарний контроль, гігієнічні 
заходи, та мати запас специфічних медичних та 
гігієнічних засобів.

В умовах надзвичайних ситуацій неадекватна 
система водопостачання та формування санітарно‑ 
гігієнічного благополуччя, включно з постачанням 
гігієнічних матеріалів, формує значні ризики для 
здоров’я жінок та дітей [26]. Зокрема, потрібно 
визнавати різницю, яка є між гігієнічними потре‑
бами дітей та дорослих чоловічої та жіночої статі. 

Згідно з 24 пунктом наказу МОЗ України № 458, 
оптимальне забезпеченням гігієнічних потреб міс‑
ця тимчасового перебування ВПО розраховується 
як не менш ніж 1 душова на 50 осіб, не менш ніж 
1 кран умивальнику на 5–7 осіб та не менш ніж 
50 л води для санітарно‑ гігієнічних потреб на добу 
на одну людину [13].

VІ.7. Зв’язок та поінформованість
Потреба у зв’язку обумовлена   необхідністю під‑

тримувати контакти з близькими та координувати 
з ними свої дії.

Реципієнтам слід дбати про апаратне забезпе‑
чення та пам’ятати, що засіб зв’язку можна роз‑
бити або втратити. Рекомендовано мати запасний 
засіб, наприклад дешевий кнопковий телефон, 
хоча б один на сімейну групу. Також слід стежити 
за рівнем заряду батареї та акумуляторів.

Украй важливим елементом для ВПО є можли‑
вість реалізовувати свої права в місці тимчасового 
перебування. Це виражається у зворотному зв’яз‑
ку з донорами допомоги та впливі на соціальні 
рішення, що стосуються їх інтересів. Реципієнтам 
слід дбати про відсутність бар’єрів, але розуміти 
те, що контекст надзвичайних ситуацій може фор‑
мувати фізичні та технічні обмеження.

З боку інформованості — реципієнту необхідно 
мати доступ до новин. Донорам слід враховува‑
ти те, що всі мешканці притулку повинні мати 
доступ до офіційної інформації, з виконанням 
правил інформаційної гігієни та контролю якості 
джерел інформації. На донорів покладається від‑
повідальність масового надання доступу до інфор‑
мації з офіційних джерел. Неприпустима інформа‑
ційна ізоляція мешканців від актуальних новин, 
які пов’язані з їх інтересами, зокрема, стосовно 
стану надзвичайної ситуації.

Окремо слід підкреслити необхідність ретран‑
сляції сигналів Системи Громадського Оповіщен‑
ня, яка виникає у деяких таборах у зв’язку з їх 
архітектурними або локальними особливостями. 
Необхідно подбати про систему, яка дозволить 
розповсюджувати сигнали сповіщення всередині 
табору таким чином, щоб забезпечити її доступ‑
ність для всіх мешканців.

Необхідно гарантувати можливість отримання 
реципієнтами інформації щодо розміщення клю‑
чових об’єктів: захисних споруд, пунктів надання 
медичної допомоги та ін. Рекомендується прово‑
дити інструктаж та навчання щодо реагування на 
інформаційні сигнали згідно з вимогами безпеки.

Слід підкреслити значення взаємодії донорів 
та реципієнтів. Окрім насущних потреб на рів‑
ні виживання, які є особливо гострими в умовах 
гуманітарних криз, реципієнти мають більш дов‑
гострокові потреби. Такі потреби пов’язані зі змі‑
ною обставин їхнього життя та реалізацією їхніх 
прав людини [52]. Особливо актуальною ця про‑
блематика є для жінок та дітей. Можуть виникати 
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потреби, пов’язані з роллю опікунів, контролем 
над своїм життям, правом власності та політич‑
ної участі. Реципієнти мають право впливати на 
формування громадських рішень. Донори мають 
налагодити систему взаємодії з реципієнтами та 
працювати над усуненням ґендерної нерівності та 
нехтування правами людини та громадянина, які 
можуть виникати в критичних умовах надзвичай‑
ної ситуації [82]. Без захисту прав та залучення 
ВПО до вирішення питань, пов’язаних з їх гума‑
нітарними, психологічними та громадянськими 
інтересами неможливе стійке і довгострокове ви‑
рішення проблем внутрішнього переміщення [23].

Для ефективного здійснення донорами своєї 
діяльності надважливою є чітка матриця вну‑
трішнього та зовнішнього зв’язку. Це формує 
якісну систему комунікації між виконавцями, 
адміністрацією та зовнішніми службами, вклю‑
чаючи служби екстреного реагування. Окрім 
цього, рекомендується дублювання ліній зв’язку 
уповноважених осіб на випадок втрати або виходу 
з ладу основної лінії, хоча б у основних критич‑
них вузлах табору, наприклад, пункті надання 
первинної медико‑ санітарної допомоги, охороні та 
адміністративному центрі. Запас електроенергії 
як у акумуляторних приладах, так і в запасних 
акумуляторах повинен бути контрольованим.

Одним з найскладніших елементів, що сто‑
сується діяльності донорів в контексті збройних 
конфліктів, є необхідність нейтральності. Акцен‑
тування своєї політичної позиції донорами є сер‑
йозним ризиком збільшення емоційної напруги 
та дестабілізацій психічної рівноваги. Наявність 
агітаційних джерел, пропагандистська діяльність 
та навмисне підкреслення донором своєї позиції 
в рамках здійснення гуманітарної місії є неприй‑
нятною. Для вирішення конфліктів інтересів та 
дипломатичних проблем, які можуть виникну‑
ти під час здійснення донорами своєї діяльності, 

рекомендовано використовувати Гуманітарні 
Принципи, якими керуються такі міжнародні ор‑
ганізації як UNHCR [37], OCHA [58], IFRCRCS 
[77], IOM [52] та ін. До них відносяться чотири 
головні позиції: гуманність, неупередженість, 
нейтральність і незалежність. Саме завдяки при‑
хильності цим принципам та положенням міжна‑
родного права гуманітарні місії успішно діють та 
допомагають людям у всьому світі.

VІ.8. Інфраструктура
Вузлові комунікації та критичні компонен‑

ти інфраструктури знаходяться під опікою дер‑
жавних органів, але працездатність локальних 
елементів життєзабезпечення є відповідальністю 
донорів допомоги, що виконують свої обов’язки 
у конкретному таборі.

Необхідно розуміти критичну важливість ло‑
кальних ключових вузлів та забезпечувати іх 
безпечність та працездатність. Це може бути ре‑
алізовано шляхом обмеження доступу до певних 
зон, наприклад, бойлерні, серверні, водопровідні 
вузли та щитові електрозабезпечення, а також 
місця зберігання ключових ресурсів: води, їжі, 
пального, медичних запасів тощо.

Регулярний моніторинг ключових вузлів є не‑
обхідністю в плані контролю ризиків, особливо 
в умовах перевантаження. Найефективніше це 
можна здійснити шляхом формування функціо‑
нальних груп.

Функціональні групи є дуже потужним інстру‑
ментом. До цього поняття можуть входити групи 
технічного, медичного та санітарно‑ гігієнічного 
забезпечення, групи моніторингу правопорядку, 
чергові. Для їх ефективної роботи рекомендується 
враховувати основні механізми командоутворення.

Додатково можна рекомендувати створення 
спеціальних служб, таких, як служба зберігання 
та повернення втрачених речей реципієнтів, а та‑
кож служба розшуку загублених.
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Дорожня карта ризик- орієнтованого менеджменту таборів ВПО
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НАРОДНА ІГРАШКА В ХУДОЖНЬО-ДЕКОРАТИВНІЙ  
КЕРАМІЦІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  

ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ 

FOLK TOY IN ARTISTIC-DECORATIVE CERAMICS  
AS A MEANS OF FORMING STUDENTS  

CREATIVE PERSONALITY

Анотація. У статті, спираючись на результати теоретичного аналізу та практичного досвіду, виявлено низку педаго-
гічних умов навчання майбутніх художників–педагогів. Окреслюється важливість занять по створенню народної кераміч-
ної іграшки та розкриваються методики її створення, виявляється ефективна роль народного декоративно- прикладного 
мистецтва як джерела формування духовної та естетичної культури студентів. Надаються суттєві ознаки організації за-
нять та розкриваються особливості процесу навчання по створенню народної іграшки, обґрунтовуються її можливості як 
ефективного засобу формування та становлення творчої особистості. В висновках зазначається важливість уваги до осо-
бистісних — «Креативна компетентність» та методичних — «Арт-технологія» чинників, що повинні бути задіяні в просторі 
процесу навчання студентів як ключові, що у своєму поєднанні формують оптимістичне ставлення до життя, дають змогу 
проявити риси національного характеру у власних творах. Обумовлюється, що є перспективними подальші дослідження, 
що стосуються організації навчально- виховного процесу підготовки фахівців на засадах декоративно- прикладного мис-
тецтва із оновленням змісту, впровадженням синтезу традиційних та інноваційних форм та методів навчання.

Ключові слова: народне декоративно- прикладне мистецтво, народна іграшка, керамічна іграшка, технологія нав-
чання, творча особистість.

Summary. The article considers the historical origins of folk ceramic toys and reveals the methods of its creation, reveals the 
effective role of folk arts and crafts as a source of formation of spiritual and aesthetic culture of students. Based on the results 
of theoretical analysis and practical experience, a number of pedagogical conditions for the training of future artists- teachers. 
Based on practical experience that folk arts and crafts, and in particular folk toys, actively influence emotions, thoughts and 
feelings, form aesthetic views, form and reveal a creative personality, then an important place in the education system is a folk 
toy, which uniquely integrates domestic, artistic and pedagogical traditions, and therefore attracts attention. The essential 
features and peculiarities of the learning process for the creation of a folk toy are revealed and its possibilities as a means of 
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formation and formation of a creative personality are substantiated. It is stipulated that further research on the organization 
of the educational process of training specialists on the basis of decorative and applied arts with updating the content, the 
introduction of a synthesis of traditional and innovative forms and methods of teaching is promising.

Key words: folk decorative and applied art, folk toy, ceramic toy, learning technology, creative personality.

Актуальність постановки проблеми. В сучаснос‑
ті особливого значення набувають розкриття 

творчого потенціалу студентів як особистості, яка 
знаходиться в процесі соціалізації та професійного 
становлення, яка здатна самостійно та нестандарт‑
но вирішувати завдання активного перетворення 
матеріалів навколишнього природного середовища, 
формування етичних та естетичних якостей, що 
можливо саме із залученням студентів до народ‑
ної художньої культури за допомогою включення 
в активну творчу діяльність. Виходячи із практич‑
ного досвіду навчання, у просторі якого народне 
декоративно‑ прикладне мистецтво активно впливає 
на емоції, думки й почуття, а потому вважаємо, 
що важливе місце в системі навчання посідає на‑
родна іграшка, яка унікальним чином інтегрує 
в собі побутові, мистецькі й педагогічні традиції, 
а тому і привертає увагу досліджень різного рівня.

Ступінь розробленості проблеми. В сучасних 
дослідженнях художньо‑ професійної підготовки 
(А. Асмолов, А. Бодальов, В. Маслов, В. Сімо‑
нов, М. Удовенко), творчого розвитку особистості 
(О. Анісімов, А. Бакушинський, В. Біблер, В. Зін‑
ченко, С. Сисоєва, Б. Теплов), у сфері психології 
професійної діяльності (Г. Балл, С. Вітвицька, 
Г. Данилова, А. Маркова, Б. Мейлах, Н. На‑
горна, В. Параніч, О. Пєхота, Л. Савенкова та 
ін.), творчу особистість розуміють як системно‑ 
структуровану цілісність, формування якої обу‑
мовлено індивідуально‑ орієнтованою та цілеспря‑
мованою системою навчання. У дослідженнях 
обумовлюються аспекти підготовки художників‑ 
педагогів мистецького профілю (Н. Аніщенко, 
Н. Ганнусенко, І. Зязюн, О. Комаровська, Л. Кон‑
драцька, Л. Масол, Б. Нєменський, С. Ничкало, 
О. Олексюк, О. Оніщенко, Ю. Орлов, Г. Падал‑
ка, О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолоко‑
ва, О. Шевнюк, Б. Юсов). Більшість науковців 
переконливо доводять, що формування майбут‑
нього фахівця як творчої особистості може здійс‑
нюватися за допомогою різноманітних засобів. 
Суттєві аспекти із уявлення про декоративно‑ 
прикладне мистецтво, класифікації видів, його 
функцій подані у працях Є. Антоновича, К. Ду‑
ханіна, Р. Захарчук‑ Чугай, М. Кагана. Про ва‑
гомий психолого‑ педагогічний потенціал народ‑
ної художньої творчості, її навчально‑ виховний 
вплив на особистість свідчать дослідження сучас‑
них педагогів (Ю. Бондаренко, О. Вишневський, 
Р. Захарченко, В. Каюков, Т. Мацейків, В. Мусі‑
єнко, О. Онищук, С. Павх, В. Радкевич, Л. Сав‑
ка, Б. Ступарик, С. Чебоненко, О. Ярмоленко). 

В загальному, із досліджень можливо виявити 
основні позиції, що майбутні художники — педа‑
гоги повинні з наснагою використовувати духовні 
та моральні надбання свого народу, тим самим 
утверджуючи незалежність, міцність та добробут 
своєї держави, і саме народне мистецтво є уні‑
кальним у вирішенні завдань як художнього, так 
і особистісного творчого розвитку, громадського 
й духовного становлення майбутнього педагога.

Недостатньо вирішені частини проблеми. І до 
сьогодні народна іграшка є тією важливою скла‑
довою декоративно‑ прикладного мистецтва, що 
уможливлює в своїй символізації бути засобом 
формування та становлення творчої особистості 
майбутнього художника‑ педагога, але у різних 
дослідженнях це були тільки певні узагальнення, 
а потому є необхідним звернення саме до кераміч‑
ної народної іграшки, що не відображається і як 
предмет спеціального вивчення в змісті програм 
художньої кераміки у вищих навчальних закладах.

Метою статті є визначення ролі народної 
іграш ки та розкриття методики її створення. 
Виявити суттєві ознаки та особливості процесу 
навчання по створенню стилізованої керамічної 
народної іграшки та обґрунтувати її можливості 
як засобу формування та становлення творчої осо‑
бистості студентів.

