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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕФІРУ БІЛО-РОЖЕВОГО З 

ВИКОРИСТАННЯМ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ «МАГНЕТОФУД» 

 

На формування структури збивних мас істотно впливає піноутворююча 

здатність білка (ПЗ), яка залежить як від його концентрації, фракційного складу і 

будови, так і від температури, присутності солей, сахарози, харчових волокон тощо. 

В зв’язку з цим, вивчено вплив харчової добавки ―Магнетофуд‖ [ТУ У 10.8-

2023017824-001:2018] на піноутворюючу здатність (ПЗ) та стабільність піни (СП) 

дослідних зразків яєчного білка (рисунок 1). 

 
                         а                                                            б 

Рис.1. Піноутворююча здатність (а) та піностійкість (б – час витримки 

зразків =30х60 с)) яєчного білка (t=20±2 
о
С, рН=4,8) при використанні харчової 

добавки “Магнетофуд”: зразок 9 – контроль – 30 %-й водний розчин сухого 

яєчного білку; зразки 10, 11, 12 – 30 %-і водні розчини сухого яєчного білку з 

0,1%; 0,15%; 0,2% добавки “Магнетофуд”  

 

З даних рисунка (а) випливає, що введення в яєчний білок харчової добавки 

―Магнетофуд‖ у кількості 0,10%; 0,15%; 0,20%  до маси сухого яєчного білку  

збільшує ПЗ системи «білок-НЧ―Магнетофуд‖» на 8,3…11,3%, що пов’язано зі 

здатністю поляризованих наночастинок харчової добавки ―Магнетофуд‖ 

зменшувати поверхневий натяг розчину білка і прискорювати коагуляцію білкових 

молекул, що призводить до збільшення в розчині білка об’ємної концентрації 

повітряної фази і зменшення розміру пухирців повітря.  
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Крім того, при використанні харчової добавки ―Магнетофуд‖ за рахунок 

амфотерности ії наночастинок змінюється активна кислотність системи «білок-НЧ 

―Магнетофуд‖» в бік, близький до ізоелектричної точці білка, в якій проявляється 

максимальна ПЗ білкових розчинів. 

Введення в яєчний білок харчової добавки ―Магнетофуд‖ у кількості 0,10%; 

0,15%; 0,20%  до маси сухого яєчного білку  збільшує СП системи «білок-

НЧ―Магнетофуд‖» на 12,6…17,1% (рисунок, б). Що пов’язано з наявністю на 

поверхні розділу фаз в адсорбційному шарі наночастинок добавки ―Магнетофуд‖ з 

активною розвиненою поверхнею, які збільшують силу зчеплення між молекулами 

білка – в результаті  рухливість рідини падає, сповільнюється її стікання в плівці, 

запобігаючи тим самим коалесценцію пухирців піни; також, збільшується в’язкість 

рідини в плівках піни, що уповільнює їх руйнування і підвищує стабільність (або 

стійкість) піни (див. рисунок, б). 

З урахуванням того, що кислотність середовища значно впливає на 

електростатичну взаємодію і властивості білкових молекул, далі досліджено вплив 

рН середовища на піноутворюючу здатність яєчного білка в дослідних зразках 9–12. 

Картина залежності піноутворюючої здатності (ПЗ) і стабільності піни (СП) системи 

«білок-НЧ―Магнетофуд‖» у дослідних зразках 9–12 від значень рН встановлювалася 

із застосуванням елементів статистичної обробки даних. В результаті отримані 

рівняння регресії (1) і (2), які адекватно описують взаємозв’язок між 

піноутворювальними властивостями і рН середовища при різній масовій частці 

харчової добавки ―Магнетофуд‖: 

 

ПЗ= 166.7778+ 406.6667x+57.0556y-0,306xy -1200x
2
 -6.0556y

2
        (1) 

СП= 64.3523+145.5146x+ 1.6189y+2.4864xy- 517.6136x
2
 - 0.1963y

2
  (2) 

де х – рН; y – масова частка харчової добавки ―Магнетофуд‖, д. од. 

