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1. КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ

Інформаційно-пошукова система (ІПС) —
це сукупність методів і засобів, призначених для 

зберігання та пошуку документів, відомостей про них чи 

певних фактів. 

• 1) Системи з вибірковим пошуком — в яких пошук

виконується за постійним набором запитів для певного контингенту

користувачів у масиві поточних надходжень документів чи даних, які

надходять через певні інтервали часу. При цьому змінюється вміст

системи, а запити залишаються без змін;
• 2) Системи з ретроспективним пошуком, які обслуговують

разові запити, що змінюються залежно від інформаційних потреб

користувачів, у нагромадженому інформаційному фонді зі значною

хронологічною глибиною.

За режимом функціонування виокремлюють:

Дяченко Л.А.



Взаємодія користувача з ІПС 
охоплює такі операції:

 введення в систему пошукових образів документів і самих 

документів;

 зберігання інформації в системі;

 формування запитів, опис і введення у систему пошукових 

розпоряджень;

 пошук — порівняння пошукових образів документів з 

пошуковими розпорядженнями;

 прийняття рішення про видачу знайденої інформації 

залежно від критерію пошуку, визначеного користувачем;

 видача інформації, що відповідає інформаційному запиту. 

Дяченко Л.А.



 алфавіт;

 лексика;

 граматика;

 парадигматичні (базові, 
аналітичні) відношення; 

 правила побудови індексів
та їх ідентифікації.

повнота

економічна
ефективність

точність

Функціонування ІПС можна оцінити
за кількома критеріями:

Основні елементи
ІПМ такі:

Дяченко Л.А.



передкоординатні
(класифікаційного

типу)
посткоординатні

Розрізняють ІПМ таких видів:

Ключові слова — це слова, найбільш

характерні для даного тексту або тематики

Дяченко Л.А.



Тезаурус містить:

1. дескриптори;

2. недескриптори;

3. семантичні зв’язки (зв’язки на основі значень) 
між дескрипторами і недескрипторами, а 
також між самими дескрипторами.

Тезауруси — структуровані списки ключових 
слів, призначених для однозначного подання 
концептуального змісту документів і запитів

Прикладом спеціалізованого тезауруса є багатомовний 

політематичний інформаційно-пошуковий тезаурус EUROVOC

ISO 2788-1986 «Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri» та 

ISO 5964-1985 «Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri»
Дяченко Л.А.



Тезаурус EUROVOC

Дяченко Л.А.

https://op.europa.eu/en/home



Спеціалізована інформаційно-
пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

Дяченко Л.А.

https://ligazakon.net/



Дяченко Л.А.



розміщення всіх

редакцій документів

у хронологічній

послідовності

можливості ведення

власних добірок

документів з їх

інтеграцією у папки

двомовний

(український/

російський) інтерфейс

і пошук

доступ до 

еталонних

редакцій

нормативних

документів

систематизація

документів за 35 

тематичними

напрямками

зберігання текстів

документів у 

форматах, близьких

до поліграфічних

відкритий

інтерфейс

Спільні
особливості

систем:

Дяченко Л.А.



2. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА
СИСТЕМА «НОРМАТИВНІ АКТИ УКРАЇНИ»

http://www.nau.kiev.ua/

Дяченко Л.А.



3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКУ ПРАВОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ

http://www.nbuv.gov.ua/

3.1. Стратегії пошуку інформації в інтернет 

Дяченко Л.А.



1) перегляд пошукових каталогів 

2) перехід за гіперпосиланнями від
стартової сторінки

3) пошук за допомогою пошукових систем.

Існують
три базові
стратегії

Існують
три базові
стратегії

«Медіа-компетентність» - система навиків пошуку 
в середовищі Інтернет і застосування інформації з 
раціональним рівнем потенціалу вирішення задач

 кожна пошукова система мережі має свою спеціалізацію;
 пошук здійснюється не за повними текстами документів, 

а за їх пошуковими образами, при цьому кожна система 
має оригінальний механізм роботи з ключовими словами.

Фактори, що впливають на результативність 
пошуку:

Дяченко Л.А.