Основний зміст (Методологія дослідження). 
На підставі поєднання різних варіантів методик 
із методологічного змісту до творчо‑ професійної 
підготовки у галузі декоративно‑ прикладного мис‑
тецтва, виявляються наступні позиції: засвоєння 
особистістю культурної спадщини народу, що є 
цілеспрямованим культуровідповідним процесом 
формування особистості, базується на синтезі осві‑
ти, мистецтва і художньої практики, і здійсню‑
ється через поєднання освітнього‑ педагогічного, 
мистецько‑ культурного, народознавчого та при‑
кладного аспектів педагогічного процесу, забезпе‑
чення здатності особистості до інтеграції із тради‑
ційним культурним середовищем, спроможність 
до створення, аналізу та оцінки декоративно‑ 
прикладних виробів. Творчий метод створення 
керамічної художньо‑ декоративної стилізованної 
(сучасні концепції) народної іграшки привертає 
увагу до наступних методологічних аспектів: ство‑
рення художнього образу; творчі пошуки компо‑
зиційного рішення; асоціативності і образності; 
символу і символізму; етапів виконання творчого 
задуму в матеріалі.

Основний зміст (Обговорення). Наша особлива 
увага у дослідженні пов’язана із тим, що хоча 
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сучасний світ декоративно — прикладного мисте‑
цтва постійно змінюється і трансформується, але 
головним завданням мистецької вищої освіти за‑
лишається відновлення потенціалу національного 
духовного багатства, сформованого протягом ба‑
гатьох тисячоліть, із залученням до цього проце‑
су студентів, де воно невіддільне від формування 
нової творчої особистості. При цьому характер‑
но, що саме народне мистецтво є тим загально‑
народним надбанням, значення його виходить 
далеко за межі суто побутових або історико‑ 
мистецтвознавчих знань та оцінок, а вся актуаль‑
ність народного мистецтва зростає на нових заса‑
дах історичного переосмислення, що забезпечує 
повноцінне художнє й водночас інтенсивне роз‑
криття прихованих у його сутності можливостей.

Для окреслення необхідних для уваги аспектів 
дослідження, можливо звернутися до фактично 
узагальненої думки, що «вивчення декоративно‑ 
прикладного мистецтва, як зазначає, зокрема, 
Л. М. Масол, є невід’ємним компонентом профе‑
сійної підготовки студентів мистецького профілю 
й залишається актуальною проблемою сучасної 
мистецької педагогіки. Фахова підготовка майбут‑
нього вчителя образотворчого мистецтва потребує 
впровадження нових технологій формування їх 
професійної компетентності, які залежать від ме‑
тодів майстерності, вільного використання засобів 
виражальної мови образотворчого мистецтва, рів‑
ня володіння технічними прийомами зображення, 
процесу й закономірностей народної художньої 
творчості» [1, с. 5].

Достатньо очевидно, що і до сьогодні необхід‑
ним є розуміння народного мистецтва, культур‑
ного досвіду й надбань народу… Художній рівень, 
образне начало творів декоративно‑ прикладного 
мистецтва зумовлені розвитком цивілізації і рів‑
нем культури того чи іншого народу, і є його на‑
ціональними та етнічними надбанням. Їх естетич‑
на цінність залежить від фізичних можливостей 
матеріалу, конструктивних і пластичних видів, 
технологічних секретів, особливостей прийомів 
обробки. Людина здавна оточувала себе виробами 
з дерева, кераміки, розмальованими побутовими 
речами, тому народне декоративно‑ прикладне 
мистецтво є найдавнішою галуззю художньої ді‑
яльності, спрямованої на естетичне освоєння мате‑
ріального світу, оздоблення сфери життєдіяльнос‑
ті людини…Тому важливе місце в системі засобів 
формування творчих здібностей студентів посідає 
народне декоративне‑ прикладне мистецтво, яке 
унікальним чином інтегрує в собі побутові, мис‑
тецькі й педагогічні традиції. Народне мистецтво 
є унікальним у вирішенні завдань як художньо‑
го, так і особистісного творчого розвитку, гро‑
мадського й духовного становлення майбутнього 
педагога» [1, с. 2–6]. Визначаючи місце та роль 
сучасної керамічної іграшки, Г. Гірник пише, що 

«народна іграшка є однією з найцікавіших галу‑
зей народного мистецтва, у якій особливо вияви‑
лися творча фантазія народу, багатство і щедрість 
його душі, прагнення до краси. Народні іграшки 
мають глибоке історичне коріння, етнічні та об‑
рядові особливості, свідчать про високий рівень 
культури українського народу. Прості і доступні 
щодо технології виготовлення, вони здатні розви‑
нути в дітей бажання творити засобами традицій‑
ного народного ремесла на національній основі» 
[5, с. 44–45].

Із концептуальних витоків‑ стверджень для 
уявлення про народну іграшку в художньо‑ 
декоративній кераміці, виокремлюються наступні 
суттєві положення. Так А. Антонович, Г. В. За‑
харчук, Р. В. Чугай, М. С. Станкевич зазначають, 
що «народне декоративне мистецтво має свою 
специфіку. Його твори відображають дійсність 
через «видовий» образ, далеких від максимально‑ 
конкретної характеристики та індивідуалізованого 
предмета, що дає зображення в дуже загальних 
формах. В основу емоційного сприйняття творів 
народного прикладного мистецтва лежать колір‑
ні властивості, пластичні та фактурні форми. Ос‑
новний принцип народного декоративного мисте‑
цтва можна сформулювати так: побудова речей 
відповідно до властивостей і можливостей мате‑
ріалу; зв’язок художньої форми з технологічними 
способами її обробки; єдність художньої форми 
і практичного призначення виробів. У народному 
мистецтві основним принципом є єдність утилі‑
тарного й естетичного. Нерідко бувають випадки, 
коли річ, яка в свій час мала певне практичне 
призначення, у подальшому поступово, ставала ху‑
дожнім твором» [2]. Із висновків О. В. Шпитальо‑
вої виокремлюються важливі думки, що «народне 
декоративно‑ прикладне мистецтво — це символ 
людської справи, прагнень, почуттів, задумів. Нас 
завжди приваблювала й приваблює краса і доціль‑
ність творів народного мистецтва. У творах митців 
ми спостерігаємо лаконічну мову мистецтва в по‑
єднанні зі світом природи. Ці особливості форму‑
вали в людей високе, оптимістичне ставлення до 
життя, патріотичні почуття, проявляли риси наці‑
онального характеру. Розвиваючись у межах своїх 
видів і жанрів, народне мистецтво ніколи не було 
відокремлено від загального художнього процесу 
доби і, за всієї повільності та поступовості роз‑
витку, залишалося актуальним, демократичним, 
співзвучним його прогресивним ідеям» [3, с. 79].

Звертаючись до концептуальної історії народної 
іграшки, привертаємо увагу на наступне: «народ‑
на іграшка у своєму первинному значенні — куль‑
това та обрядова скульптура. На досить ранніх 
сходинках культури між створенням іграшок та 
предметами релігійного обряду не було суттєвої 
різниці. Перша людина була збирачем і мислив‑
цем. Вона бачила дерево, плоди, тварин навколо 
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себе, які годували, одягали її. Дерево, звірі, птахи 
були людськими  предками‑ тотемами, джерелом 
і умовою її життя, тобто містили у собі весь кос‑
мос людини — від віри до їжі та одягу. Коли лю‑
дина почала пасти худобу, а пізніше сіяти хліб, 
вона зрозуміла, що її життя залежить не тільки 
від дерев та тварин, але і від пори року, від гар‑
ної чи поганої погоди. Тоді глиняні зображення 
птахів і тварин наповнилися новим змістом: стали 
уміщувати у собі поняття сонця і тепла. Через сто‑
річчя возвеличені колись до неба і сонця тотемні 
тварини поступово втратили свій магічний, боже‑
ственний зміст і перейшли у дитячі руки, стали 
потішною іграшкою, зовсім не викликаючи у ді‑
тей тієї пошани, страху, надії, які відчували дале‑
кі предки, коли бачили зображення своїх тотемів 
і богів» (Н. Пашкова); із етнографічних джерел 
виявляється, що в житті наших пращурів глині 
належало чільне місце, вона була оточена ореолом 
святості і таємності, ототожнювалася із живою 
істотою, одухотворювалася. В народі вірили, що 
саме з цієї загальної субстанції Бог створив люди‑
ну, землю, сонце і зорі. З глини не лише виготов‑
ляли посуд і споруджували будівлі, нею лікували, 
застосовували в обрядах. Глиняна річ, виготовлена 
із дотриманням ритуалів, набувала сакрального 
змісту, уподібнюючись світовим символам. У та‑
кому контексті гончарство виступало не просто ре‑
меслом, а священним актом творчості, своєрідним 
«божим одкровенням» людству (О. М. Пошивайло) 
[7]; образна і змістовна сутність народної кераміч‑
ної іграшки заключається в тому, що це простота, 
спрощеність форм, лаконізм, відсутність зайвого. 
В узагальненій формі іграшки є кілька деталей, 
які вказують на той чи інший образ: різні ріж‑
ки, борідка, хвіст, крила. Декор іграшки також 
простий. Без кричущо‑ яскравих кольорів, склад‑
них орнаментів. Краса іграшки, її виразність, 
сила впливу на людину роблять її довершеною, 
справжнім витвором мистецтва. Іграшки переваж‑
но статичні, але буває і натяк на рух: відкритий 
дзьоб, ротик, повернута голівка чи підняті крила. 
Але який казковий світ іграшка відкриває разом 
з роботою уяви та фантазії» [6, с. 5].

Із нашого практичного досвіду, для творчого 
процесу і формування конструктивної ідеї компо‑
зиції і надалі самого художнього образу — пови‑
нен бути зібраний і вивчений великий фактичний 
і ілюстративний матеріал по народній кераміці, 
для визначення місця декоративної кераміки 
в системі світового мистецтва. Привернути ува‑
гу студентів необхідно вже у Вступному занятті, 
і окреслити положення для роздумів: глина — ма‑
теріал ламкий і недовговічний. Незважаючи на 
великі масштаби виробництва глиняних іграшок, 
їх дійшло до нас мало, адже вони легко ламались, 
розбивались і зникали з поколіннями людей; 
у тематиці народних керамічних іграшок існують 

певні групи: Зооморфні образи: всі свійські тва‑
рини і птахи; дикі тварини (лисиця, вовк, кабан, 
олень, ведмідь, заєць, лев); дикі птахи (найчасті‑
ше зозуля, лебідь, чайка); казкові тварини та пта‑
хи. Антропоморфні образи: постаті людей(«Пані», 
«Сусідки», «Куми», «Барині», «Козаки», «Верш‑
ники» тощо). Іграшки, що імітують побутові пред‑
мети: житло, меблі, знаряддя, посуд. Тарахкаль‑
ця, хихички, дзиги тощо.

Для досягнення поставленої мети занять — фор‑
мування творчої особистості студентів, у процесі 
навчання ставляться наступні завдання: вивчи‑
ти, поглибити і розширити теоретичні знання про 
художню кераміку як окремий вид декоративно‑ 
прикладного мистецтва; дослідити розвиток на‑
родної декоративної кераміки в нашій країні, су‑
часні тенденції та напрямки розвитку; вивчити 
способи і техніки створення кераміки; виявити 
особливості художньої декоративної кераміки; 
ознайомитися з творчістю відомих народних май‑
стрів, що створюють художню кераміку; розроби‑
ти стилізовану народну іграшку; поєднати утилі‑
тарну і художню функції в керамічному виробі; 
використовувати найстаріші техніки і сучасні на‑
прямки формоутворення; виконати вироби в ма‑
теріалі. Так, через деякий час, і на підсвідомому 
рівні у студентів починають формуватися образи 
майбутніх виробів. При цьому, студентам надаєть‑
ся побажання замальовувати, хоча б схематично, 
всі образи, які виявляє та розпізнає, як схему, 
свідомість.

На заняттях, процес творчого пошуку компо‑
зиційного рішення, реалізації творчого задуму 
студентів повинен складатися із наступних послі‑
довних етапів:
1) Підготовчий етап (зародження художнього об‑

разу) — збір матеріалу, інформації по темі, так 
би мовити накопичення образного матеріалу;

2) Далі досить ефективним є принцип візуального 
відбору, що полягає в наступному: збирати, 
відбирати, спрощувати, підпорядковувати, за‑
лишати те, що виражає авторський задум і не 
ускладнює композицію;

3) Наступний крок — пошук гармонійного і вираз‑
ного композиційного рішення, шляхом створен‑
ня начерків, замальовок і фінального ескізу. 
На цьому етапі відбувається аналіз характеру 
форми, вибір засобів і прийомів вираження своїх 
творчих задумів, а також формується колорис‑
тичне рішення. Важливо пам’ятати і усвідом‑
лювати, що при розробці об’ємної композиції 
основним засобом вираження художнього образу 
є форма (її пластичне рішення), яка доповню‑
ється і підкреслюється кольором, фактурою 
і різноманітними прийомами;

4) Підсумковий етап — втілення художнього 
образу в матеріалі. Підсумковий результат 
композиційно‑ художньої розробки народної 
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іграшки — раціонально обґрунтована, гармо‑
нійна композиція, що має чітко виражений 
образний характер.
Виходячи із наших методологічних засад, 

звертаємо увагу до змісту понять «Креативна 
компетентність» та «Арт‑технологія», які задіяні 
в просторі процесу навчання студентів і є клю‑
човими у формуванні їх як творчої особистості. 
Так, поняття «креативна компетентність» не має 
однозначного трактування, а потому виокремлю‑
ємо основне із його змісту, де воно розуміється: 
як інтегральна багатофакторна якість особисто‑
сті, що обумовлює розвиток і саморозвиток твор‑
чих здібностей, уміння ефективно й продуктивно 
вирішувати професійні задачі, створювати у ре‑
зультаті інноваційний продукт; як стійка влас‑
тивість особистості, що виявляється в узгодженні 
знань, умінь, особистісних якостей і досвіду ре‑
лятивного процесу створення нового; як система 
знань, умінь, навичок, здібностей і особистісних 
якостей, необхідних для творчості та самовдоско‑
налення; готовність до адаптивного використан‑
ня отриманих знань і у діяльності; інтегратив‑
на якість особистості фахівця, що складається 
з сукупності певних компетенцій, спрямованих 
на творчу діяльність; як здатність знаходити 
оригінальні рішення відомих задач, створювати 
нові професійні продукти, виявляти нові пробле‑
ми та знаходити їх вирішення за рахунок реалі‑
зації творчих здібностей особистості» [8, с. 35], 
що, в свою чергу, обумовлюють необхідні умови 
формування креативності майбутніх фахівців де‑
коративно‑прикладного мистецтва в процесі про‑
фесійної підготовки. Стосовно Арт‑технологій 
у формуванні творчої особистості студента засоба‑
ми декоративно‑ прикладного мистецтва, можливо 
погодитися із О. В. Шпитальовою, що «Арт‑техно‑
логія — це навчання інтелектуальної діяльності 
засобами художньої творчості, а використання 
арт‑технологій — це потужний стимул у навчанні 
й виховання, а використання арт‑технологій дає 
можливість розширити і поглибити рівень пізна‑
вальної активності, пробудити в студента прагнен‑
ня до поглибленого вивчення навчального матері‑
алу, розвивати творчі здібності, підвищити якість 
освітнього і виховного процесу» [4, с. 604].