 

Звідки випливає, що стабільність піни (СП) і піноутворююча здатність (ПЗ) 

яєчного білка в дослідних зразках 9–12 були максимальними при рН =⁓5,0; в 

області значень рН близько 7 обидва ці показники різко знижувалися, а при рН 

понад 7 злегка збільшувалися. Стабільність піни композиції «яєчний білок-

НЧ―Магнетофуд‖» підвищувалася зі збільшенням масової частки добавки 

―Магнетофуд‖. Таким чином, оптимальні значення: 

– для піноутворюючої здатності (ПЗ): вміст харчової добавки ―Магнетофуд‖ = 

0,161; pH = 4,904;  

– для стабільності піні (СП):= 0,159; pH = 4,896. 

–  

Робота підготовлена під керівництвом к.х.н., доц. Цихановської І. В. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Войтенко А. С., гр. ДТ-ПОХ-17, УІПА, м. Харків 

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЖЕЛЕЙНО-МАРМЕЛАДНИХ МАС ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ МАРМЕЛАДУ З ВНЕСЕННЯМ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ 

“МАГНЕТОФУД” 

 

Важливою структурно-реологічною характеристикою, що впливає на хід 

технологічного процесу, якість виробів і визначає поведінку желейно-мармеладної 

маси на стадіях транспортування по трубопроводу, перемішування та виливки є її 

в’язкість. В зв’язку з цим, вивчено вплив харчової добавки ―Магнетофуд‖ [ТУ У 

10.8-2023017824-001:2018] на в’язкість дослідних зразків желейних мас на агарі та 

пектині рисунку. 

 

  
                         а                                                            б 

Рис. В’язкість дослідних зразків желейно-мармеладних мас на агрі (а) та 

пектині (б): зразки 1,5 – контрольні; зразки 2, 3, 4, 6, 7, 8 – з 0,1%; 0,15%; 0,2% 

добавки “Магнетофуд” 

 

Як видно з рисунку, у всіх дослідних зразків желейних мас при введенні 

харчової добавки ―Магнетофуд‖ в кількості 0,10%; 0,15%; 0,20% до маси сировини 

збільшується в’язкість желейних мас у всьому діапазоні напруження зсуву (1,5 – 40 

с
–1

) в середньому на 20% у порівнянні з контрольними зразками. Збільшення 

в’язкості желейних мас пов’язано зі здатністю добавки ―Магнетофуд‖ до 

структуроутворення. В процесі утворення желейно-мармеладних мас – харчового 

гелю важливо значення мають міжмолекулярні, електростатичні та гідрофобні 

взаємодії між цукристими компонентами, драглеутворювачем та наночастинками 

харчової добавки ―Магнетофуд‖.  

У таблицях 1-2 наведено результати органолептичної оцінки дослідних зразків 

желейного мармеладу на агарі та пектині відповідно. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

 

Таблиця 1  

Вплив харчової добавки “Магнетофуд” на органолептичні показники дослідних 

зразків желейного мармеладу на агарі 

 

Дослідні зразки 

мармеладу 

Консистенція Стуктура 

та 

міцність 

Кольор Смак та 

аромат 

Форма 

Зразок 1 4,6±0,1 4,6±0,2 5,0±0,1 5,0±0,5 4,6±0,3 

Зразок 2 4,8±0,1 5,0±0,2 5,0±0,1 5,0±0,5 4,8±0,3 

Зразок 3 5,0±0,1 5,0±0,2 5,0±0,1 5,0±0,5 5,0±0,3 

Зразок 4 4,8±0,1 4,8±0,2 5,0±0,1 5,0±0,5 5,0±0,3 

 

Таблиця 2  

Вплив харчової добавки “Магнетофуд” на органолептичні показники дослідних 

зразків желейного мармеладу на пектині 

 

Дослідні зразки 

мармеладу 

Консистенція Стуктура 

та 

міцність 

Кольор Смак та 

аромат 

Форма 

Зразок 1 4,6±0,1 4,6±0,2 5,0±0,1 5,0±0,5 4,6±0,3 

Зразок 2 4,8±0,1 5,0±0,2 5,0±0,1 5,0±0,5 4,8±0,3 

Зразок 3 5,0±0,1 5,0±0,2 5,0±0,1 5,0±0,5 5,0±0,3 

Зразок 4 4,8±0,1 4,8±0,2 5,0±0,1 5,0±0,5 5,0±0,3 

 

Як видно з табл. 1-2, використання добавки ―Магнетофуд‖ сприяє покращенню 

якості мармеладу та раціональною часткою  харчової добавки ―Магнетофуд‖ є 0,15 

% до маси сировини. 