 унікальні слова, спеціальні терміни, назви, 
абревіатури або акроніми для даної теми;

 спільноти, організації, установи або окремих осіб, 
сайти або Web-сторінки яких можуть містити
потрібну інформацію або корисні посилання;

 стійкі вирази (словосполучення, фрази), які 
стосуються даної теми, наприклад «правове 
регулювання» або «набуття чинності закону;

 інші слова, які можуть траплятись у будь-якому 
документі з заданої теми. 

Для того щоб підвищити ефективність

пошуку, слід провести попередній аналіз

теми інформаційного запиту і визначити: 

Дяченко Л.А.



Агент — це програма, розміщена у певному середовищі і здатна

до гнучкої автономної поведінки для досягнення визначеної мети 

Сьогодні агенти розрізняються за функціями, 

що вони їх виконують

Мобільні агенти
Інтелектуальні

(«розумні») 
агенти

3.2. Пошукові агенти 

програми, що

переміщуються по базах 

даних і знань (зокрема, по 

Web-вузлах) для пошуку

інформації

можуть вести спостереження і 

здійснювати вимірювання, керувати

комп’ютерними мережами, 

передавати повідомлення, 

сортувати електронну пошту

Найбільш актуальним напрямом використання 
програмних агентів є пошук і збирання інформації. 
Представниками класу програмних агентів є Web-
роботи, які виконують індексування для пошукових 

систем. 
Дяченко Л.А.



4. ЗАКОНИ ТА ПІДЗАКОННІ АКТИ УКРАЇНИ В 
ІНТЕРНЕТ 

https://zakon.rada.gov.ua

Дяченко Л.А.



Закони

Дяченко Л.А.



За роками 
прийняття

Дяченко Л.А.



Дяченко Л.А.



Дяченко Л.А.



5. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ПРАВОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ GLIN 

https://www.glinf.org/

https://www.loc.gov/law/
Дяченко Л.А.



Дяченко Л.А.



6. ПОШУК ДОКУМЕНТАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЗАКОНОДАВСТВА В ІНТЕРНЕТ

https://ec.europa.eu/libraries/

Дяченко Л.А.



http://www.eufp.eu/eclas-european-commission-libraries-catalogue

Дяченко Л.А.



Дяченко Л.А.



https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Дяченко Л.А.



https://www.coe.int/ru/web/portal/home

Дяченко Л.А.
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Використання ІТ 
технологій в 

машинобудуванні
підготувала викладач циклової комісії

з Комп’ютерної інженерії

канд. пед. наук Орел О.В.



Автономні транспортні засоби (AV)
 Автономні транспортні засоби або самокеровані

транспортні засоби мають на меті мінімізувати потребу 
у водіях-людях і, здається, готові змінити повсякденний
транспорт.



Автономні транспортні засоби (AV)

 Наприклад, за рахунок
зменшення кількості
нещасних випадків, 
спричинених
втомлюваністю або
недбалістю водія. AV 
обладнані передовими
технологіями
розпізнавання, такими як 
комп’ютерний зір із
покращеним ШІ для 
виявлення перешкод на 
маршруті.



Intvo

 Американський стартап Intvo
розробляє технологію
передбачення поведінки
пішоходів. На відміну від
двовимірних (2D) та 
тривимірних (3D) технологій
виявлення об'єктів, які
враховують обмежені
параметри, їх рішення
перевіряє положення голови, 
зоровий контакт та рухи ніг
пішоходів, погодні умови та 
визначає рівень ризику



Intvo
 Це зменшує помилкові спрацьовування при виявленні пішоходів і підвищує

безпеку автономних транспортних засобів.



Udelv
 Американський стартап Udelv забезпечує автономні транспортні засоби

для доставки в останню милю. Він поєднує вдосконалені алгоритми
штучного інтелекту та гіпершвидкісну телеоперацію для наведення за 
допомогою людини в унікальних ситуаціях.



Udelv
 Мікроавтобуси стартапа мають корисну вантажопідйомність приблизно 360 

кг  і досягає швидкості приблизно до 100 км/год. Фургони доставляють
продукти з сусідніх магазинів і надсилають push-повідомлення, коли 
надходить замовлення.