На наш погляд, одним із завдань є пробуджен‑
ня потреби до творчості та розвиток самої здат‑
ності творити через увагу до народної іграшки, 
що, в свою чергу, формує: ціннісне ставлення 
у студентів завдяки окремим творчим завданням 
до створення народної іграшки, які вимагають 
пошуку власного, незвичайного, нестандартного, 
новаторського погляду кожного студента на спіль‑
не завдання, тему (вибір матеріалу, техніки ви‑
конання, шляхів реалізації задуму); індивідуаль‑
ність стилю, «власний почерк» та оригінальність 
заохочуються та схвалюються, обговорюються 

колективно, що може бути тільки за обставин, 
які передбачають можливість вільної ініціативи, 
самостійності, по‑справжньому творчої діяльності, 
націленої на створення нового та оригінального на 
противагу повтору, копіюванню. Необхідність та‑
кої творчості виникає лише тоді, коли ціннісними 
основами для студентів стає любов до народного 
мистецтва, його коріння, його історії.

На основі впровадження методики у прак‑
тики занять по створенню народної іграшки, є 
можливість зробити заключення, що їх специ‑
фіка пролягає у поєднанні взаємопов’язаних 
освітньо‑ педагогічного, прикладного, мистецько‑ 
культурного та народознавчого аспектів, що 
дає в результаті: інтегрування майбутнього ху‑
дожника декоративно‑ прикладного мистецтва 
у простір процесу освоєння світу загалом та сві‑
ту декоративно‑ прикладного мистецтва зокрема; 
засвоєння досвіду художньо‑ творчої діяльності, 
формування особистісних можливостей (переду‑
сім здібностей, умінь і навичок) для створення 
художніх виробів; осягнення в цілому культурно‑
го значення декоративно‑ прикладного мистецтва 
шляхом формування системи мистецтвознавчих 
знань, мистецьких цінностей, загальноприйнятих 
інтерпретативних підходів до оцінки художніх 
явищ; опанування певного виду декоративно‑ 
прикладного мистецтва як традиційного культур‑
ного здобутку українського народу, ідентифікацію 
з українським народом.

В цілому, виокремити можливо головне, що 
творчі по характеру заняття — по створенню на‑
родної іграшки, дозволяють розкрити й охопити 
всі технології виготовлення декоративних виро‑
бів, а із концептуальних засад занять виокре‑
мити, що, по‑перше, головним завданням курсу 
«Декоративно‑ прикладне мистецтво» і є форму‑
вання у студентів знань і уявлень про народне 
декоративне мистецтво, види народного мисте‑
цтва, історію та його роль у житті поколінь, за‑
палити в студентах іскру, допомогти усвідомити 
себе і своє прагнення творити і навчати, розуміти 
декоративні твори, а також бачити задум автора, 
відрізняти ексклюзив від авторських, майстерно 
виконаних виробів. А все це в синтезі і сприяє 
формуванню в майбутніх художників‑ педагогів 
усвідомлене ставлення до своєї професії, формує 
в них естетичну культуру і творчу особистість.

Висновки. На засадах вищеозначеного, стало 
можливим надати певні узагальнення: робота над 
художніми виробами на заняттях з декоративно‑ 
прикладного мистецтва дає змогу розвивати у сту‑
дентів здатність до просторово‑ композиційної 
діяльності й художньо‑ образного мислення, а та‑
ким чином формується і розкривається потенціал 
майбутнього творчої особистості в цілому; актив‑
не засвоєння спадщини народного мистецтва як 
своєрідної форми творчої діяльності має важливе 
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культурологічне значення; саме на художника‑ 
педагога у процесі навчання покладене важливе 
завдання навчити студента розкривати багато‑
гранність внутрішнього змісту твору народного 
мистецтва; саме в комплексі занять відбувається 
збереження національних надбань на основі уста‑
леної системи духовних та матеріальних ціннос‑
тей, забезпечення передачі набутого українським 
народом духовно‑ культурного досвіду на підставі 
принципово нових ідей та шляхів розвитку. Під‑
тверджено у процесі навчання, що «Креативна 
компетентність» та «Арт‑технологія» є ключовими 
до формування у студентів якостей творчих осо‑
бистостей. «Креативна компетентність» є резуль‑
татом вивчення практичного художньо‑ творчого 
досвіду поколінь, розуміння найголовніших зако‑
номірностей і фундаментальних цінностей життя. 

«Арт‑технології» пов’язані із методами та засто‑
суванням матеріалів на заняттях, і вони форму‑
ють уявлення про види українського декоративно‑ 
ужиткового мистецтва, знайомлять з виробами й 
колірною палітрою народних іграшок, різновида‑
ми орнаментальних мотивів, поглиблюють понят‑
тя про пластичність, виразність і декоративність 
народної іграшки, розвивають фантазію, твор‑
чість, естетичні смаки.

Подальші перспективи дослідження проблеми. 
Необхідними є подальші дослідження, що сто‑
суються концептуальної організації навчально‑ 
виховного процесу на засадах декоративно‑ 
прикладного мистецтва із оновленням уваги до 
народної іграшки із поєднанням традиційних та 
інноваційних форм та методів навчання та твор‑
чості одночасно.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL  
COMPETENCE FORMATION PEDAGOGICAL PRACTITIONERS

Summary. The article considers the professional competence of pedagogical practitioners is an integral multi- 
level professionally significant characteristic of the personality and activities of a specialist, based on effective 
professional experience; reflecting the systemic level of functioning of methodological, methodological and research 
knowledge, skills, experience, motivation, abilities and readiness for creative self-realization in professional activity, 
presupposes an optimal combination of methods of professional scientific- pedagogical and pedagogical activity. 
The development of professional competence is the development of a creative individuality, susceptibility to the 
pedagogical innovations, the ability to adapt to changes in the pedagogical environment.

Key words: professional competence, socio- psychological competence, pedagogical activity.
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Changes taking place in the modern education 
system are determined by the need for increased 

teachers’ professional development and professional‑
ism, their professional competence. The competence‑ 
based education model arises from education mod‑
ernization aimed at preparing the individual for life, 
identity formation, as well as general preparation 
for the fulfillment of the whole range of social func‑
tions. As a result, there is a shift in the assessment 
of educational outcomes from the concepts of “ed‑
ucation”, “good breeding”, “preparedness” to the 
ideas of “competence” and “competency”. One of 
the most important components of professional and 
pedagogical competence is socio‑ psychological com‑
petence covering the field of knowledge and skill set 
formation methods and determining the dependence 
of this competence development on the quality of 
professional activity.

The competence‑ based education model in defin‑
ing educational goals and its content is not a com‑
pletely new phenomenon. The competence‑ based 
approach as a subject of scientific research in the 
education system was in the scope of interests of the 
following scholars: N. Bibik, O. Gluzman, O. Lok‑
shyna, O. Ovcharuk, O. Pometun, O. Savchenko and 
others. The competence‑ based approach to consist 
in shifting the emphasis from the accumulation of 
normative knowledge, skills, and abilities to the 
cultivation and development in of the ability to 
act pragmatically, to apply individual techniques 
and experience of successful activity in job‑relat‑
ed situations and social practices [2]. The gener‑
al idea behind the competence‑ based approach is 

competence‑ oriented education aimed at the com‑
plex acquisition of knowledge and practical activ‑
ity methods through which a person successfully 
realizes their potential in different life spheres [5].

Pedagogical personnel’s basic qualification char‑
acteristics are determined according to the staffing 
requirements. A pedagogical practitioners qualifica‑
tion should reflect universal cultural, general pro‑
fessional and professional competence.

In psychological and pedagogical sources there 
are several approaches to the definition of the pro‑
fessional competence phenomenon, such as pragmat‑
ic and functional, axiological, universal, personal 
and pragmatic.

Within the pragmatic and functional approach, 
competence is described as the unity of theoretical 
and practical preparedness for teaching activity, the 
fulfillment of professional functions in which basic 
parameters are set by the functional structure of 
teaching activity. The axiological approach enables 
to consider professional competence as an educa‑
tional value implying the introduction of a person 
into the universal cultural world of values where an 
individual realizes him‑or herself as a specialist and 
a professional. According to the universal approach, 
professional competence is connected, on the one 
hand, with a specialist’s basic qualification, on the 
other — it allows individuals to orient themselves 
in a wide range of issues not limited to specializa‑
tion. It provides individuals’ social and professional 
mobility, openness to changes and creative pursuit, 
the ability to fulfill their potential, self‑creation, 
and self‑education. Within the framework of the 
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personal and pragmatic approach, the pedagogical 
practitioners personality and activity as a person in 
the profession are considered through the specifics 
of teaching involving interaction with and influence 
on other people.

The psychological analysis is required for the 
compilation of psychological characteristics, as well 
as the understanding of mental processes in con‑
junction with pedagogy, since the goals of education 
are also formulated in the language psychology as 
a characteristic of the qualities of the personality 
of an educated person [4].

The competence‑ based model attempts to enrich 
an educational process with personal sense. It is 
about the education emphasis on education out‑
comes. The result is not the amount of information 
learned, but a person’s ability to act in problematic 
situations. It is possible to distinguish the following 
principles of this model: 1) the principle of knowl‑
edge subordination to skills and practical needs; 
2) adaptation of educational objectives to prepara‑
tion for life; 3) focus on lifelong and self‑education.

A necessary component of an individual’s pro‑
fessionalism is professional competence. In order to 
gain professionalism, it is required to have appro‑
priate abilities, desires and personality traits, a will‑
ingness to constantly learn and improve one’s skills 
[6]. Since the teaching profession is both transfor‑
mative and managerial, the concept of the teacher’s 
professional competence implies the unity of their 
theoretical and practical preparedness to carry out 
pedagogical activity characterizing their profession‑
alism. In this regard, professional competence is 
determined by the level of professional readiness 
for work [1].

There are seven key educational competences: 
axiological, cultural, learning and cognitive, infor‑
mation, communicative, social‑ labor and self‑im‑
provement. They do not conflict with the core com‑
petences singled out by the Council of Europe and 
can be implemented in the practice of education.

In particular, social and interpersonal competence 
implies a critical review of some social development 
aspect, determination of the connection between 
contemporary and past events, awareness of the im‑
portance of political and economic contexts, edu‑
cational and professional situations, assessment of 
social events related to health, consumption and the 
environment, art work and literature understand‑
ing; communicative competence involves listening 
and taking into account other peoples’ views; speech 
perception and ability to speak, read and write in 
several languages; to speak in public, to discuss.

The pedagogical practitioners professional com‑
petence is the ability to solve professional prob‑
lems, tasks in professional activity conditions; the 
amount of knowledge and skills that determine work 
effectiveness and efficiency. It is a combination of 

personal and professional qualities. This competence 
is determined by a motivated desire for continuing 
education and self‑improvement, a creative and re‑
sponsible attitude to the occupation. The success of 
pedagogical activity depends on each pedagogical 
practitioners ability and skills to mobilize their ef‑
forts for systematic mental work, rationally build 
their activity, manage their emotional and psycho‑
logical state, unlock their potential, and be creative. 
Thus, the pedagogical practitionerss professional 
competence includes subject (special), psychological 
and pedagogical, differentiated pedagogical, socio‑ 
psychological, and reflexive components. In partic‑
ular, socio‑ psychological competence it shapes ped‑
agogical practitioners value orientations, as well as 
readiness for creative self‑fulfillment in pedagogical 
activity. Such competence involves the capacity for 
self‑analysis, the ability to critically evaluate and 
review the quality of activities, to analyze. Psycho‑
logical and pedagogical competence is considered as 
the availability of basic psychological and pedagog‑
ical knowledge and skills that determine the success 
in the fulfillment of a wide range of educational 
objectives; ability to organize an educational pro‑
cess; ability to establish pedagogically appropriate 
relationships with participants in the educational 
process, ability to create a favorable microclimate 
for teaching staff. Pedagogical activity reflection or 
autopsychological competence includes the ability to 
be aware of the level of one’s own activity, abilities, 
the knowledge of professional improvement meth‑
ods, the ability to identify the causes of weak points 
in performed activity, and the desire to perfect one 
self. Pedagogical communication is a holistic sys‑
tem of social and psychological interaction, which 
includes the exchange of information, education‑
al influence and the organization of relationships 
through communicative means. The task of pedagog‑
ical activity is to create conditions for an individu‑
al’s harmonious development. It is achieved by the 
organization of the environment, the management 
of various activities and the construction of proper 
interaction. The process of professionalism devel‑
opment should be considered through internal and 
external factors. External factors are socio‑ cultural 
environment and the education system where it is 
necessary to take into account the current educa‑
tional situation. Internal factors include the fol‑
lowing: pedagogical practitioners’ self‑cultivation, 
self‑education and self‑development. The objectives 
of socio‑ psychological competence development in 
pedagogical practitioners are achieved in the pro‑
cess of professional training and retraining, the 
improvement of socio‑ psychological tools for pro‑
fessional educational activity.

Thus, the above‑ mentioned makes it possible 
to conclude that in the pedagogical practitioners 
professional and pedagogical competence structure 
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a key role is played by socio‑ psychological compe‑
tence, since its formation allows to solve profession‑
al problems in the process of realization of educa‑
tion, upbringing and development goals. The main 
objectives of organizing professional activity peda‑
gogical’ practitioners’ are the following: boosting 
pedagogical practitioners’ professional and cultural 
level; improvement of the methods and styles of 
interaction based on the principles of humanization 
and democratization; upgrading educators’. It also 
has to be taken into account educational process out‑
comes, pedagogical practitioners’ qualification and 
staff morale. The professional competence essence 
is determined by the structure of the pedagogical’ 

practitioner’s activity which allows considering it 
as a functional component. Socio‑psychological com‑
petence is considered as a component of preschool 
teachers’ professional and pedagogical competence. 
Thus, the concepts of “professional competence” 
and “ socio‑ psychological competence” correlate as 
general and singular respectively. It ensures the 
learning process effectiveness, because it enables to 
scientifically implement professional training prin‑
ciples, content, and forms involving the capacity for 
self‑analysis, the ability to critically evaluate and 
review the quality of learning activities, to analyze 
used techniques and exercises in terms of their rel‑
evance and effectiveness.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  
ПРОЦЕСІВ НА ОБ’ЄКТАХ ЗБЕРІГАННЯ  

НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ  

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

COMPUTER SIMULATION OF TECHNOLOGICAL  
PROCESSES AT STORAGE FACILITIES OF  
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Анотація. Проведено моделювання процесу об’ємної витрати нафтопродукту через отвори в стінках резервуару 
РВС-2000 зі змінними діаметрами, спричинених тривалим впливом корозії. Моделювання витоку нафтопродукту через 
отвори в резервуарі проводилося за допомогою програмного забезпечення Solid Works. Апробація програми здійсню-
валась на прикладі умовного складу для зберігання нафтопродуктів.