Встановлено, що введення харчової добавки сприяє покращенню фізико-

хімічних показників дослідних зразків желейного мармеладу: масова частка вологи 

збільшується на 4,8…6,2% в зразках на агарі і на 5,2…6,2% в зразках на пектині 

(завдяки ВУЗ добавки); загальна кислотність зменьшується на 5,9…7,4 
о 
в зразках на 

агарі і на 6,1…7,6 
о 

в зразках на пектині – за рахунок амфотерності добавки 

―Магнетофуд‖, тому здатності до взаємодії з кислотними інгредієнтами 

рецептурного складу желейно-мармеладних мас. 

 

Робота підготовлена під керівництвом к.т.н., ст. викл. Гонтар Т. Б.  

та асистента Кайди Н. С. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Сінгаївська М. О., гр. ДТ-ПОХ-17, УІПА, м. Харків 

ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЯНИКОВОГО ТІСТУ З ВВЕДЕННЯМ ХАРЧОВОЇ 

ДОБАВКИ “МАГНЕТОФУД” 

 

Для поліпшення якості, подовження термінів зберігання, створення нових 

функціонально-технологічних властивостей борошняних кондитерських виробів 

запропоновано харчова добавка ―Магнетофуд‖[ТУ У 10.8-2023017824-001:2018].  

У харчових системах ―Магнетофуд‖ проявляє водоутримуючу, 

жироутримуючу, жироемульгуючу та стабілізуючу здатність.  

З метою обгрунтування раціональної масової частки харчової добавки 

―Магнетофуд‖ в пряниках були оцінені технологічні властивості пряникового тіста 

(див.таблицю) загально прийнятими методами.  

Таблиця  

Технологічні властивості пряникового тіста з різними масовими частками  

харчової добавки “Магнетофуд” 

 

Найменування 

показника 

Дослідні зразки тістових мас 

Зразок 1 – 

контроль 

Зразок 2 – 

0,10% 

―Магнетофуд‖ 

Зразок 3 – 

0,10% 

―Магнетофуд‖ 

Зразок 4 – 

0,10% 

―Магнетофуд‖ 

1 2 3 4 5 

Масова частка 

вологі, % 
24,3±0,2 25,5±0,2 25,7±0,2 25,6±0,2 

Густина, г/см
3
 1,29±0,1 1,23±0,1 1,20±0,1 1,21±0,1 

Пластичність 

(граничне нап-

руження зсуву), 

Па 

505±2 525±2 529±2 530±2 

Адгезійна міц-ність 

(сталь), кПа 
2,7±0,1 2,3±0,1 2,0±0,1 2,1±0,1 

Пластична 

в’язкість, кПас 

(при =0,02 с
-1

) 

7,5±0,4 9,4±0,4 9,9±0,4 9,8±0,4 

Час утворення  

тіста, 60с 
6,5±0,2 4,9±0,2 4,6±0,2 4,5±0,2 

 

Як видно з таблиці, при введенні добавки ―Магнетофуд‖ у пряникове тісто у 

кількості 0,10%, 0,15 %, 0,20 % до маси рецептурної суміші  покращуються 

функціонально-технологічні характеристики тіста.  
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

 

Що пояснюється здатністю добавки ―Магнетофуд‖ до утворення сольвато- і 

ліпідокомплексів та більш міцному утриманню вологи і жиру в полідисперсної 

емульсійної структурі.  

Встановлено, що у порівнянні з контролем зменшується час утворення  тіста на 

(1,8±0,2)60с. Це пов’язано зі структуроутворюючої та стабілізуючої дією харчової 

добавки ―Магнетофуд‖. 

Доведено, що введення в рецептурний склад тіста добавки ―Магнетофуд‖ 

сприяє підвищенню вологості на (1,3±0,2) % та зменшенню густини тіста на 

(0,7±0,1) г/см
3
 у порівнянні з контролем (зразок 1). Це пов’язано з вологозв’язуючої 

та вологоутримуючої здатністю харчової добавки ―Магнетофуд‖. 