Зв'язок
 Сьогодні транспортні засоби

оснащені цифровою 
ідентифікацією, захищеною
від фальсифікацій, що
відрізняє їх від інших
транспортних засобів мережі. 
Це дозволяє легко 
відстежувати транспортні дані
для різних випадків
використання, таких як 
страхування, безпека водія, 
інтелектуальне
обслуговування та управління
автопарком. Спільний доступ 
до транспортних даних
допомагає не лише окремому
клієнту, але й реконструює
всю екосистему мобільності.



Мережа V2X
 Британський стартап V2X Network пропонує платформу "все до всього" (V2X) 

для автономних транзакцій, яка поєднує геомережі та кешування для 
забезпечення зв’язку в режимі реального часу з низькою затримкою.



Мережа V2X

 Платформа працює на технологіях розподіленої книги (DLT) і забезпечує
високий ступінь масштабованості. Стартап використовує корпоративне
шифрування, щоб забезпечити користувачам контроль над їхніми даними
для покращення заходів безпеки та конфіденційності.



NoTraffic
 Ізраїльський стартап NoTraffic розробляє платформу сигналізації

дорожнього руху, що працює на основі штучного інтелекту, яка оцифровує
управління дорожньою інфраструктурою та підключає водіїв до міських
доріг для вирішення різноманітних проблем, пов’язаних з дорожнім рухом.



NoTraffic
 Дані всіх учасників дорожнього руху транслюються та обробляються в 

режимі реального часу для посилення інтелектуальної мобільності. 
Рішення також служить базою для додаткових послуг, таких як 
мікроплатежі та мікромобільність.



Електрифікація
 Зменшення запасів корисних копалин та шкода для навколишнього

середовища, спричинена їх використанням, вимагають сприяння
використанню електромобілів. Для більшого прийняття, електромобілі
повинні вирішити такі питання, як висока ціна, низький рівень заряду 
акумулятора, недостатня інфраструктура зарядки, електрифікація
автопарку, а також живлення зарядних мереж на основі відновлюваних
джерел енергії.



Lordstown Motors
 Американський Startup Lordstown Motors Corps виготовляє повністю

електричний пікап. Вантажівка EnduranceTM спроектована як міцний
робочий транспортний засіб та має меншу кількість рухомих частин
порівняно з традиційними комерційними автомобілями, що полегшує
технічне обслуговування.



Lordstown Motors
 Він оснащений 4-ступичними електродвигунами, що забезпечують повний

привід, і здатний проїхати більше 400 км за один заряд.



ChargeX
 Німецький стартап ChargeX пропонує модульне рішення для зарядки 

електромобілів, яке перетворює місця для паркування в зарядні станції.



ChargeX
 Платформа запуску, Aqueduct, проста в установці, має 4 зарядні модулі 

потужністю до 22 кВт, забезпечує щомісячні звіти та використовує 
зарядний кабель Typ2. Рішення розпізнає потреби в енергії кожного 
автомобіля та автоматично контролює швидкість зарядки для кожного 
автомобіля.



Інтерфейс людина-машина
 Оскільки самокеровані та підключені автомобілі перетворюють

автомобільний ландшафт, це принципово змінить спосіб взаємодії водіїв з 
транспортними засобами. Інтерфейси людина-машина (HMI) 
використовують голосовий або тактильний зворотний зв'язок для 
управління транспортними засобами. Вони розширюють сферу того, як і 
якими аспектами автомобіля керують користувачі.



Інтерфейс людина-машина
 HMI включає розумних віртуальних помічників, які допомагають водіям та 

мотоциклістам взаємодіяти з транспортними засобами та іншими
постачальниками послуг.



Awayr
 Американський стартап Awayr розробляє інтерфейси людина-машина для 

транспортних засобів, безпілотних літальних апаратів та роботів. Стартап 
працює з виробниками оригінального автомобільного обладнання (OEM) 
для зменшення часу циклу розробки HMI та підвищення безпеки
інтерфейсів.



Awayr
 Awayr також розробляє рішення для управління увагою водія в 

нетрадиційних ситуаціях, таких як автономні транспортні засоби, які іноді
можуть потребувати втручання людини.