Ключові слова: аварійна ситуація, аварія на складах нафтопродуктів, витікання нафтопродукту, міцність резервуа-
ру, необхідна товщина стінки, інженерне моделювання, 3D моделювання.

Аннотация. Проведено моделирование процесса объемного расхода нефтепродукта через отверстия в стенках ре-
зервуара РВС-2000 с переменными диаметрами, вызванными длительным воздействием коррозии. Моделирование 
утечки нефтепродукта через отверстия в резервуаре производилось с помощью программного обеспечения Solid Works. 
Апробация программы производилась на примере условного состава для хранения нефтепродуктов.

Ключевые слова: аварийная ситуация, авария на складах нефтепродуктов, утечка нефтепродукта, прочность ре-
зервуара, необходимая толщина стенки, инженерное моделирование, 3D моделирование.

Summary. Modeling of the process of volumetric consumption of petroleum product through holes in the walls of the tank 
RVS-2000 with variable diameters caused by prolonged corrosion. Simulation of oil leakage through holes in the tank was per-
formed using Solid Works software. The approbation of the program was carried out on the example of a conditional warehouse 
for storage of oil products.

Key words: еmergency situation, accident in oil product warehouses, oil product leakage, tank strength, required wall thick-
ness, engineering modeling, 3D modeling.

Сьогодні нафтова промисловість розвивається 
шаленими темпами, завдяки всеохоплюючому 

впровадженні інструментів автоматизації виробни‑
чих процесів. Сучасні умови здійснення виробничих 
процесів, та викликів які постають перед галуззю, 
спонукають до обробки значних об’ємів даних та 
різного роду показників які необхідно відстежувати 
в реальному часі, для безпечної експлуатації скла‑
дів нафтопродуктів. Одним з таких інструментів є 
комп’ютерне моделювання, яке дозволяє інженерам 
оперативно та без значних фінансових вливань, 
проводити досліди та отримувати результати, на 
отримання яких раніше було необхідно будувати 
спеціальні стенди або симулювати витоки на ре‑
альних резервуарах.

Найпоширенішим видом корозії являється вну‑
трішня корозія, яка утворюється за допомогою 
електрохімічного механізму. Наслідком цього 
є утворення отворів різних діаметрів, зазвичай 
розміром від 5 до 10 мм (так звані свищі). Для 
визначення важливості та масштабів аварій по‑
дібного типу, та оцінки кількості втрат необхідно 
провести моделювання із використанням сучасних 
програм, що дозволить отримати достатньо точні, 
а головне данні які будуть візуалізовано для ви‑
значення критичності аварій подібного типу.

Згідно умови, нам необхідно змоделювати отво‑
ри в боковій стінці резервуару, в кількості 5 штук 
діаметром 5 мм, для проведення гідравлічних об‑
рахунків. Розміщуватися отвори будуть в першо‑
му поясі резервуару на рівномірній відстані почи‑
наючи із відстані 200 мм від дна резервуару, так 
як моделювання повинно проводитися в найгір‑
ших умовах, тобто в зоні найвищого тиску.

Так як одним з основних дослідів є гідроста‑
тичне навантаження спричинене тиском рідини 

в резервуарі (рис. 1), то отримані дані будуть 
використані для визначення кількості нафтопро‑
дукту який буде втрачено при аварії спричиненій 
кородуванням стінок та утворенням «свищів».

Як ми можемо бачити, максимальний тиск на 
дні резервуару становить 162441 Па, ці значення 
не є критичними для стінок резервуарів, що доз‑
воляє нам стверджувати про правильні обрахун‑
ки товщини стінки. Також ми можемо наглядно 
бачити що в місці де в резервуарі були утворені 
«свищі» ми можемо спостерігати зону підвище‑
ного тиску.

Після завершення обрахунків обираємо всі 
поверхні для відображення руху потоку рідини. 
За демонструючий параметр обираємо швидкість 
руху потоку рідини. Результат обрахунків наве‑
дений на рис. 2.

Рис. 1. Результати проведення гідростатичного 
дослідження в програмі SolidWorks на базі резервуару 

РВС 2000
Джерело: розробка автора
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Як ми можемо бачити, швидкість руху ріди‑
ни в резервуарі майже рівна нулю, але в місці 
утворених отворів наближається до значення 1.4 
м/с. Після подолання місцевого опору у вигляді 
отвору рідина зменшує свою швидкість та знову 
стає рівною нулю. Для отримання точних вели‑
чин швидкості нам потрібно відобразити точкові 
результати в отворах.

Використовуючи програмне забезпечення буду‑
ємо графічну залежність (рис. 3) зміни швидко‑
сті в кожному отворі протягом обраної тривалості 
ітерації.

Рис. 3. Графічна залежність зміни швидкості  
в отворах резервуару протягом обраної тривалості 

ітерацій
Джерело: розробка автора

Графічна залежність дозволяє побачити нам, 
що програмне забезпечення використало усе‑
реднене значення швидкості. При таких умовах 

сумарна витрата із п’яти отворів за одну годину 
складає 411 л, а відповідно добова витрата нафто‑
продукту складе — 9 869 л, що є значним об’ємом 
втраченого нафтопродукту та шкоді екологічній 
обстановці регіону. Аварії подібного роду тягнуть 
за собою не тільки фінансові втрати у вигляді 
зміни кількісних властивостей нафтопродукту, 
а також стягнення за забруднення екології. Для 
аналізу приймемо почергову зміну діаметрів від 
1 до 5 мм з кроком 1 мм. Тобто буде проведено 5 
дослідів які будуть сформовані в таблицю із по‑
дальшими аналізами (рис. 4).

Аналізуючи графічну залежність 13 ми бачи‑
мо, що при збільшення діаметрів отворів, об’ємна 
витрата збільшується по експоненті. Це говорить 
про критичну необхідність своєчасної ліквідації, 
або попередження аварій подібного типу, так як, 
під дією гідростатичного тиску рідини, отвори ма‑
лого діаметру, які утворились під впливом корозії 
можуть значно збільшитись в діаметрі і призвести 
до високих втрат.

Отримане значення витрати при 5 отворах діаме‑
тром по 5 мм кожен, склало — 9 869 л/д, що дозво‑
ляє нам стверджувати про необхідність своєчасної 
ліквідації аварій подібного типу, для запобагання 
значних втрат та екологічної катастрофи. Також 
гіперболічна залежність об’ємної витрати від діа‑
метру отвору підтверджує критичність своєчасного 
реагування на втрату цілісності стінки резервуару.

Рис. 2. Візуалізація об’ємної спрощеної 3D моделі  
в розрізі

Джерело: розробка автора

Рис. 4. Графічна залежність об’ємної витрати від 
діаметру утворених свищів

Джерело: розробка автора

Література
1. Hong‑yang Zhang, Zong‑kun Li, Tong‑chun Li. Modeling in SolidWorks and analysis of temperature and 

thermal stress during construction of intake tower. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1674237015300557#aep‑article‑ footnote‑id1

2. Люта Н. В., Дорошенко Ю. І., Цішковська Ю. М. Аналіз нормативної методики розрахунку втрат нафто‑
продуктів від випаровування в процесі їх зберігання у резервуарі РВС‑2000. Raccolta di articoli scientifici con 
gli atti della ii conferenza scientifica e pratica internazionale «Ricerche scientifiche e metodi dellaloro realizzazione: 
Esperienza mondiale e realtа domestiche» 12 novembre 2021 — Bologna, Repubblica Italiana. Tomo 2. C. 12–14.



55

// International scientific journal «Internauka» // № 7 (126), 2022 // Technical sciences //

УДК 681.5
Міркевич Роман Миколайович
кандидат технічних наук, 
старший викладач кафедри автоматизації та 
комп’ютерних технологій систем управління
Національний університет харчових технологій
Миркевич Роман Николаевич
кандидат технических наук, 
старший преподаватель кафедры автоматизации и 
компьютерных технологий систем управления
Национальный университет пищевых технологий
Mirkevych Roman
Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer
National University of Food Technology

Міркевич Олексій Миколайович
магістр
Національного університету харчових технологій
Миркевич Алексей Николаевич
магистр
Национального университета пищевых технологий
Mirkevych Oleksii
Student of the
National University of Food Technology

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ  
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
УСТАНОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ  

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

SYSTEM OF MONITORING OF ELECTRIC POWER  
INSTALLATIONS WITH USE OF TECHNOLOGIES  

OF THE INTERNET OF THINGS

Анотація. Стаття призначена розробці системи моніторингу електроенергетичної установки з використанням техно-
логії Інтернету речей.

Ключові слова: системи релейного захисту, Інтернет речей, електроенергетична установка.

Аннотация. Статья предназначена для разработки системы мониторинга электроэнергетической установки с исполь-
зованием технологии Интернета вещей.

Ключевые слова: системы релейной защиты, Интернет вещей, электроэнергетическая установка.

Summary. The article is intended for the development of a system for monitoring the power plant using the Internet of 
Things technology.

Key words: relay protection systems, Internet of Things, electric power installation.
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Постановка проблеми. Енергетичний ринок — 
один з найважливіших секторів промисловості, 

що забезпечує наше повсякденне життя. Він вима‑
гає безперервного розвитку та інновацій, щоб бути 
доступним та ефективним. Промисловий Інтернет 
речей — це рух до розширення можливостей під‑
ключення та контролю в усіх аспектах цифрування 
галузі, й енергетика не є виключенням. Безпека 
та надійність електроенергетичної інфраструктури 
сьогодні мають життєво важливе значення, тому 
для її захисту використовують релейний захист 
і автоматика.

Використання релейного захисту і автоматики 
в поєднанні з ІоТ дозволяє нам передбачити, коли 
компоненти в мережі вийдуть з ладу. Це може 
забезпечити економію витрат на технічне обслуго‑
вування та заміну, оскільки несправність можна 
усунути до того, як вона стане серйозною. Це те, 
що називається обслуговуванням на основі умов 
(предиктивного обслуговування), на відміну від 
планового технічного обслуговування, яке є поши‑
реним сьогодні. Це може відкрити для більш ефек‑
тивного керування активами та обслуговування 
об’єктів, що дозволить заощадити витрати енер‑
гетичних компаній у довгостроковій перспективі.

У той же час існує безліч проблем, пов’язаних 
із впровадженням датчиків і систем IoT в енер‑
госистему. Нові вразливості до кіберзагроз, воло‑
діння та зберігання конфіденційних даних, готові 
рішення та індивідуальні рішення, централізовані 
та периферійні обчислення, а також витрати, що 
порівнюються з виграшами від впровадження сис‑
теми моніторингу на основі IoT, і це лише кілька.

Метою даної роботи є розробка системи моні‑
торингу електроенергетичної установки з вико‑
ристанням технологій ІоТ, що є тільки частиною 
подібних рішень що забезпечує принаймні збір та 
візуальну аналітику. Подальші дослідження бу‑
дуть використовувати ці дані для предиктивного 
обслуговування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Си‑
стема релейного захисту може захистити елек‑
тричну систему від несправностей, може виявляти 
та знаходити проблемні ділянки та електричні лі‑
нії, а також може автоматично ініціювати захисні 
заходи та дії схеми керування.

На сьогоднішній день система релейного захи‑
сту складається з кількох комбінованих реле. Ці 
реле також можуть мати різні типи приводів і мо‑
жуть керувати різними аспектами системи. Реле 
системи може реагувати на певні задані вхідні 
дані, а комбінація має справу з багатьма різними 
видами проблем і умов.

Релейний захист може вимірювати електричну 
конфігурацію та може з’ясувати, чи є в системі 
несправності та контролювати параметри. Деякі 
змінні електричної системи можуть включати час‑
тоту, напругу, струм і фазові кути. Коли змінна 

змінюється в її вимірюванні, сигнал несправності 
надсилається на захисні реле разом із її місцем 
розташування та типом.

Як тільки захисне реле виявить несправність, 
воно спрацює автоматично і вимкне ланцюг від‑
ключення вимикача. Таким чином несправний 
ланцюг буде відключений від системи, а вимикач 
буде у відкритому положенні.

Системи релейного захисту [4] використовують 
комбінацію захисних реле. Кожне реле в схемі 
захисту виконує певні функції і реагує на певний 
тип несправності, що виникає в енергосистемі. 
Нині більшість використовуваних реле захисту 
електронного типу завдяки своїй більшій точності 
та забезпеченню більш тісної координації систе‑
ми. Крім того, точність твердотільного реле вище, 
ніж електромеханічних реле. Однією з чудових 
особливостей твердотільних реле є збереження іс‑
торії роботи.

Використовуючи пристрої РЗА SCADA системи 
можуть:
 • зчитувати інформацію про пристрій захисту;
 • переглядати вимірювані величини у первинних 
чи вторинних величинах;

 • синхронізувати годинник пристрою з ПЛК;
 • переглядати стан дискретних входів, стан кон‑
тактів реле, стан світлодіодного індикатора (СДІ), 
стан віртуальних виходів пристрою;

 • проводити дистанційне керування пристроєм за 
командами з SCADA;

 • переглядати події у реальному часі;
 • переглядати та змінювати параметри;
 • переглядати та змінювати налаштування мере‑
жевих інтерфейсів типу RS‑485/RS‑232 чи USB.
Декілька недоліків використання SCADA сис‑

теми:
 • Відсутність засобів для аналітики даних;
 • Відсутність дистанційного відображення.