Показано, що використання добавки ―Магнетофуд‖ сприяє підвищенню: 

граничного напруження зсуву – на (23±2) Па; пластичної в’язкості – на (2,2±0,4) 

кПас  у порівнянні з контролем. Тобто, введення добавки ―Магнетофуд‖ призводить 

до позитивних змін реологічних властивостей тіста, що виражається в зменшенні 

величини опору дослідних зразків тіста деформуючому навантаженню, тобто 

збільшенню пластичності пропорційно масової частці добавки ―Магнетофуд‖. Це 

по’язано зі водозв’язуючою і стабілізуючою дією добавки ―Магнетофуд‖, що сприяє 

зв’язуванню вільної вологи і отриманню структуровано-сольватованої системи.  

Експериментально доведено (див. таблицю), що зі збільшенням масової частки 

добавки ―Магнетофуд‖ в рецептурі пряникового тіста знижується  адгезійна 

міцність в порівнянні з контролем на (14,8±0,1) % при внесення 0,1 % 

―Магнетофуд‖, на (25,9±0,1) %  – 0,15 % ―Магнетофуд‖ і на (22,2±0,1) %  – 0,2 % 

―Магнетофуд‖ до поверхні зі сталі. Це пояснюється зниженням вмісту вільної 

вологи в тісті при внесенні добавки ―Магнетофуд‖ і швидкості дифузії молекул в 

мікропори контактуючої поверхні за рахунок підвищення водоутримуючої здатності 

тістової маси . 

З даних таблиці слід, що кращі характеристики пряникового тіста отримані при 

масовій частці добавки ―Магнетофуд‖ 0,15 % до маси рецептурної суміші. 

 

 

 

Робота підготовлена під керівництвом к.х.н., доц., зав. каф. ХХТ Александрова О.В. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Касяненко А. Р., гр. ДТ-ПОХ-16, УІПА, м. Харків 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МАЙОНЕЗУ НА ОСНОВІ ОЛІЇ 

ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА  

 

Раціон харчування  людини у сучасних умовах зазнає негативних змін у зв’язку 

з вживанням продуктів низької поживної та біологічної цінності, обмеженнями 

повноцінними білками та поліненасиченими жирними кислотами, складними 

вуглеводами. 

Суттєвим фактором у вирішенні проблеми є нормалізація структури харчування 

та покращення якості продуктів. Така ситуація актуалізує розвиток харчової 

промисловості у напрямку створення продуктів з фізіологічними властивостями, 

здатними оптимізувати та корегувати окремі процеси обміну в організмі. Саме тому 

використання олії волоського горіху у виробництві соусів по типу майонез є 

актуальним напрямом розроблення продуктів оздоровчого призначення.  

При виробництві олії волоського горіха методом холодного віджиму не 

застосовується обробка олії лугом та метод екстракції, не використовується 

гексанова фракція, не використовуються хімічні добавки та барвники. Молекули олії 

збережені ―живими‖ і природними. Виготовлені таким чином олії є найбільш 

цінними за поживними і лікувальними властивостями, в них зберігаються всі 

необхідні елементи і вітаміни, які дуже добре сприймаються живими клітинами.  

До складу олії волоського горіха входять: поліненасичені жирні кислоти, 

зокрема (Омега 6) (Омега 3); ретинол і каротиноїди, вітаміни А, Е, С, В, E, йод, 

залізо, кальцій, магній, цинк, мідь, фосфор, кобальт . Це масло рекордсмен за 

вмістом вітаміну Е і жирних кислот, які складають до 77% його речовини. 

Приготований соус мав чудовий смак, аромат, консистенцію та є дуже 

корисним завдяки унікальним властивостям олії волоського горіху.  

 

 

 

 

 

Науковий керівник:  д. пед. н., проф. Лазарєва Т. А. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Лінійчук В. М., гр. ДТ-ПОХ-18, УІПА, м. Харків 

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ІРИСУ ВЕРШКОВОГО В 

УКРАЇНІ 

Кондитерська промисловість в Україні одна із найбільш розвинутих галузей 

харчової промисловості в Україні. Загальний обсяг виробництва підприємств 

складає більше 1 млн. т. продукції на рік, що дозволяє повністю забезпечити 

потреби внутрішнього ринку та експортувати значні обсяги продукції закордон. 