Apostera

 Німецький стартап Apostera пропонує вдосконалену систему допомоги
водію (ADAS). Платформа стартапу поєднує в собі доповнену реальність
(AR), інтелектуальну камеру та моніторинг оточуючого огляду для 
висвітлення маршруту на поворотах, кривих, схилах, а також складних
перехрестях.



Apostera
 Це допомагає водіям утримувати смуги руху, запобігає зіткненню та 

забезпечує можливості автономного водіння. Більше того, рішення можна
налаштувати під будь-яку модель автомобіля або конкретні вимоги OEM
(виробник комплектного обладнання).



Дякую за увагу



ЛАЗЕРНА ОБРОБКА 
КОНСТРУКЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ



 ЛА́ЗЕР – генератор 
електромагнітних коливань 
оптичного діапазону, дія якого 
ґрунтується на явищі вимушеного 
випромінювання квантовою 
системою світла.





 Лазерне різання металу - це передова технологія 
контурного розкрою листових матеріалів, заснована на 
використанні в якості інструменту обробки 
сфокусованого лазерного променя регульованої 
потужності. 

 Лазерне різання металу має ряд переваг перед іншими 
способами різання металу:

 висока швидкість різання,
 вузький проріз, 
 паралельність країв стінок розрізу,
 мінімальна зона термічного впливу. 
Лазерне різання є найвигіднішим способом різання металу. 

Сфокусований лазерний промінь регульованої 
потужності - ідеальний інструмент для різання, що 
забезпечує якісну, гладку поверхню розрізу широкого 
спектру матеріалів.



 Застосування в лазерному різанні точних 
координатних столів (1500 Х 3000 мм) знімає 
обмеження по геометричній складності вирізаних 
виробів. 

 Робота з програмним забезпеченням дозволяє 
швидко створювати технологічні програми і легко 
імпортувати графічну інформацію.



 За допомогою вуглекислотних лазерів можлива обробка 
різних неметалевих матеріалів - фанери, дерева, ДВП, 
ДСП, пластики, оргскла, поліефірного і акрилового скла, 
лінолеуму, гуми, тканини, шкіри, азбесту, картону та 
інших. При розрізуванні поролону необхідно  
дотримуватися підвищених запобіжних засобів пожежної 
безпеки, оскільки він може спалахнути. Через загоряння 
неможливе або дуже утруднене різання товстого 
пінокартону (при товщині більше 10 мм). Неможливо 
або вкрай ускладнено розкроювання  лазером таких 
матеріалів як текстоліт, склотекстоліт, гетинакс, 
стільниковий поліпропілен, полікарбонат, стільниковий 
полікарбонат. Ускладнено розрізання матеріалів, 
схильних до розтріскування, наприклад, кераміки або 
скла.



 Лазерне різання металу ідеально підходить для 
вирізу будь якого виробу з листового металу (або 
неметалевого матеріалу: пластик, текстоліт, 
фанера). Дана технологія практично не ставить 
обмежень за складністю виконання вихідного 
креслення, і дозволяє з високою точністю 
вирізати контури з численними вигинами, 
прорізами і врізаннями. В даний час лазерну 
різку використовують для виготовлення: 
металевих корпусів, дверей, торгового 
обладнання, харчового інвентарю та ін.





 Сфокусоване лазерне випромінювання дозволяє розрізати майже 
будь-які матеріали незалежно від їх теплофізичних властивостей. 
При цьому можна отримувати якісні і вузькі розрізи  (шириною 
0,1-1 мм) з порівняно невеликою зоною термічного впливу. При 
лазерному різанні виникають мінімальні деформації, як 
тимчасові в процесі обробки заготовки, так і залишкові після її 
повного охолодження. В результаті можливе різання  з високим 
ступенем точності, в тому числі нежорстких і таких, що легко 
деформуються  матеріалів. Завдяки відносно нескладному 
управлінні лазерним променем можна виконувати автоматичну 
обробку плоских і об'ємних деталей по складному контуру. 
Лазерне різання особливо ефективне для сталі товщиною до 6 
мм, забезпечуючи високу якість і точність при порівняно великій 
швидкості розрізання. Однак для металу товщиною 20-40 мм 
воно застосовується значно рідше від кисневого або плазмового 
різання, а для металу товщиною понад 40 мм - практично не 
використовується.