З використанням технологій ІоТ система ре‑
лейного захисту може виконувати такі функції:
 • контроль роботи за місцем та для оперативного 
моніторингу та діагностики обладнання;

 • збереження даних по місцю (на короткі терміни) 
та в хмарному сховищі;

 • формування звітів, які можуть налаштовуватися 
кінцевим користувачем;

 • розрахунок та моніторинг економічних показни‑
ків: кількості спожитого ресурсу і т. п.;

 • формування тривог з оповіщенням по різнома‑
нітним каналам, в тому числі електронна пошта, 
SMS, телеграм бот;

 • формування рекомендацій щодо оптимізації ро‑
боти;

 • ведення журналу поломок та ремонтів.
Формулювання цілей статті. Основною ціллю є 

проаналізувати і розробити систему моніторингу 
енергетичної установки з використанням Інтер‑
нету речей.
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Виклад основного матеріалу. Edge рівень це рі‑
вень між виробництвом і ІоТ в хмарі. Основними 
функціями Edge рівня є:
 • Зчитування даних з РЗА:

1) автоматичне зчитування даних реального часу 
(зчитування Modbus регістрів кожні 2 секунди);

2) автоматичне зчитування параметрів осцилограм 
та їх значень, обробка осцилограм і їх архіву‑
вання в CouchDB та відправка на віддалений 
сервер;

 • обробка даних;
 • Локальне відображення зчитуваних даних за 
допомогою Node‑ RED Dashboard;

 • відправка даних на віддалений сервер, зв’язок 
налаштований односторонній (з ІІоТ‑шлюзу на 
віддалений сервер).
В Edge рівні зображено, як з’єднуються при‑

строї з ІІоТ‑шлюзом. Протокол зв’язку буде за‑
лежати від вибору пристроїв. На Edge рівні від‑
бувається збір інформації, її часткова обробка, 
архівування і відображення поблизу виробництва, 
обробка даних допомагає зменшити трафік при 
відправленні на віддалений сервер, архівування 
допомагає зберегти дані в разі втрати зв’язку з ін‑
тернет мережею і відображати дані локально, до 
появи зв’язку.

В якості промислового ІІоТ шлюзу може бути 
використаний Advantech WISE‑710.

WISE‑710 [3] — це універсальний пристрій, 
який одночасно може бути шлюзом для промис‑
лових інтерфейсів, пристроєм збору та обробки 
даних, хабом для IoT пристроїв та маршрутиза‑
тором. Побудовано на базі SoC i.MX6 та працює 
під керуванням Ubuntu. По суті є компактним 
комп’ютером у промисловому виконанні з вбудова‑
ними інтерфейсами введення‑ виводу для підклю‑
чення будь‑якої автоматики, датчиків та іншої 
промислової периферії. Разом з пристроєм розроб‑
никам доступні відкриті SDK для складання ядра 
Linux і програм, а також варіанти з встановленим 
програмним забезпеченням EdgeLink, сумісним 
з понад 200 драйверами пристроїв, а також від‑
криті протоколи наприклад MQTT, Modbus і т. д.

У якості середовища для розробки застосун‑
ку використовується Node‑ RED. За допомогою 
Node‑ RED відбувається збір даних з системи ре‑
лейного захисту, їх первинна обробка, зберігання 
в CouchDB і відправка на віддалений сервер.

CouchDB [5] — це база даних з відкритим ви‑
хідним кодом, розроблена програмним фондом 
Apache. Основна увага приділяється простоті ви‑
користання, охоплюючи Інтернет. Це база даних 
сховища документів NoSQL.

CouchDB — це система зберігання, корис‑
на сама по собі. Можна створювати багато про‑
грам за допомогою інструментів, які надає вам 
CouchDB. Але CouchDB розроблено з урахуван‑
ням більшої картини. Його компоненти можна 

використовувати як будівельні блоки, які вирішу‑
ють проблеми зберігання дещо іншими способами 
для великих і складніших систем.

Реплікація CouchDB є одним із таких будівель‑
них блоків. Його основна функція — синхронізу‑
вати дві або більше баз даних CouchDB. Це може 
здатися простим, але простота є ключем до того, 
щоб дозволити реплікації вирішити ряд проблем: 
надійна синхронізація баз даних між кількома 
машинами для резервного зберігання даних; роз‑
поділяти дані в кластер екземплярів CouchDB, 
які спільно використовують підмножину загаль‑
ної кількості запитів, які потрапляють на кластер 
(балансування навантаження); і розподіляти дані 
між фізично віддаленими місцями.

Реплікація CouchDB використовує той самий 
REST API, який використовують усі клієнти. HTTP 
є повсюдним і добре зрозумілим. Реплікація пра‑
цює поступово; тобто, якщо під час реплікації щось 
піде не так, наприклад розрив мережевого з’єднан‑
ня, воно продовжиться з того місця, де зупинило‑
ся під час наступного запуску. Він також передає 
лише дані, необхідні для синхронізації баз даних.

Дані в CouchDB зберігаються в напівструкту‑
рованих документах, які є гнучкими з окреми‑
ми неявними структурами, але це проста модель 
документа для зберігання та спільного викори‑
стання даних. Якщо ми хочемо бачити наші дані 
різними способами, нам потрібен спосіб фільтра‑
ції, упорядкування та звітування про дані, які не 
були розбиті на таблиці.

Основними функціями рівня платформи (ри‑
сунок 1) є:
 • Отримання даних з ІІоТ‑шлюзу;
 • архівування даних реального часу в InfluxDB;
 • архівування параметрів та значень осцилограм 
в InfluxDB;

 • відображення архівних даних реального часу та 
значень осцилограм за рахунок використання 
сервісу Grafana.
Для відображення і аналітики даних вико‑

ристовується сервіс Grafana.
Grafana[1] — це рішення з відкритим вихідним 

кодом для запуску аналітики даних, отримання 
метрик, які розуміють величезний обсяг даних, 
і моніторингу наших програм за допомогою на‑
лаштовуваних інформаційних панелей.

Grafana, будучи рішенням з відкритим вихід‑
ним кодом, також дозволяє нам писати плагіни 
з нуля для інтеграції з кількома різними джере‑
лами даних.

Інструмент допомагає вивчати, аналізувати й 
відстежувати дані за певний період часу, який 
технічно називається аналітикою часових рядів. 
Це допомагає відстежувати поведінку користува‑
чів, поведінку додатків, частоту помилок, що ви‑
никають у виробничому або попередньому середо‑
вищі, тип помилок, що з’являються, і контекстні 
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сценарії, надаючи відносні дані. За допомогою ін‑
формаційних панелей дані представлені інформа‑
тивно, ефективно та презентабельно. Візуалізація 
даних важлива для збору й аналізу даних, оскіль‑
ки цей крок допомагає користувачам знати, де 
знаходяться дані. Інформаційні панелі в Grafana 
можна надати членам команди, і це змушує їх 
аналізувати та вносити зміни в графіки, якщо це 
необхідно. Платформа для обміну здається корис‑
ною, щоб заощадити час членів команди на ана‑
лізі діаграм.

Grafana має величезну різноманітність варіан‑
тів візуалізації, які допоможуть легко перегля‑
дати та розуміти дані. Ці параметри розбивають‑
ся на «панелі», які потім використовуються для 
створення приладової панелі Grafana.

Під час моніторингу додатків важливо знати 
про те, що вдруге щось піде не так або стане ненор‑
мальним. Це важливо для підтримки надійності 

систем і скорочення простоїв. Grafana має вбудо‑
вану підтримку величезної кількості каналів спові‑
щень, будь то електронна пошта, Slack, PagerDuty 
тощо, залежно від того, що найбільше підходить.

Для архівування даних реального в хмарі ви‑
користовується InfluxDB.

InfluxDB [2] — це відкрита база даних часо‑
вих рядів, створена InfluxData. Оптимізована для 
зберігання та пошуку даних часових рядів, вона 
використовується для моніторингу та запису по‑
казників ефективності та аналітики.

Модель даних InfluxDB складається з точок, 
кожна з яких має чотири компоненти: вимірю‑
вання, набір тегів, набір полів і мітку часу. Набір 
тегів — це словник пар ключ‑значення, значення 
якого представлені у вигляді рядків і індексують‑
ся. Набір полів складається з даних, записаних 
точкою; значення можуть бути floats, ints, strings 
та booleans і не можуть бути не індексованими. 

Рис. 1. Структурна схема прототипу системи
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Вимірювання пов’язує точки з різними наборами 
тегів або наборами полів. Окрема точка зберіга‑
ється в єдиній базі даних з точно однією полі‑
тикою збереження, яка містить інформацію про 
тривалість зберігання, кількість копій точок і ча‑
совий діапазон, охоплений групами фрагментів. 
Політика збереження, вимірювання та набір тегів 
спільно називають серією.

InfluxDB складається з двох баз даних в одній; 
він використовує індекс часових рядів для своїх 
рядових даних і перевернутий індекс для метада‑
них вимірювань, тегів і полів. Індекс часових рядів 
InfluxDB — це деревовидна база даних з лог‑струк‑
турованим злиттям, що складається з індексу, 
розділу, файлу журналу та файлу індексу. Для 
окремого сегмента індекс містить весь набір індек‑
сних даних, розділ містить розділений розділ да‑
них, щойно записаний рядок LogFile зберігається 
як WAL, а IndexFile — незмінний, відображений 
у пам’яті індекс, створений з LogFile або об’єдна‑
ний. з двох індексних файлів. Після запису вико‑
нується пошук серії та повертається ідентифікатор 
серії. Потім він надсилається до індексу, де іденти‑
фікатор серії додається до ревного растрового зобра‑
ження ідентифікаторів серії або ігнорується, якщо 

він уже створений. Потім він хешується і надсила‑
ється до розділу, який записує серію в файл журна‑
лу. Для запиту механізм запитів створює ітератор 
для кожної серії на сегмент. Ці ітератори вкладені 
і утворюють дерево, яке виконується знизу вгору. 
Дані зчитуються, фільтруються та об’єднуються 
для обчислення набору результатів.

InfluxDB зберігає дані в стовпчастому форма‑
ті, додатково організованому в обмежені в часі 
фрагменти. Це призводить до легшого видалення 
з файлової системи після закінчення терміну дії 
даних, оскільки не потрібно робити значне онов‑
лення збережених даних.

Висновки і пропозиції. В ході роботи було про‑
аналізовано системи моніторингу з використанням 
SCADA i IoT застосунків. Спочатку було розгляну‑
то важливість релейного захисту в захисті елек‑
троенергетичної системи і установки. Розглянуто 
системи з використанням SCADA i IoT застосун‑
ків і виділені переваги і недоліки їх. Також було 
розглянуто Edge рівень і рівень платформи систе‑
ми моніторингу з використанням ІоТ технологій. 
Використання бази даних часових рядів InfluxDB 
і веб‑програми для аналітики даних Grafana допо‑
магає контролювати параметри віддалено.
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ANDROID ДОДАТОК ДЛЯ ПРИВАТНОГО ЛІКАРЯ

ANDROID ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ВРАЧА

ANDROID APPLICATION FOR A PRIVATE DOCTOR

Анотація. Актуальність розробки додатку для приватного лікаря полягає в тому, що існує велика частина приватних 
лікарів, які працюють з виїздом додому та мають заповнювати картки пацієнтів. Для того, аби полегшити їм роботу, було 
розроблено додаток, який допомагає їм це робити.

Ключові слова: приватний лікар, додаток, платформа Android, дані пацієнта, зберігання даних пацієнта.

Аннотация. Актуальность разработки приложения для частного врача заключается в том, что существует большая 
часть частных врачей, которые работают с выездом на дом и должны заполнять карточки пациентов. Для того чтобы 
облегчить им работу, было разработано приложение, которое помогает им это делать.

Ключевые слова: приватный врач, приложение, платформа Android, данные пациента, хранение данных пациента.

Summary. The relevance of developing a supplement for a private doctor is that there are a large number of private doctors 
who work on the go and have to fill out patient cards. To make their job easier, an app has been developed to help them do so.

Key words: private doctor, application, Android platform, patient data, patient data storage.

Вступ. Впровадження ІТ у сферу охорони здо‑
ров’я дозволяє покращити якість обслугову‑

вання, помітно прискорити роботу персоналу та 
знизити витрати на обслуговування для пацієнтів. 
Інформаційні технології у медицині дають можли‑
вість проводити якісне спостереження за станом 
пацієнтів. Ведення електронних медичних кар‑
ток дозволяє скоротити час співробітників клінік, 
витрачений на оформлення різних бланків. Уся 
інформація про пацієнта представлена   в одному до‑

кументі, доступному медичному персоналу закладу. 
Усі дані про обстеження та результати процедур 
також вводяться безпосередньо до електронної ме‑
дичної картки. Це дає можливість іншим фахівцям 
оцінити якість призначеного лікування, виявити 
неточність діагностики.

Інформаційні технології в медицині та охороні 
здоров’я допомагають вирішити такі завдання:
 • вести облік пацієнтів;
 • спостерігати дистанційно за станом;
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 • зберігати та передавати результати діагностичних 
обстежень;

 • контролювати правильність призначеного ліку‑
вання;

 • проводити віддалене навчання;
 • давати консультації малодосвідченим праців‑
никам.
Застосування ІТ у медицині дозволяє ліка‑

рям проводити онлайн‑ консультації у будь‑який 
зручний час. У цьому підвищується доступність 
медичних послуг. Люди можуть отримати квалі‑
фіковану допомогу від досвідчених лікарів від‑
далено. Таким чином, пацієнтам або лікарям не 
потрібно долати великі відстані, щоб отримати 
консультацію. Лікар може за допомогою сучасних 
інформаційних технологій оцінити стан пацієнта, 
провести його огляд та ознайомитись з усіма ре‑
зультатами його обстежень [1, с. 16].

Огляд обраних технологій. Java — це мова про‑
грамування розроблена Sun Microsystems. Вона 
схожа на C і C++, але є набагато простішою. Java 
була спочатку розроблена Джеймсом Гослінгом 
разом зі своїми колегами з Sun Microsystems на 
початку 1990‑х років [2, c. 42].

Переваги мови Java:
1. Багатопотокова
Можливість багатопотокової роботи вбудовано 

безпосередньо в мову Java. Це означає, що можна 
створювати дуже інтерактивні додатки з низкою 
одночасних потоків діяльності.

2. Об’єктно‑ орієнтована мова програмування
На основі C++, який є напівоб’єктно‑ орієн‑

тованим, Java розширює функціональні можливості, 
щоб стати повністю об’єктно‑ орієнтованою мовою 
програмування. Деякі з найважливіших особливос‑
тей, які роблять його об’єктно‑ орієнто ваним: аб‑
стракція, інкапсуляція, успадкування, поліморфізм.

3. Полегшене управління пам’яттю
На відміну від C і C++, Java спирається на 

просту модель управління пам’яттю.
4. Безпечна
Функції безпеки вбудовані в систему мови та ви‑

конання. Вони включають перевірку часу виконан‑
ня та статичну перевірку типів під час компіляції.

5. Проста для вивчення
Легкість читання та письма робить будь‑яку 

мову простою. Це справедливо для Java, оскільки 
вона має менш неоднозначну синтаксичну термі‑
нологію. Будь‑хто може почати з Java з розумін‑
ням основних принципів програмування.