Ринок кондитерських виробів України представлений досить великою 

кількістю підприємств з орієнтацією на споживачів з різними рівнями доходів. 

Основними виробниками кондитерських виробів в Україні є: кондитерська 

корпорація «Roshen»; «Конті»; «АВК»; корпорація «Бісквіт-Шоколад»; 

Житомирська кондитерська фабрика «Житомирські Ласощі»; компанія «Nestle»; 

ПАТ «Полтавакондитер»; та ін. 

Основні виробники «Ірису вершкового» на Українському ринці: 

 Ірис вершковий ТМ «Своя Лінія» (ПвТФ «Кріолітдніпро»);  

 Ірис «Сливки-Ленивки» ТМ «ROSHEN» (ПаТ «Вінницька Кондитерська 

Фабрика»;  

 Ірис тиражений напівтвердий «Вершковий Люкс» ТМ «Жайвір» (ПраТ 

«Шполянський Завод Продтоварів»);  

 Ірис тиражений напівтвердий ТМ «Асоль» (ПвТФ «Кріолітдніпро»);  

 Ірис молочний з вершковим смаком «Маркіз» ТМ «Бісквіт-Шоколад» (ПаТ 

Кондитерська Фабрика «Харків’янка»);  

 Ірис тиражений «Молочна Кринка» ТМ «Doma» (Житомирська Кондитерська 

Фабрика «ЖЛ»);  

 Ірис тиражений «Вершковий» ТМ «Klim» (Кондитерська Фабрика «Клим»);  

 Ірис тиражений напівтвердий «Люкс-Киць-Киць» ТМ «Одеса» (ЗАТ 

«Одесакондитер»);  

 Ірис «Дніпровський» шоколадний ТМ «Продис» (Дніпродзержинський Завод 

Продтоварів). 

Ірис одержують уварюванням згущеного молока з цукром, патокою і жиром з 

додаванням смакових і ароматичних речовин. Молоко і жири надають ірису 

відповідного смаку, підвищують харчову та енергетичну цінність, а меланоїдини, 

що утворюються під час варіння, зумовлюють забарвлення маси від світло-жовтого 

до коричневого та характерні смак і аромат. 

Виготовлення ірису складається з таких операцій: приготування рецептурної 

суміші, уварювання ірисної маси, її охолодження, формування, загортання і 

пакування готових виробів. Для одержання дрібнокристалічної структури аморфну 

масу піддають механічній дії з одночасним введенням центрів кристалізації. Для 

зміцнення структури продукту та консистенції, використовують два типи 

структуроутворювачів: 1) емульгатори і стабілізатори; 2) студнеутворювачі, 

загусники.  
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

 

До структуроутворювачів відносяться речовини, які створюють умови для 

зв'язування великої кількості води, збільшують в'язкість продукту, сприяють 

утворенню стійких суспензій. Консистенцію і реологічні властивості емульсійних 

продуктів, їх засвоюваність можна регулювати шляхом підбору того чи іншого 

емульгатора, вибору відповідних технологічних режимів, співвідношення водної та 

жирової фаз, концентрації емульгатора, рН середовища, температури і способу 

емульгування. 

Пропонується у складі ірису вершкового застосовувати карагенан в якості 

речовини, що створює структуру та надає можливості отримати вироби заданої 

консистенції.  

Для визначення необхідної кількості карагенану в лабораторії харчових 

технологій УІПА проводилися дослідження розчинів карагенану концентрацією 

0,3%, 0,6%, 0,9; 1,5%, 2%. Досліджували в’язкість розчинів карагенану ротаційним 

віскозіметром (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дослідження в’язкості розчину карагенану 

 

За результатами досліджень визначено, що із збільшенням концентрації 

карагенану в’язкість збільшується. Для забезпечення необхідної структури та 

консистенції ірису вершкового найбільш оптимальною виявилася концентрація 

карагенану 1,5%. 

 

Науковий керівник:  д. пед. н., проф. Лазарєва Т. А. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Лимаренко Ю.В., гр. ДТ-ПОХ-16, УІПА, м. Харків 

ТЕХНОЛОГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕФІРУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ 

 

Споживання оздоровчої продукції харчування дозволяє людині отримувати 

біологічно активні компоненти, корисні речовини, які сприяють зміцненню її 

здоров'я, підвищенню і підтримці імунітету, відновленню витраченої енергії, 

поліпшенню роботи всіх органів та систем організму. Необхідність удосконалення 

рецептурного складу харчових продуктів викликане об’єктивними змінами способу 

життя, асортименту вживаних продуктів, а також їх харчової та біологічної цінності. 