 Лазерне різання нержавіючої сталі, особливо великої 
товщини, утруднене процесом зашлаковування розрізу через 
присутність в металі легуючих елементів, що впливають на 
температуру плавлення металу і його оксидів. Так, можливе 
утворення тугоплавких оксидів, що перешкоджають підводу 
лазерного випромінювання до оброблюваного матеріалу. 
Ускладнює процес різання і низька текучість розплавлених 
оксидів, яка властива для нержавіючих хромонікелевих і 
високохромистих сталей.

 Для отримання якісного розрізу  використовується азот 
високої чистоти, що подається при підвищеному тиску 
(зазвичай до 20 атм.). При різанні нержавіючої сталі великої 
товщини потрібно заглиблення фокальної плями променя в 
розрізуваний метал. Як наслідок, підвищується діаметр 
вхідного отвору і зростає подача газу всередину металу в зону 
розплаву.



Металообробка методом лазерного різання металу 
дозволяє виготовляти нестандартні 
металоконструкції та металеві корпуси. За 
порівнянні з традиційними способами, такими 
як штампування, плазмова різка або механічна 
обробка металів, металообробка вироблена на 
лазерних комплексах виконується з більшою 
точністю, з меншою кількістю відходів і меншим 
допуском різу.



 У порівнянні з традиційними методами 
металообробки розкрій на лазерних комплексах 
демонструє безсумнівні переваги процесу лазерного 
різання. Саме гнучкість у виробництві робить 
лазерну різку надзвичайно зручною і вигідною. При 
металообробці лазерна різка металу не робить 
механічного впливу на оброблюваний метал; 
використовуючи сфокусоване лазерне 
випромінювання різання металу виконується 
незалежно від теплофізичних властивостей 
оброблюваного металу. На лазерних комплексах 
точність позиціонування лазерної головки складає 
0.08 мм, за рахунок чого досягається висока точність 
взаємного розташування елементів заготовки.





 Для лазерного різання алюмінію і його сплавів, міді 
та латуні потрібно випромінювання більш високої 
потужності, що обумовлено наступними факторами: 
низької поглинальної здатності цих матеріалів  
стосовно до лазерного випромінювання, особливо з 
довжиною хвилі 10,6 мкм вуглекислотного лазера, в 
зв'язку з чим твердотілі лазери більш кращі;

 Обробка малої товщини може виконуватися в 
імпульсному режимі роботи лазера, що дозволяє 
зменшити зону термічного впливу, а великої 
товщини - в мікроплазмовому режимі. Під дією 
лазерного променя в області різу утворюється 
плазма, що нагріває метал до температури 
плавлення. 





Вплив пілатесу на 
підтримку фізичного 
стану організму

Виконала викладач фізичного 
виховання Ніжинського фахового  
коледжу НУБіП України

Чередник.С.А



Пілатес -ментальний фітнес
Формування здорового способу життя сучасної людини в 
останні роки визначається особливою увагою і вивченням
особливостей оздоровчих систем, заснованих на 
нерозривному зв’язку тіла і свідомості, у результаті чого
утворився особливий напрямок оздоровчого впливу на 
людину, який отримав назву ментального фітнесу або
психофізичних тренувань, зокрема і антистресових.

Програма ментальний фітнес - прекрасний засіб для зняття
стресу, поліпшення не тільки фізичного, а й психічного
здоров'я, зняття психічних затискачів, позбавлення від
багатьох хвороб.

До ментального фітнесу належить і система вправ пілатес, 
створена близько 100 років тому німецьким лікарем, 
тренером, спортсменом Джозефом Пілатесом.
Система пілатес містить особливості, властиві як західної

(європейської та американської), так і східної культури рухів.



Історія винекнення пілатесу
+ Джозеф Хубертус Пілатес народився у 1880 р. 