Java надзвичайно портативна. Одна й та сама 
програма Java працюватиме однаково на будь‑яко‑
му комп’ютері, незалежно від апаратних можли‑
востей чи операційної системи, якщо в ній є ін‑
терпретатор Java [3, c. 396–397].

SQLite — це програмна бібліотека, яка забезпе‑
чує систему управління реляційною базою даних. 
SQLite маэ легкий з точки зору налаштування, 

адміністрування бази даних та необхідних ресур‑
сів. SQLite має такі помітні особливості: автоном‑
ність, нульова конфігурація, трансакційна.

Програми, що використовують SQLite, отриму‑
ють такі переваги як підвищеної стійкості та ско‑
рочення часу розробки. Використання бази даних 
SQLite замість текстових файлів для конфігурації 
та зберігання об’єднує доступ до даних на всіх 
пристроях і допомагає підтримувати стабільну 
продуктивність [4, c. 256].

SQLite добре працює в середовищах, де кінцеві 
користувачі не повинні знати про існування бази 
даних. SQLite не потребує обслуговування або ад‑
міністрування, що робить його ідеальним вибором 
для мобільних додатків.

SQLite також добре працює у ролі бекенду для 
серверних програм і веб‑сайтів. SQLite може збі‑
гатися або навіть перевищувати продуктивність 
інших механізмів баз даних. Він запускає один 
процес без мережевого обміну, усуваючи тради‑
ційні накладні витрати на базу даних [5, c. 89].

Android — популярна комп’ютерна платформа, 
заснована на операційній системі Linux. Початко‑
ва комерційна версія Android вийшла на ринок 
у 2008 році у вигляді платформи для мобільних 
телефонів. Дивлячись на широту можливостей 
Android, його легко сплутати з операційною сис‑
темою для настільних комп’ютерів. Android — це 
багатошарове середовище, яке побудовано на ос‑
нові ядра Linux і включає багаті функціональні 
можливості. Android має величезний набір варі‑
антів підключення, включаючи Wi‑ Fi, Bluetooth, 
NFC і, звичайно, стільникові з’єднання в кожній 
мережі, яку ви можете собі уявити. Важливим 
аспектом середовища програм Android є те, що 
програми Android історично писалися мовою про‑
грамування Java [6, c. 256].

Опис розробки додатку. З метою якісної розроб‑
ки додатку потрібно розробити модель життєвого 
циклу. Модель життєвого циклу проекту (Software 
life cycle model, SLCM) — це структура, що визна‑
чає послідовність виконання та взаємозв’язку про‑
цесів, дій та задач на протязі виконання проекту.

1. Ініціювання.
На цьому етапі визначається бізнес‑ проблему, 

яку потрібно буде вирішити. Бізнес — проблема: 
приватні лікарі, які виїжджають до пацієнта на 
дім, не мають системи, яка б обслуговувала данні, 
що вони отримують та використовують у подаль‑
шому. Для цього їм потрібне певне «сховище» для 
цієї інформації. Також потрібно мати функцію до‑
давати інформацію до цього «сховища». Таким 
чином, потрібно розробити портативний програм‑
ний продукт, що буде дозволяти лікарям створю‑
вати записи про пацієнтів (додавати інформацію) 
та зберігати цю інформацію на електронному но‑
сії. Під час цього етапу також визначається сфера 
обслуговування, для ДПЛ це буде медична сфера.
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2. Планування.
Під час цієї частини розробка проекту розбива‑

ється на менші завдання та розробляється графік 
виконання завдань. Під час цього етапу потрібно 
визначити часові рамки виконання кожного ета‑
пу проекту, завдання, які необхідно виконати, та 
можливі обмеження.

3. Виконання.
На цьому етапі виконується сукупність дій, що 

призводять до втілення задуму замовника та отри‑
мання запланованого продукту. Етап «виконання» 
при розробці додатку виглядав наступним чином: 
розробка бд, проектування та реалізація користу‑
вацького інтерфейсу, розробка архітектури додат‑
ку та подальше тестування готового продукту.

4. Фаза впровадження.
На цьому етапі надаються остаточні результа‑

ти, аналізується пророблена робота. Також аналі‑
зується ефективність проекту, а саме визначається 
чи були досягнуті всі поставлені цілі (завдання 
виконані вчасно) і чи вирішено початкову про‑
блему за допомогою розробленого продукту. Та‑
кож, аналізуючи період розробки проекту, можна 

винести корисну інформацію, наприклад, як кра‑
ще планувати час [7, с. 345–347].

Останні три фази, а саме фазу планування, 
виконання та впровадження можна зобразити за 
допомогою діаграми «дерево цілей» (рис. 1).

Де 1.1 — Проектування модуля для додавання 
вхідних даних у БД, 1.2 — Проектування користу‑
вацького інтерфейсу; 2.1 — Розробка модуля для 
додавання вхідних даних у БД, 2.2 — Розробка 
користувацького інтерфейсу; 3.1 — Тестування 
модуля для додавання вхідних даних у БД, 3.2 — 
Тестування користувацького інтерфейсу.

Функціонал розробленого додатку. Додаток, що 
було розроблено, має допомагати лікарям зберіга‑
ти данні пацієнта.

Додаток має такий функціонал:
1. Вхід в систему (авторизація).
2. Створення нової картки пацієнта
3. Перегляд списку зі створеними картками 

пацієнта.
Вхід в систему (авторизація). Для того, аби за‑

хистити данні пацієнтів, потрібно зробити процес 
авторизації (рис. 2).

Система для 
зберігання даних 

про пацієнта 

1. Проектування 2. Реалізація 3. Тестування 4. Впровадження

1.2. 2.1 2.2 3.1 3.2.1.1.1.1.

Рис. 1. Діаграма «Дерево цілей»

Рис. 2. Авторизація
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При авторизації, користувач вводить свій логін 
і пароль. За допомогою цього система ідентифікує 
користувача, та надає йому доступ лише до тих 
даних, які вони може змінювати. Наприклад, за 
логіном та паролем доктора, йому надається до‑
ступ лише до тих карток пацієнта, які він ство‑
рював, тобто до його клієнтів.

Створення нової картки пацієнта. Після вхо‑
ду в систему можна побачити порожній список 

викликів, адже жодного запису не було створено. 
Для того, аби створити картку пацієнта, потрібно 
натиснути на кнопку «Додати картку» (рис. 3).

Для того, щоб додати картку пацієнта, потрібно 
натиснути на кнопку «Додати картку пацієнта». 
Після цього відкривається форма, яка містить всі 
необхідні поля для заповнювання (рис. 4).

На формі представлені всі необхідні поля: пріз‑
вище пацієнта, його ім’я та по‑батькові, вік, його 

Рис. 3. Інтерфейс програми, коли не створено жодної створеної картки пацієнта

Рис. 4. Порожня картка пацієнта
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Рис. 5. Заповнена картка пацієнта

адреса, номер картки, страховий поліс, страхова 
компанія (якщо такі є) та місце роботи. Можна за‑
повнити не всі поля, наприклад, якщо невідомий 
вік пацієнта, його місце роботи, тощо. Обов’яз‑
ковими є поля: прізвище пацієнта, його ім’я, 
по‑батькові, вік та номер медичної картки.

Далі користувач, в даному випадку лікар, має 
дві опції: заповнити картку, як це показано (рис. 5) 
та зберегти її, або відмінити додавання запису, на‑
приклад, якщо кнопку було натиснуто випадково 
або немає сенсу у додаванні запису у базу даних.

Висновок. Було розроблено додаток, який буде 
використовуватися приватними лікарями при 

наданні медичної допомоги пацієнту. А саме: 
зберігання інформації про пацієнта на планше‑
ті або іншому електронному носії. Для розробки 
було обрано мову програмування Java, систему 
керування базами даних SQLite, та платформа 
Android. Для полегшення розробки застосунки 
було розроблено модель життєвого циклу додатку. 
В результаті було розроблено мобільний застосу‑
нок, який дозволяє створювати картки пацієнта 
з необхідною інформацією, зберігати їх та вико‑
ристовувати у разі проблеми. Також була розро‑
блена функція авторизації, що забезпечує захист 
інформації.
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ТЕМПЕРАТУРНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕПЛОЄМНОСТІ ТА ГУСТИНИ  
НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІКАРБОНАТУ

TEMPERATURE DEPENDENCES OF HEAT CAPACITY AND DENSITY  
OF NANOCOMPOSITES BASED ON POLYCARBONATE

Анотація. Для полімерних мікро- і нанокомпозитів на основі полікарбонату, наповнених вуглецевими нанотрубками 
або мікрочастинками алюмінію, проведено аналіз залежності питомої теплоємності від температури. Виконано дослі-
дження з визначення температурної залежності густини даних полімерних композитів. Розглянуто можливості застосу-
вання пропонованих композитів для виготовлення теплообмінників, орієнтованих на передачу низькопотенційної тепло-
ти та експлуатацію в агресивних середовищах.

Ключові слова: полімерні мікро- і нанокомпозити, теплоємність, густина, теплообмінні апарати.

Summary. For polymer micro- and nanocomposites based on polycarbonate filled with carbon nanotubes or aluminum mi-
croparticles, the dependence of specific heat on temperature was analyzed. Studies have been carried out to determine the tem-
perature dependence of the density of these polymer composites. The possibilities of using the proposed composites for the pro-
duction of heat exchangers focused on the transfer of low-grade heat and operation in aggressive environments are considered.

Key words: polymer micro- and nanocomposites, heat capacity, density, heat exchangers.
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Вступ. До перспективних областей застосування 
полімерних мікро‑і нанокомпозитів відноситься, 

зокрема, виготовлення теплообмінних поверхонь, 
що є важливими елементами теплоенергетичних 
установок. Використання матеріалів даного класу 
покликане забезпечувати підвищення довговічності 
та надійності таких поверхонь, зниження їх масога‑
баритних характеристик та ін. Дана стаття присвя‑
чена дослідженню закономірностей зміни питомої 
теплоємності від температури полімерних мікро‑ 
і нанокомпозитів на основі полікарбонату [1–14].

Постановка задачі та методика проведення 
досліджень. Вимоги до діапазону робочих темпе‑
ратур даних матеріалів очевидно, диктуються те‑
пловими режимами експлуатації теплообмінних 
апаратів. Для полімерних мікро‑ та нанокомпози‑
тів цей діапазон, що обмежується температурою 
їхнього розм’якшення, є відносно невеликим. Тоб‑
то застосування зазначених матеріалів має бути 
в першу чергу орієнтоване на виготовлення те‑
плообмінників, призначених для передачі низь‑
копотенційної теплоти, робоча температура яких 
не перевищує 200 °C.

У цілій низці ситуацій вимоги до матеріалів 
для теплообмінних поверхонь включають також 
їхню високу корозійну стійкість. Дані вимоги 
стосуються досить широко застосовуваних тепло‑
обмінників, що експлуатуються за умов впливу 
різних агресивних середовищ. Крім того, до важ‑
ливих характеристик теплообмінних апаратів від‑
носяться їхні масогабаритні показники.

В рамках цієї роботи ставиться завдання ство‑
рення полімерних мікро‑і нанокомпозитів, що від‑
повідають перерахованим вище основним вимогам 
до теплообмінних апаратів. При цьому розгляда‑
ються можливості розробки таких композитів на 
основі частково‑ кристалічного полікарбонату з ви‑
користанням як наповнювач вуглецевих нанотру‑
бок (ВНТ) та мікрочастинок алюмінію.

Для знаходження питомої масової теплоємності 
композитів застосовувався метод диференціаль‑
ної скануючої калориметрії на установці Перкіна‑ 
Елмера DSC‑2 з модифікованим програмним 
забезпеченням від IFA Gmb Ulm. Густина дослі‑
джуваних матеріалів визначалася методом гідро‑
статичного зважування.

Результати досліджень. На рисунку 1 представ‑
лені результати експериментальних досліджень 
щодо визначення температурної залежності пито‑
мої теплоємності одержуваних полімерних нано‑ 
та мікрокомпозитів при різному вмісті наповню‑
вачів. Згідно з отриманими даними зі зростанням 
вмісту наповнювачів спостерігається деяке зни‑
ження величини теплоємності у всьому діапазоні 
температур, що розглядається.

Як видно із рис. 1, криві ср = f(t) містять 
яскраво виражені максимуми, що відповідають 
температурі плавлення композиту. Остання, згід‑
но з представленими даними, несуттєво змінюєть‑
ся зі зростанням вмісту наповнювачів і становить 
приблизно 220 °C. Таким чином, створені полімер‑
ні нано‑ та мікрокомпозити задовольняють вимо‑
гам до матеріалів для виготовлення теплообмінни‑
ків, призначених для передачі низькопотенційної 
теплоти.

Таблиці 1, 2 ілюструють результати досліджень 
густини полімерних композитів, що розглядаються, 
залежно від температури. Згідно з отриманими да‑
ними, густина композитів несуттєво відрізняється 
від густини полімерної матриці у всьому досліджу‑
ваному температурному діапазоні. Важливо підкрес‑
лити, що густина одержуваних композитів є дуже 
низькою і змінюється в межах 1220…840 кг/м3. 
Таким чином, матеріаломісткість теплообмінників, 
виготовлених з полімерних мікро‑ і нанокомпозитів, 
що розглядаються, виявляється нижче ідентичних 
за розмірами і конфігурації теплообмінників з нер‑
жавіючої сталі в 6…8 разів.

    

Рис. 1. Температурна залежність питомої теплоємності полімерних композиційних матеріалів на основі 
полікарбонату, наповнених вуглецевими нанотрубками (а) та частинками алюмінію (б) при різному вмісті 

наповнювачів: 1 — 0%; 2 — 4%; 3 — 10%
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Щодо зазначеної вище вимоги до матеріалів 
для теплообмінників, що працюють в умовах впли‑
ву агресивних середовищ, в частині їх підвищеної 
корозійної стійкості, то створені мікро‑і наноком‑
позити цілком задовольняють цю вимогу. Це, як 
очевидно, обумовлено як унікальними антикоро‑
зійними властивостями полімерної матриці, так 
і дуже високою стійкістю до корозії наповнювачів.

Висновки. Для розроблених полімерних ком‑
позитів на основі полікарбонату досліджено зако‑
номірності зміни їхньої питомої теплоємності від 

температури. Показано, що зі зростанням вмісту 
наповнювачів спостерігається деяке зниження 
величини теплоємності у всьому діапазоні темпе‑
ратур, що розглядається. Встановлено також, що 
температура плавлення композитів не залежить 
від вмісту наповнювачів і становить приблизно 
220 °C. Виконані дослідження з визначення тем‑
пературної залежності густини полімерних ком‑
позитів, що розробляються. Встановлено факт не‑
значного підвищення їх густини зі збільшенням 
частки наповнювачів.