Тому, актуальним завданням сьогодення є удосконалення технологій виробництва 

зефіру. 

Зефір користується особливим попитом серед споживачів. До складу зефіру 

входять яєчний білок, пектин, фруктово-ягідне пюре, цукор, структуроутворювачі 

желатин, агар-агар, пектин. 

Метою дослідження є розробка технології зефіру на агарі і каррагінані, 

збагачення їх функціональними інгредієнтами шляхом застосування фруктових та 

овочевих пюре. 

В рамках поставленої мети вирішувалися завдання:  

- патентно-інформаційний пошук застосування нетрадиційних видів сировини в 

кондитерській промисловості;  

- обґрунтування вибору сировини – гарбуза, буряку, моркви, концентрованих 

фруктових та овочевих соків, стевії;  

- проведення теоретичних і експериментальних досліджень впливу рецептурних 

компонентів і технологічних параметрів на процеси піноутворення і піностійкості 

кондитерських дисперсних систем; 

- дослідження процесів драглеутворення желейних мас із застосуванням 

желатину, агар-агару та каррагенану; 

- визначення впливу рецептурних компонентів, способу формування на 

показники якості виробів в процесі зберігання, обґрунтування умов і термінів його 

зберігання; 

- визначення фізико-хімічних, органолептичних показників якості;  

- удосконалення технології зефіру підвищеної харчової, зниженої енергетичної 

цінності за рахунок застосування інгредієнтів (пюре, пасти, концентрованих 

фруктових соків); 

Наукова новизна дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

практичній реалізації технології виробництва зефіру із застосуванням агар-агару та 

каррагінану, овочевих пюре з гарбуза, буряку, моркви, концентрованих фруктових 

та овочевих соків, стевії; 

 

Науковий керівник:  д. пед. н., проф. Лазарєва Т. А. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Михальова М.В., гр. ДТ-ПОХ-16, УІПА, м. Харків 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЧОРНОГО ШОКОЛАДУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

ЗАЙНЯТИХ РОЗУМОВОЮ ПРАЦЕЮ 

 

Шоколад - кондитерський виріб на основі масла какао, що є продуктом 

переробки  какао-бобів насіння шоколадного дерева, багатих теоброміном і 

кофеїном [1]. 

Виробництво чорного шоколаду - процес досить складний і кропіткий. 

Найчастіше кожен виробник дотримується власної рецептури виготовлення, яка 

може не змінюватися десятиліттями, що і визначає особливості їх торгової 

марки [3]. 

Вироби отримали широке поширення в усьому світі, ставши одним з 

найпопулярніших типів їжі; вони часто застосовується в кулінарії . Шоколад 

входить до складу великої кількості продуктів - переважно десертних, таких як 

торти, пудинги, муси, шоколадні тістечка і печива. Шоколадні вироби часто містять 

ароматичні добавки  (кава, спирт, коньяк, ванілін, перець), харчові добавки ( ізюм, 

горіхи, вафлі, цукати) або начинку [1]. 

Основною сировиною для виробництва шоколаду і какао-порошку є какао-боби  

- насіння какао-дерева, що росте в тропічних районах земної кулі [1]. 

Завдяки тому, що чорний шоколад, крім антиоксидантів, має в своєму складі 

магній, кальцій і фосфор - це покращує роботу мозку . Чорний шоколад допомагає 

розширити судини, тим самим збільшуючи кровотік до важливих ділянках мозку, 

сприяючи концентрації і поліпшенню реакції [2]. 

Вживання шоколаду активує роботу мозку, але цей процес не довготривалий. 

Для збільшення часу активності головного мозку ми пропонуємо збагатити 

шоколадні вироби спеціальним комплексом вітамінів та мінеральних сполук, додати 

пюре чорниці. Чорниця містить багато антиоксидантів і біофлавоноїдів, покращує 

здатність до розумової діяльності та  увагу [3]. Такий шоколад буде корисним 

людям, які заняті розумовою працею.  