Поблизу Дюссельдорфа у Німеччині. В дитинстві 
він страждав від рахіту, астми та ревматичної 
лихоманки. Щоб змінити своє життя та стати 
здоровим, Пілатес, ще підлітком, почав займатися 
гімнастикою, лижами і підводним плаванням, 
вивчив анатомію людського тіла. Вже у 14 років він 
покращив свій фізичний стан настільки, що став 
позувати для анатомічних малюнків. Предметом 
його досліджень стали також східні системи 
фізичного вдосконалення людини. На основі 
глибоких знань з анатомії людини, фізіології 
фізичної активності, аналізу методики східних і 
західних систем фізичного та духовного 
вдосконалення народилась система Пілатеса, який 
він назвав «Контрологією. Початкове призначення 
системи Джозефа Пілатеса було реабілітація 
поранених після Першої світової війни.



Історія розвитку
+ Справжній світанок системи Пілатес

настав за часів Першої світової війни, 
коли знаходиться в той час у 
Великобританії Йозеф допомагав
солдатам відновиться після бойових
поранень. Гідно оцінили новий вид 
відновлюючого спорту американські
балерини і спортсмени. У 1926 році
Пілатес іммігрував в США, Нью-Йорк, 
де заснував свою спортивну студію, 
на майстер-класи в якій прагнули
потрапити більшість з знаменитостей 
в різних областях того часу. І з тих пір
розроблена ним система стала 
користуватися популярністю як серед
сильних світу цього, так і серед
простих людей.



Переваги пілатесу
Говорячи про заняття пілатесом, фахівці в 
першу чергу відзначають їхнє величезне 
значення в справі реабілітації після 
ортопедичних травм. Але при цьому вони ж 
відзначають, що дана програма занять 
дозволяє попередити можливий розвиток, а 
також може стати одним з варіантів ЛФК в 
процесі лікування хвороб опорно-рухового 
апарату. Інша система, яка активно 
задіюється в процесі занять, є дихальна. 
Чим гарний пілатес щодо профілактики та 
лікування органів дихання? Тим, що 
виконуючи вправи, що тренується контролює 
процеси вдиху і видиху, що виконуються на 
певний рахунок. Таким чином, організм
правильно насичується киснем, а, значить, і 
кровоносна система активізується.



Історія розвитку
Підґрунтям для його системи стали методики, розроблені на початку минулого сторіччя, які
широко практикувались в світі, наприклад, «техніка Александера», система М. 
Фельденкрайза, вчення індійських йогів та ін. Його метод продовжував розвиватися, 
абсорбуючи нововведення, що вводяться талановитими викладачами, включаючи в себе 
новітні відкриття в галузі медицини та рекомендації лікарів. Основи пілатеса нині вивчають
представники всіх верств населення, крок за кроком просуваючись до класичних вправ.



Користь пілатесу для студентів

;При постійних і регулярних заняттях за методикою 
Пілатеса студентки досягнуть позитивних
результатів у зміцненні м’язів живота, поперекового
відділу хребта і тазових м’язів. Також покращеться
рухливість суглобів і координація рухів, кровообіг і 
дихання. Людина, що займається пілатесом, 
рухається легко, її постава правильна і красива, 
вона більш упевнена у собі. До занять пілатесом
можуть бути залучена не тільки молодь, а і усі
бажаючі. Пілатес особливо корисний студентам, які
більшу частину навчання проводять сидячи. Під
час занять у студентів покращується настрій, 
думки звільняються від повсякденних турбот, 
знімається стрес,вправи можна виконувати під
музику, адже музика – це потужний
психотерапевтичний засіб. 



Тренування на підлозі
+ Це основна методика, розроблена Джозефом Пілатесом і вдосконалена його
послідовниками. Вправи розраховані на будь-який рівень фізичної підготовки і будь-який
вік. Заняття проводяться під повільну музику на м'якому неслизькому килимку.Також ці
вправи ми застосовуємо систематично на заняттях з фізичної культури. 



Тренування із спеціальним устаткуванням
Якщо ви серйозно захопитеся пілатесом, з часом вам захочеться збільшити інтенсивність. І тоді 
вам буде потрібним спеціальний спортивний інвентар. Тут використовуються такі пристосування, 
як гантелі, фітбол, еспандер, нудл (гнучка палиця, яка може спокійно утримати вас у воді), бодібар
(гімнастична палиця), ізотонічне кільце.