Таблиця 1
Значення густини ρ, (кг/м3) полімерного композиту на основі полікарбонату, наповненого 

алюмінієм, при його різному вмісті ω для різних температур

ω, %
t, °C

20 °С 40 °С 80 °С 100 °С 140 °С 180 °С 200 °С 220 °С 240 °С
0 1220 1220 1210 1200 1150 1020 920 870 840

4 1230 1220 1220 1200 1170 1080 1000 890 850

10 1250 1250 1240 1220 1190 1110 1030 920 880

Таблиця 2
Значення густини ρ, (кг/м3) полімерного композиту на основі полікарбонату, наповненого 

вуглецевими нанотрубками при їх різному вмісті ω для різних температур

ω, %
t, °C

20 °С 40 °С 80 °С 100 °С 140 °С 180 °С 200 °С 220 °С 240 °С
0 1220 1220 1210 1200 1150 1020 920 870 840

4 1220 1210 1210 1190 1160 1050 940 880 850

10 1230 1230 1220 1220 1200 1080 1010 900 870
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ЕКЗОТЕРМИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ  
ПРИ ЇХ НАПОВНЕННІ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ

CRYSTALLIZATION EXOTHERMS FOR POLYMER  
COMPOSITES FILLED WITH CARBON NANOTUBES

Анотація. Наведено дані експериментальних досліджень щодо кристалізації полімерних нанокомпозитів на основі 
полікарбонату.

Ключові слова: екзотерми кристалізації, вуглецеві нанотрубки, полімерні композити.

Summary. The data of experimental studies of crystallization of polymer nanocomposites based on polycarbonate are 
presented.

Key words: crystallization exotherms, carbon nanotubes, polymer composites.

Вступ. В останній період спостерігається тен‑
денція до розширення областей використання 

полімерних матеріалів за рахунок застосування 

різних композицій. Дані композиції, як відомо, 
мають значно ширший спектр фізико‑ механічних 
і технологічних властивостей. При цьому особливо 
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виділяються полімерні мікро‑ і нанокомпозити, 
властивості яких покращені введенням у полімерну 
матрицю відносно незначної кількості частинок 
наповнювача відповідних розмірів [1–14].

Дана стаття присвячена експериментальним до‑
слідженням закономірностей кристалізації нано‑
композитів на основі полікарбонату, наповнених 
вуглецевими нанотрубками.

Постановка задачі та методика проведення 
досліджень. В роботі ставиться завдання експе‑
риментального визначення екзотерм затвердін‑
ня композиту при його охолодженні з розплаву 
із заданою постійною швидкістю. Тут тепловий 
потік, що відводиться від композиту, визначався 
в сухій атмосфері азоту методом диференціальної 
скануючої калориметрії (ДСК) на установці Perkin 
Elmer DSC‑2 з модифікованим програмним забез‑
печенням від IFA Gmb, Ulm. При цьому зразок, 
поміщений в комірку, нагрівався до температури 
550 К, що перевищує температуру плавлення ма‑
триці приблизно на 50 К, витримувався при даній 
температурі протягом 180 с і далі охолоджувався 
до температури рівної 400 К при фіксованій швид‑
кості охолодження.

Результати досліджень. На рис. 1 та в табл. 1 
наведено характерні результати експерименталь‑
них досліджень, що стосуються визначення екзо‑
терм затвердіння для полімерних нанокомпозитів, 
що розглядаються.

Розглянемо спочатку особливості впливу швид‑
кості охолодження композитів Vt на основні пара‑
метри процесу їх кристалізації. Згідно з отримани‑
ми даними для аналізованих композитів при різній 
масовій частці наповнювача має місце в цілому 
аналогічний характер зміни цих параметрів зі 
зростанням величини Vt (рис. 1). Тут у першу чер‑
гу привертає увагу дуже істотне зниження макси‑
муму відведеного від композиту теплового потоку 
Qmax з підвищенням швидкості охолодження Vt при 
помітному зміщенні положення даного максимуму 
на кривій Q = f (T) в область нижчих температур.

Підвищення швидкості охолодження компо‑
зиту Vt призводить також до зниження темпера‑
тури початку ТN та кінця ТK кристалізації. При 
цьому помітно підвищується інтервал температу‑
ри кристалізації ΔТ (ΔТ = ТN – ТK). Наприклад, 
для нанокомпозиту, що містить 4% вуглецевих 
нанотрубок, зазначений інтервал ΔТ становить 
6,5 К при Vt = 0,0083 К/c і досягає 18,9 К при 
Vt = 0,333 К/c.

Зупинимося коротко на розгляді ефектів впливу 
масової частки наповнювача на характер отрима‑
них екзотерм кристалізації. Як видно із рис. 1, 
з підвищенням ω спостерігається трансформація 
унімодального піку на кривій Q = f (T) у бімодаль‑
ний. При цьому зазначена бімодальність із зрос‑
танням ω стає все більш яскраво вираженою. Важ‑
ливо підкреслити, що масова частка наповнювача 

Рис. 1. Екзотерми кристалізації для полімерних 
нанокомпозитів на основі полікарбонату, наповнених 
вуглецевими нанотрубками, при вмісті наповнювачів 

ω = 0,2% (а), 0,3% (б) та 4,0% (в) при різних 
швидкостях охолодження композиту з розплаву: 

1 — Vt = 0,0083 К/с; 2 — 0,0333 К/с; 3 — 0,0833 К/с; 
4 — 0,333 К/с

ω, при якій виявляється зазначена трансформація, 
виявляється різною для різних композиційних 
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матеріалів. Як випливає з результатів виконаних 
експериментальних досліджень, у разі полімерного 
композиту, наповненого вуглецевими нанотрубка‑
ми, бімодальний пік на кривих Q = f (T) з’явля‑
ється при значенні ω рівному ω = 0,5%.

При проведенні експериментів були отримані 
відповідні екзотерми кристалізації для полімерної 
матриці при різних швидкостях Vt. охолодження 
з розплаву. Тут характер екзотерм в цілому ана‑
логічний таким для композитів, що розглядають‑
ся, при відносно невеликому вмісті наповнювача 
(ω = 0,2%). Тобто при всіх досліджених швидко‑
стях охолодження Vt екзотерми кристалізації по‑
лімерної матриці містили лише унімодальні піки, 
рівень яких знижувався зі зростанням Vt.

Висновки. Експериментально отримані екзотер‑
ми кристалізації для полімерних нанокомпозитів. 
Виявлено ефекти впливу швидкості охолодження 
композиту з розплаву Vt та частки наповнювача 
ω на різні характеристики процесу кристалізації. 
Зокрема показано, що зі зростанням Vt відбуваєть‑
ся зниження максимуму теплового потоку Qmax, 
що відводиться від композиту, і зменшення темпе‑
ратур початку ТN 

та кінця Тк кристалізації при по‑
мітному підвищенні інтервалу температур криста‑
лізації ΔT. Встановлено також факт трансформації 
унімодального піку на екзотермах кристалізації 
в бімодальний при підвищенні масової частки на‑
повнювача ω.

Таблиця 1
Характеристики процесу кристалізації полімерного нанокомпозиту на основі полікарбонату, 

наповненого вуглецевими нанотрубками, при різному вмісті наповнювача ω і  
різних швидкостях V

t
 охолодження композиту з розплаву

ω, % T
N
, K T

M
, K T

k
, K ΔT

N
, K Q

max
, мВт

Vt = 0,0083 К/с

0 467,5 463,0 460,0 7,5 1,79

0,2 466,9 463,7 461,0 5,9 2,24

0,3 467,6 464,3 461,2 6,4 2,27

4 467,4 464,0; 464,6 460,9 6,5 2,18

Vt = 0,0166 К/с

0 467,1 462,3 459,2 7,9 1,70

0,2 465,0 460,8 457,8 7,2 1,94

0,3 465,6 461,5 457,8 7,8 1,95

4 465,6 461,7; 461,0 458,0 7,6 1,90

Vt = 0,0333 К/с

0 465,2 460,0 457,0 8,2 1,55

0,2 462,4 458,0 454,2 8,2 1,68

0,3 463,0 458,6 454,4 8,6 1,70

4 462,9 458,7; 457,8 454,6 8,3 1,73

Vt = 0,0833 К/с

0 461,2 455,4 451,9 9,3 1,32

0,2 458,2 453,7 449,7 8,5 1,37

0,3 458,7 454,5 449,8 8,9 1,28

4 458,8 455,1; 453,4 450,2 8,6 1,38

Vt = 0,166 К/с

0 457,9 451,2 446,9 11,0 1,16

0,2 457,5 451,2 445,1 12,4 1,19

0,3 458,1 451,9; 450,1 445,5 12,6 1,20

4 458,1 452,1; 450,1 445,2 12,9 1,21

Vt = 0,333 К/с

0 456,5 448,4 441,5 15,0 0,97

0,2 455,0 446,7 438,3 16,7 0,98

0,3 455,6 448,0; 444,0 437,7 17,9 0,99

4 455,6 448,1; 443,9 436,7 18,9 1,00
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КОМБІНОВАНІ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНІ СИСТЕМИ  
З ПОГЛИБЛЕНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ  

КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
С УГЛУБЛЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ  

КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

COMBINED HEAT RECOVERY SYSTEMS WITH DEEPER  
COOLING OF EXHAUST GASES BOILER PLANTS

Анотація. Для водогрійних котельних установок систем теплопостачання наводяться теплові схеми глибокої утилі-
зації теплоти відхідних димових газів. Виконано аналіз ККД і коефіцієнта використання теплоти палива (КВТП) котла та 
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температури відхідних газів протягом опалювального періоду для двох запропонованих варіантів схем, призначених 
для нагрівання різних теплоносіїв. Обґрунтовано вибір раціональної системи теплоутилізації.

Ключові слова: газоспоживальні котельні установки, відхідні гази, системи теплоутилізації, різні теплоносії, ефективність.

Аннотация. Для водогрейных котельных установок систем теплоснабжения приводятся тепловые схемы глубокой 
утилизации теплоты отходящих дымовых газов. Проведен анализ КПД и коэффициента использования теплоты топлива 
(КИТТ) котла и температуры отходящих газов в течение отопительного периода для двух предложенных вариантов схем, 
предназначенных для нагрева различных теплоносителей. Обоснован выбор рациональной системы теплоутилизации.

Ключевые слова: газопотребляющие котельные установки, отходящие газы, системы теплоутилизации, различные 
теплоносители, эффективность.

Summary. For water- heating boiler plants of heat supply systems, thermal schemes of deep heat recovery of exhaust gases 
are given. The efficiency and coefficient the use heat of fuel of boiler and exhaust gas temperature during the heating period 
for the two proposed variants of schemes intended for heating of different heat-transfer agents were analyzed. The choice of a 
rational heat recovery system is justified.

Key words: gas-fired boiler plants, exhaust gases, heat recovery systems, various heat-transfer agent, efficiency.

Вступ. Ефективність використання теплоути‑
лізаційних технологій котельних установок 

визначається глибиною охолодження відхідних 
газів, а саме рівнем зменшення їхньої температури. 
При зниженні цієї температури нижче точки роси 
водяної пари, що міститься в газах, реалізується 
використання теплоти конденсації частини пари, 
яка конденсується. І чим нижчий рівень температу‑
ри вихідних газів, тим вищий обсяг зконденсованої 
пари. Рівень зниження даної температури залежить 
від характеристик застосовуваних теплоносіїв для 
використання утилізованої теплоти і ефективно‑
го компонування в теплоутилізаційних системах 
відповідного теплообмінного обладнання. Дана ро‑
бота присвячена розробленню та дослідженню для 
газоспоживальних котельних установок нових те‑
плоутилізаційних систем підвищеної ефективності.

Найбільш поширеною схемою теплоутилізації 
є схема з попереднім підігрівом зворотної тепло‑
мережної води перед надходженням її до котла 
[1–2]. При такій схемі теплоутилізації не реалі‑
зується глибоке охолодження димових газів про‑
тягом усього опалювального періоду через високу 
температуру зворотної води в певних режимах ро‑
боти котла. Для підвищення ефективності вико‑
ристання палива в комунальних котлах розробле‑
но комбіновані теплоутилізаційні системи [3–6]. 
У цих системах після зазначеного водогрійного 
теплоутилізатора встановлюються теплоутилізато‑
ри для нагрівання інших теплоносіїв, в яких існує 
потреба котелень, і які мають меншу температуру 
меншу, ніж зворотна вода. Такими теплоносіями 
слугують дуттьове повітря і холодна вода, що над‑
ходить в систему хімводоочищення.

Мета роботи полягає у підвищенні ефективнос‑
ті використання теплоти палива (КВТП) газоспо‑
живальних опалювальних котельних установок 
шляхом застосування теплоутилізаційних техно‑
логій з нагріванням теплоносіїв різного призна‑
чення.

Методика проведення досліджень. Для визна‑
чення основних характеристик теплоутилізацій‑
них систем використовувалися відомі методи те‑
плового розрахунку котельних установок та дані 
експериментальних досліджень, отриманих авто‑
рами [7].

Результати досліджень. Розрахункові дослі‑
дження виконувались з використанням в системах 
теплоутилізації газоспоживального опалювального 
котла КСВа — 2,0Г номінальною теплопродуктив‑
ністю 2 МВт. Вихідні дані досліджень наведено 
в таблиці 1.

Розглядалися два варіанти систем глибокої 
утилізації теплоти відхідних газів котла, призна‑
чені для нагрівання зворотної тепломережної води 
котельні, холодної води, що надходить в систему 
хімводоочищення, та дуттьового повітря (рис. 1). 
Для підігрівання цих теплоносіїв застосовують‑
ся відповідні теплоутилізатори (ВП, ВП ХВО та 
ПН). З метою запобігання конденсатоутворенню 
в газовідвідних трактах у теплоутилізаційних си‑
стемах запропоновано використання комплексу 
теплових методів — повітряного та підсушування 
охолоджених димових газів у газопідігрівачі ГП. 
Для реалізації повітряного методу встановлюється 
додатковий повітропідігрівач ДПН, в якому від‑
хідними газами котла нагрівається частина пові‑
тря, що надходить для підмішування у вихідний 
газохід [2; 8].