 

Список викорастанних джерел 

1. Шоколад – помічник для мозку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://chocolatery.net/choco_help_for_brains/ 

2. Чорний шоколад: склад і користь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://chocolatery.net/black_choco/ 

3.Що з’їсти, щоб активізувати мозок? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 https://pedpresa.ua/131474-shho-z-yisty-pered-ispytamy-shhob-aktyvizuvaty-mozok.html 

 

Науковий керівник:  д. пед. н., проф. Лазарєва Т. А. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Підлісна А.В, гр. ДТ-ПОХ-16, УІПА, м. Харків 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДУ ПО ТИПУ 

«КІНДЕР-СЮРПРИЗ» ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

На сьогоднішній день актуальною є тема виробництва шоколадних виробів. 

Аналізуючи стан ринку шоколаду в Україні, слід зазначити широкі перспективи для 

розвитку вітчизняної шоколадної галузі, оскільки існуючий на даний момент в 

країні рівень споживання на душу населення має великий потенціал для росту. За 

даними міжнародної дослідницької компанії TNS, кожен українець з'їдає приблизно 

2 кг шоколаду. Ця цифра менша східноєвропейського рівня щорічного споживання в 

4-5 кг шоколаду на душу населення. Для прикладу, у Західній Європі та США - 5-6 

кг шоколаду в рік. Середньостатистичний житель Швейцарії споживає більше 13 кг 

шоколадної продукції на рік. 

Основними напрямками в розробці нових видів шоколадних кондитерських 

виробів є вдосконалення асортименту товарів для дитячого харчування, збільшення 

кількості білка, зниження вмісту вуглеводів, і в першу чергу цукрів. У зв'язку з тим, 

що білок є не тільки повноцінним, але і дефіцитним компонентом продуктів 

харчування, на сучасному етапі ведеться пошук нової сировини з високим вмістом 

білка, яка може бути успішно використана у виробництві кондитерських виробів.  

Задачами нашого дослідження є: вивчити стан виробництва молочного 

шоколаду в Україні; оцінити технологічну систему на основі принципів системного 

підходу до удосконалення; розглянути теоретичні основи технології виробництва 

молочного шоколаду; обґрунтувати інноваційну технологію виробництва молочного 

шоколаду по типу «кіндер-сюрприз» для дітей; розробити заходи з реалізації 

проектного рішення; визначити вимоги до якості готової продукції; провести 

економічні розрахунки. 

В результаті роботи планується отримати виріб з молочного шоколаду по типу 

«кіндер-сюрприз» збагачений білками, вітамінами та мінеральними сполуками, з 

іграшкою-магнитом «Казкові герої». 

 

 

Науковий керівник:  д. пед. н., проф. Лазарєва Т. А. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Руденко О. В., гр. ДТ-ПОХ-16, УІПА, м. Харків 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОГО ОЗДОРОВЧОГО 

ПИВА З РОСЛИННОЮ СИРОВИНОЮ 

Для індустрії пивоваріння актуальним завданням є розроблення інноваційних 

сортів пива на натуральній рослинній сировині, які будуть задовольняти 

органолептичні вимоги споживачів. 

За поширеністю споживання пиво займає третє місце серед напоїв, 

поступаючись лише воді та чаю. Цей напій масового попиту є доцільною 

альтернативою споживання міцних алкогольних напоїв, що приваблює різні вікові 

групи населення. Інтерес споживачів до інноваційних сортів пива з харчовими 

добавками сприяв появі крафтового пива. Розроблення рецептур крафтового пива 

дозволяє створити інноваційні сорти напою на основі традиційних з введенням 

оздоровчих добавок. Так, натуральні харчові добавки здатні покращити не лише 

якість та органолептичні властивості виробу, а й надати напою оздоровчої дії. 