Аквапілатес
+ Долаючи опір води, людина докладає в чотири рази більше м'язової сили, ніж якби він 
робив ці вправи на землі. Це призводить до дуже швидкого зміцнення м'язів. Крім цього, 
вода сприяє плавності і неквапливості виконання комплексу, що теж дуже важливо в 
пілатес.



Тренування Пілатес на спеціальних тренажерах.
+ Основна відмінність такого устаткування від звичайних тренажерів полягає в тому, що опора, 
на якій безпосередньо знаходиться людина, нестабільна. Саме ці м'язи і формують так званий 
«корсет». Ці вправи пілатес по праву вважаються найскладнішими.Спеціальні тренажери
пілатес можна знайти у фітнес-клубах і спортивних магазинах.



ВИСНОВОК
Пілатес, позитивно впливає на 
психофізіологічний стан молоді. Наукове 
обґрунтування Пілатесу, дає можливість 
створити новітню ефективну систему 
фізичного виховання в закладах 
фаховової предвищої освіти. Необхідне
подальше проведення вільного часу 
студентів з застосуванням засобів
фізичної культури і спорту. Застосування
Пілатесу у повсякденному навчальному
та навчально-тренувальному процесі
допоможе успішно розв’язати проблему 
стосовно показників стану здоров’я та 
розвитку фізичних можливостей
організму молоді.



Дякую за увагу.



Гордашівська гібридна 
електростанція. 
Історія створення, 

занепаду і відродження

М.Г.Новіков, викладач-методист 
ЦК ЗОД ВСП “Ніжинський
фаховий коледж НУБіП України”



м. Тальне, мисливський палац 
графа Шувалова



м. Тальне, мисливський палац 
графа Шувалова



Кар’єр Тальнівського щебзаводу



Гордашівська гібридна електростанція



Гордашівська гідроелектростанція 
(1955–1958)

Висота 
контрафорсної греблі
становить 8 метрів



Гордашівська гідроелектростанція

Дві турбіни потужністю 0,2 МВт кожна



Гордашівська сонячна електростанція 
(2011)

Складається з 560 
фотоелектричних
модулів, 
9-ти інверторів, струм від
яких подається
на трансформатор, і далі,
в ОЕС України. В 2012 
році СЕС виробила 120 
тис.кВт год. 
електроенергії. Сонячна
електростанція
компенсує недобір
електрики, що виробляє
ГЕС в роки мілководдя.



Гордашівська гібридна електростанція
Сьогодні дві електростанції об’єднані в 
Гордашівську гібридну гідро-сонячну
електростанцію.
Електростанція встановленою потужністю
0,5 МВт (0,4 МВт ГЕС + 0,1 МВт СЕС) виробляє в 
рік близько 1,6 млн кВт-г. електроенергії.
Це був перший проект ЗЕА «Новосвіт»
Основними видами діяльності ЗЕА «Новосвіт»  (1999) є 
виробництво електричної енергії на власних 
генеруючих установках (ГЕС та СЕС) із загальною 
встановленою потужністю понад 18,5 МВт та 
постачання електричної енергії споживачеві.
Для здійснення експортно-імпортних операцій на 
європейському енергоринку ЗЕА «Новосвіт» отримала 
міжнародний ЕІС-код 24Х-FEANOVOSVITZ.



Висновки 
На сьогоднішній день з півтори тисячі 
побудованих в 50-70-х роках в Україні малих і 
середніх ГЕС працює лише 78. Всі вони 
належать приватним компаніям, які 
ризикнули вкласти свої кошти в 
підприємства, що перебували в стані 
руйнації, і перемогли. Побудована як 
колгоспна, сьогодні 
Гордашівська гібридна гідро-
сонячна електростанція відродилась не 
тільки в якості місцевого виробника, але і як 
агент Об’єднаної енергетичної системи 
України, що свідчить про високу якість 
виробленого продукту. В цей час 1400 
непрацюючих МГЕС України чекають 
позитивних змін у своїй долі.



Дякую 
за 

увагу!