Варіантом 1 у роботі розглядається відома 
теплоутилізаційна система, у якій використан‑
ня теплоти димових газів реалізується при по‑
слідовному надходженні димових газів від кот‑
ла в теплоутилізатор для нагрівання зворотної 
тепло мережної води, далі в теплоутилізатор для 
попереднього підігрівання дуттьового повітря 
ДПН, потім в теплоутилізатор для нагрівання 
холодної води на хімводоочищення ВП ХВО 
вар.1 (без використання теплоутилізатора ВП 
ХВО вар. 2).
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Варіантом 2 в роботі слугує теплоутилізаційна 
система, в якій на відміну від першого варіанту 
теплоутилізатор для нагрівання води на хімводо‑
очищення (ВП ХВО вар. 2) встановлено перед те‑
плоутилізатором ПН При цьому теплоутилізатор 
ВП ХВО вар. 1 вже не використовується.

В досліджуваних системах водогрійні теплоу‑
тилізатори компонувалися з пучка оребрених 
біметалічних труб (сталева основа та алюміні‑
єве оребрення). Повітрогрійними теплоутиліза‑
торами слугували пластинчасті теплообмінни‑
ки з нержавіючої сталі. На рис. 2, 3 наведено 
результати залежності від температури навко‑
лишнього середовища tнс протягом опалюваль‑
ного періоду коефіцієнта використання теплоти 
палива котла КВТП котла Δη та температури 
відхідних газів tг при різному компонуванні 

теплообмінників‑ теплоутилізаторів в теплоути‑
лізаційній системі для двох розглянутих варі‑
антів.

Як видно з наведених результатів, загальні по‑
казники теплоутилізаційних систем (коефіцієнт 
використання теплоти палива котла КВТП котла 
Δη і температури відхідних газів tг) є дуже близь‑
кими для обох варіантів. Так для обох систем 
КВТП котла змінюється в межах Δη — 6,8 ÷ 8,3%, 
а температура вихідних газів відповідає діапазону 
tг — 45 ÷ 72 °C. Перерозподіл цих характеристик 
у розглянутих системах здійснюється в окремих 
теплоутилізаторах.

Отримані результати дозволяють при ство‑
ренні теплоутилізаційних систем враховувати 
інші особливості компонування теплообмінників‑ 
теплоутилізаторів у цих системах. А саме: 

Таблиця 1
Вихідні дані

Найменування параметру Значення

Потужність котла, % 30 ÷ 100

Теплопродуктивність котла у номінальному режимі, МВт 2,0

Витрата природного газу, м3/год 70 ÷ 200

Витрата димових газів, кг/с 0,3 ÷ 0,9

Температура газів на виході з котла в номінальному режимі, °C 157

Коефіцієнт надлишку повітря 1,1

Вологовміст газів на виході з котла, кг /кг с. г. 0,135

Витрата води через котел, кг/с 19

Витрата холодної води на ХВО, кг/с 0,24 ÷ 0,38

Температура зворотної води, °C 30 ÷ 70

Температура води на ХВО, °C 5

Температура навколишнього середовища, °C –20 ÷ +10

Розрахункова температура повітря для системи опалення, °C –20

Розрахунковий перепад температур для системи опалення Δt
о
, °C 25

ККД котла без теплоутилізаторів за нижчою теплотою згоряння палива, % 92 ÷ 94

Рис. 1. Варіанти теплоутилізаційних систем опалювальних котлів при нагріванні різних теплоносіїв
К — котел; ДПН — додатковий повітронагрівач; ВП — водопідігрівач; ВП ХВО — підігрівач води  

на хімводоочищення; ПН — повітронагрівач; ГП — газопідігрівач; Д — димова труба
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використання другого з розглянутих варіантів 
систем, при розміщенні теплоутилізатора для на‑
грівання дуттьового повітря ПН після теплоутилі‑
затора для нагрівання води на хімводоочищення 
(ВП ХВО вар.2), дозволяє конструкційне агрегату‑
вання теплоутилізаторів ВП та ВП ХВО в одному 
корпусі. Це забезпечує зменшення втрат теплоти 
з поверхні з’єднувальних трубопроводів та газохо‑
дів, більш високу компактність теплоутилізацій‑
ної установки, що дуже важливо за умов дефіциту 

вільних площ у котельнях. На основі проведених 
досліджень можна зробити вибір на користь пріо‑
ритетного застосування цього варіанту.

Висновки.
1. Результати досліджень показали, що засто‑

сування для опалювальних котлів комунальної 
теплоенергетики пропонованих комбінованих 
теплоутилізаційних систем дозволяє реалізову‑
вати режими їхньої роботи зі зниженням темпе‑
ратури газів нижче точки роси протягом усього 

         

а)                                                                               б)
Рис. 2. Рівні приросту ККД та КВТП котла Δη (а) та температури відхідних газів tг (б)  

для всієї теплоутилізаційної системи та окремих теплоутилізаторів за умови розміщення ВП ХВО  
після повітронагрівача ПН (варіант 1)

1 — водопідігрівач; 2 — підігрівач води на хімводоочищення; 3 — повітронагрівач;  
4 — додатковий повітронагрівач; 5 — вся теплоутилізаційна система; 6 — температура у гирлі димової труби

             

а)                                                                               б)
Рис. 3. Рівні приросту ККД та КВТП котла Δη (а) та температури відхідних газів tг (б)  

для всієї теплоутилізаційної системи та окремих теплоутилізаторів за умови розміщення ВП ХВО  
перед повітронагрівачем ПН (варіант 2)

1 — водопідігрівач; 2 — підігрівач води на хімводоочищення; 3 — повітронагрівач;
4 — додатковий повітронагрівач; 5 — вся теплоутилізаційна система; 6 — температура у гирлі димової труби
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опалювального періоду і завдяки цьому підвищи‑
ти КВТП котла на 6,8–8,3%.

2. Переважним варіантом теплоутилізаційної 
системи є розміщення теплообмінника ВП ХВО 
перед повітронагрівачем ПН. Це рішення дозволяє 

агрегатувати два теплоутилізатори (ВП та ВП 
ХВО) в одному корпусі, що забезпечує підви‑
щення компактності даної установки та змен‑
шення тепловтрат від з’єднувальних газоходів та 
трубопроводів.
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Анотація. Описано проблеми застосування способу рециркуляції димових газів у суміші із дуттьовим повітрям для 
котлів невеликої потужності, які не оснащені повітропідігрівачами. Виконано аналіз тепловологісного стану газопові-
тряної суміші в різних режимах водогрійного опалювального котла теплопропродуктивністю 2 МВт. Визначено причини 
обмеження застосування даного способу та вказано шляхи вирішення проблем.

Ключові слова: газоспоживальні котельні установки, системи рециркуляції димових газів, тепловологісний режим.

Summary. The problems of using the method of flue gas recirculation into the combustion air for small- capacity boilers that 
are not equipped with air-heaters are described. An analysis of the thermal- humidity state of the gas-air mixture in different 
modes of a water- heating boiler with a heat output of 2 MW was carried out. The reasons for limiting the application of this 
method are determined and ways to solve problems are indicated.

Key words: gas-fired boiler plants, flue gas recirculation systems, thermal- humidity regime.

Вступ. На сьогодні забруднення довкілля набуває 
глобального характеру [1–9]. Одним із джерел 

цього забруднення є паливоспоживальні енерге‑
тичні об’єкти, експлуатація яких дуже впливає 
на екологічну безпеку навколишнього середовища 
[1; 2].

Напрями покращення цієї безпеки при експлу‑
атації паливоспоживальних котельних установок 
пов’язані зі зниженням викидів оксидів азоту 
з димовими газами. Оксиди азоту визначають на 
95ч98% токсичність продуктів спалювання котлів 
електростанцій на природному газі і на 40ч50% 
котлів на вугіллі та мазуті [3]. Тому зниження 
цих викидів в атмосферу дозволяє суттєво знизити 
забрудненість навколишнього середовища.

Серед шляхів зниження емісії оксидів азоту є 
застосування способів пригнічення їх утворення 
шляхом зменшення температури горіння в топці 
котла [1–10]. Серед цих способів широкого засто‑
сування набуло введення відхідних димових газів 
рециркуляції в топку котла, а найбільше поши‑
рення отримало введення димових газів рецирку‑
ляції в суміші з дуттьовим повітрям [1–3; 9; 10].

Даний спосіб є досить апробованим на котлах 
великої потужності, які зазвичай обладнані пові‑
тропідігрівачами. Використання способу рецирку‑
ляції димових газів у суміші з дуттьовим повітрям 
для котлів малої та середньої потужності пов’язане 
з певними проблемами щодо забезпечення роботоз‑
датності котельної установки в деяких режимах. 

А саме: при змішуванні охолоджених димових 
газів з дуттьовим повітрям відбувається підви‑
щення вологовмісту повітрогазової суміші, що 
при низьких температурах атмосферного повітря 
може призводити до конденсатоутворення і навіть 
обмерзання у підвідних до котла повітроводах та 
у дуттьовому вентиляторі. Тому дана робота, яка 
присвячена дослідженню тепловологісного стану 
газоповітряної суміші при застосуванні рециркуля‑
ції димових газів у дуттьове повітря, є актуальною.

Мета роботи полягає у визначенні тепловоло‑
гісних показників газоповітряної суміші (дуттьо‑
вого повітря та рециркульованих газів) при різних 
режимах роботи опалювального котла та частках 
рециркульованих газів.

Методика проведення досліджень. Використову‑
валися відомі методи теплового розрахунку котель‑
них установок, зокрема нормативний метод [11].

Результати досліджень. Розрахункові дослі‑
дження виконувались з використанням газоспо‑
живального опалювального котла КСВа — 2,0Г 
номінальною теплопродуктивністю 2 МВт. Вихідні 
дані досліджень наведено в табл. 1.

Визначалися температура та точка роси по‑
вітрогазової суміші (дуттьового повітря та газів 
рециркуляції) в різних режимах котла протягом 
опалювального періоду (в залежності від темпе‑
ратури навколишнього середовища) при обсягах 
рециркульованих газів χ від 10 до 20%. Для роз‑
рахунку вказаних тепловологісних показників 

Таблиця 1
Вихідні дані

Найменування параметру Значення

Потужність котла, % 30 ÷ 100

Витрата природного газу, м3/год 70 ÷ 200

Витрата димових газів, кг/с 0,3 ÷ 0,9

Коефіцієнт надлишку повітря 1,1

Вологовміст газів на виході з котла, кг /кг с. г. 0,120

Витрата води через котел, кг/с 19

Температура навколишнього середовища, °C ‑30 ÷ +10

Розрахункова температура повітря для системи опалення, °C ‑20

Розрахунковий перепад температур для системи опалення Δt
о
, °C 25
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виконувався тепловий розрахунок котла з визна‑
ченням температур відхідних димових газів при 
вказаних значеннях χ.

На рис. 1 зображено принципову схему котель‑
ної установки з системою введення у газопальни‑
ковий пристрій димових газів рециркуляції у су‑
міші з дуттьовим повітрям.

Рисунок 2 ілюструє результати досліджень 
щодо залежності від відносного теплового наван‑
таження Q

к
 котла температури його відхідних 

димових газів tг
відх при різних частках χ рецир‑

кульованих газів.
Отримані результати засвідчили що темпе‑

ратура tг
відх відхідних димових газів котла зни‑

жується при застосуванні систем рециркуляції 
димових газів, і тим більше, чим вища частка 

χ підмішуваних до дуттьового повітря димових 
газів. Значення температури tг

відх використані при 
визначенні тепловологісних показників (темпера‑
тури tсум та точки роси tсум

р) повітрогазової суміші. 
Відповідні дані наведено на рис. 3.

Як видно з отриманих результатів, без застосу‑
вання систем рециркуляції температура дуттьово‑
го повітря вища за його температуру точки роси 
в усіх режимах котла завдяки зазвичай низькій 
вологості повітря.

При застосуванні системи рециркуляції воло‑
говміст повітрогазової суміші підвищується через 
відносно високе значення вологовмісту відхідних 
димових газів (табл. 1) і точка роси tсум

р зростає 
та перевищує температуру суміші tсум в усіх режи‑
мах котла протягом опалювального періоду. І чим 
вище значення частки χ в цій суміші, тим поміт‑
ніше зростання точки роси tсум

р. Тобто, у повітро‑
підвідних каналах може спостерігатись конден‑
сатоутворення. А в деяких режимах роботи котла  
(Qк ≥ 80%, що відповідає за температурним гра‑
фіком температурам навколишнього середови‑
ща меншим за 0 °C) температура повітрогазової 
суміші tсум може набувати мінусових значень. 
А відповідно в цих режимах імовірне обмерзан‑
ня повітропідвідних каналів, які розміщені зовні 
приміщення.

Отже, результати досліджень свідчать, що без 
застосування спеціальних заходів, що забезпе‑
чують перевищення температури повітрогазової 
суміші tсум над точкою роси tсум

р, роботоздатність 
котельної установки не може бути забезпечена 
протягом усього періоду опалювального сезону. 
Одним із таких заходів може слугувати встанов‑
лення за котлом повітронагрівачів, або комбіно‑
ваних теплоутилізаційних систем, у яких шляхом 
утилізації теплоти димових газів нагріватиметься 
дуттьове повітря [12; 13]. Температура нагріва‑
ного повітря повинна забезпечувати відсутність 

Рис. 1. Принципова схема котельної установки з системою рециркуляції димових газів:  
1 — котел; 2 — газопальниковий пристрій; 3 — дуттьовий вентилятор; 4 — димосос; 5 — димова труба

Рис. 2. Залежність від відносного навантаження котла 
Qк температури його відхідних димових газів tг

відх 
при різних частках χ рециркуляції (РЦ) відхідних 
димових газів та без неї: 1 — без РЦ; 2 — χ — 10;  

3 — 15; 4 — 20%
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конденсатоутворення в повітропідвідних каналах 
при застосуванні способу рециркуляції відхідних 
газів котла у дуттьове повітря.

Висновки
1. Результати досліджень показали, що засто‑

сування для опалювальних котлів, які не облад‑
нані повітронагрівачами, систем рециркуляції 
відхідних димових газів погіршує тепловологісні 

режими експлуатації повітропідвідних трактів та 
не забезпечує роботоздатності котельної установки 
за низьких температур навколишнього середовища.

2. Для покращення умов експлуатації котель‑
них установок з рециркуляцією відхідних димо‑
вих газів протягом усього опалювального періоду 
доцільним є застосування систем утилізації тепло‑
ти цих газів із використанням повітронагрівачів.

   
а)                                                                                б)

Рис. 3. Залежність від відносного навантаження котла Qк температури tсум газоповітряної суміші  
та точки роси tсум

р при різних частках χ рециркуляції (РЦ) відхідних димових газів та без неї: 
1 — без РЦ; 2 — χ –10; 3 — 15; 4 — 20%
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