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
КІБЕРБЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

СИСТЕМ



“Розумні”енергосистеми
• Smart Grid – концепція електричної мережі, яка здатна об’єднати

режими і дії генераторів, акумулювальних пристроїв, споживачів для
забезпечення економічно ефективної і стійкої роботи енергосистеми з
мінімальними втратами, необхідною якістю і надійністю
електропостачання.



Кібератака
• У 2015 році на енергосистему України була
здійснена кібератака, що залишила без
електроенергетики понад 200 тис. осіб.



Проблеми сучасних електромереж

Недостатність політики, процедур та процесів 
кібербезпеки в електромережах

•Уразливість мережевої архітектури

Уразливість процесів аутентифікації, 
авторизації та реєстрації подій

•Відсутність засобів  захисту від  
шкідливого програмного забезпечення



Захист держави від 
кібератак у 

електроенергетиці



Наразі розроблено проєкт захисту 
енергосистем

• Пілотна програма передбачає дві
основні мети:

1. визначення вразливостей безпеки
певних об'єктів в енергетичному
секторі;

2. оцінку технологій, які можуть бути
використані для ізоляції найбільш
критичних систем таких об'єктів від
кібератак.



Висновки
• Розвиток та інтеграція інформаційних технологій у всі

сфери життя призводять до виникнення нових загроз.
Зокрема, інтелектуальні електромережі піддаються
хакерським атакам і загрожують безпеці нашої країни

• Системи електроенергетики потребують кіберзахисту.
• Розробка систем захисту виступає ключовою для

реалізації проєкту енергетичної незалежності та безпеки
України.

• Для реалізації проєктів захисту енергетичних систем
необхідно: законодавча база відповідного рівня,
розробка архітектури систем з урахуванням реалізації
кібербезпеки, забезпечення обмеженого доступу до
енергосистем, відповідне програмне забезпечення.



ПРОГНОЗ ДІЯЛЬНОСТІ 
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Кочур Д. О., викладач 
циклової комісії з 
комп’ютерної інженерії 
ВСП «Ніжинський 
фаховий коледж НУБіП 
України»



Штучний інтелект (Artificial intelligence, AI) ‐ це 
наукові знання і технологія створення 
інтелектуальних машин, програм, сервісів, додатків 
та ін. ШI дає техніці можливість виконувати функції, 
які вважаються прерогативою людини.



Пошукові асистенти, такі як Siri, Alexa та Cortana, 
оснащені програмами обробки і розпізнавання 
людського голосу, що робить їх інструментами ШI. 



Відеоігри вже давно використовують ШI, складність і 
ефективність якого зросла в геометричній прогресії 
протягом останніх кількох десятиліть.



Повністю автономні автомобілі все більше 
наближаються до реальності. В цьому році Google
повідомила про алгоритм, здатний навчитися 
водити машину точнісінько, як це робить людина ‐
через досвід.



Великі ритейлери, на кшталт Target і Amazon
заробляють мільйони завдяки здатності їх магазинів 
передбачити ваші потреби.



У сфері послуг чат‐боти зробили революцію в 
обслуговуванні, і споживачі вважають їх не менш 
зручними за телефони чи е‐мейли.



Штучний інтелект здатний  писати прості історії, як 
от фінансові звіти, спортивні репортажі і т. д.



Машини, як і люди зберігають у пам'яті інформацію і 
з часом стають розумнішими. Але на відміну від нас, 
їм не знайомі такі речі, як короткочасна втрата 
пам'яті, перевантаження інформацією, розлад сну 
чи неуважність.



Багато людей негативно ставиться до прогресу 
штучного інтелекту через острах, що врешті машини 
позбавлять людей роботи. Так, ШІ напевне замінить 
мільйони людей на робочих місцях.



Штучний інтелект ‐ насправді дуже цікаве явище, 
яке потребує ще багатьох вдосконалень і 
досліджень. Не можна однозначно сказати, що це 
перевага чи загроза людству. Відомо лиш одне, 
штучний інтелект ‐ це еволюція, яку на данному
відрізку часу важко зупинити (а можливо, і не слід 
цього робити), а отже треба під неї 
підлаштовуватися.
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