Основними рецептурними компонентами пива являються вода, солод, хміль та 

дріжджі. Саме хміль забезпечує оригінальні органолептичні властивості,  сприяє 

стійкості піни та подовжує термін зберігання. При цьому, науковці акцентують 

увагу на побічній дії хмелю на організм людини при тривалому чи ненормованому 

споживанні напою. Це активізує необхідність її заміни. Національні та зарубіжні 

дослідження науковців наголошують на використанні у якості біологічно активних 

добавок вітчизняної сировини рослинного походження. Тому, одним із шляхів 

підвищення показників якості харчової продукції вважаємо використання 

поширеної місцевої рослинної сировини, а саме тисячолиснику. Хімічний склад 

тисячолиснику дає змогу надати пиву оздоровчих властивостей завдяки вмісту у 

своєму складі ефірних масел, алкалоїдів, флавоноїдів, дубильних речовин, каротину, 

вітамінів К, С, органічних кислот, амінокислот, а також мінералів - магній, калій, 

бор, цинк , селен, молібден, мідь, кальцій. Ця рослина проявляє крововідновлюючі, 

протизапальні, протипухлинні, тонізуючі, заспокійливі, мочегонні, 

гепатопротекторні, антипсоріатичні, седативні властивості, а також нормалізує 

роботу органів шлунково-кишкового тракту та забезпечує спазмолітичну дію. 

З розширенням асортименту сортів пива та збільшенням потужності 

виробництв зростають вимоги до якості готових напоїв, що повинна відповідати 

стандартам. Так, у дослідженій літературі відсутні відомості щодо застосування 

екстрактів тисячолисника у виробництві пива. Тому актуальним завданням постає 

дослідження можливості та доцільності застосування цієї сировини у рецептурному 

складі пива, вивчення технологічних та фізико-хімічних властивостей готового 

напою. 

 

Науковий керівник:  к. пед. н., ст.. викл. Благий О.С. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 

 

Сироватська І. С., гр. ДТ-ПОХ-16, УІПА, м. Харків 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОДЯНИКІВ ОЗДОРОВЧОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Широким попитом серед населення різного віку користуються кондитерські 

вироби. Серед них особливої популярності набувають льодяники, що можуть 

застосовуватись у якості оромукозних препаратів. Так, льодяники застосовуються 

для зменшення больових симптомів застуди горла завдяки наявності у своєму складі  

анестетиків і антибактеріальних речовин. Залежно від оздоровчої дії льодяники 

можуть проявляти місцеві або системні властивості. 

Отже, льодяники являються твердими лікарськими засобами для 

розсмоктування з метою отримання оздоровчого ефекту. При цьому, вони містять 

одну або більше діючих речовин, що вводиться в базову цукрову масу.  

На сьогодні науковцями запропоновано рецептуру цукерок на основі 

злакових, зернобобових та олієвмісних культур, амаранту, топінамбура. Такі вироби 

рекомендується вживати хворим на цукровий діабет. Також увага дослідників 

сконцентрована на підвищенні харчової та біологічної  цінності кондитерських 

виробів, зокрема маршмелоу. Так, розроблено рецептуру виробів функціонального 

призначення з використанням ячмінно-солодового та полісолодового екстрактів, 

морквяного, гарбузового соків, екстрактів чорного, зеленого чаю, пластівців 

зародків пшениці.  

Вивчена та доведена ефективність застосування екстрактів базиліка, кориці, 

шавлії, гвоздики, спіруліни, шкірки та кісточок плодів граната у виробництві 

кондитерських льодяників. Це дозволяє збагатити нутрієнтний склад льодяників 

біологічно активними речовинами, вітамінами, мінералами та антиоксидантами. 

Одним із актуальних напрямів розширення асортименту виробництва льодяників є 

включення до складу рецептури фруктово-ягідних добавок. Тому, перспективним є 

використання вітчизняної рослинної сировини, що має адаптогенну, тонізуючу, 

кровотворну та інші дії і Р-вітамінний комплекс, зокрема ягід калини. Із рослинної 

сировини, що впливає на органолептичні, а саме смакові та ароматичні властивості 

можна виділити базилік. Крім цього, він має виражену бактерицидну та 

антиоксидантну дію, що підсилює оздоровчу дію льодяників. 

Отже, у дослідженій літературі відсутні відомості щодо застосування 

екстрактів калини та базиліка у виробництві льодяників. Тому актуальним 

завданням постає дослідження можливості та доцільності застосування цих добавок 

у рецептурному складі льодяників, вивчення їх технологічних та фізико-хімічних 

властивостей.   

 

Науковий керівник:  к. пед. н., ст.. викл. Благий О.С. 
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Секція: Харчових та хімічних технологій 
 

Феннич Х.В, гр. ДТ-ПОХ-16, УІПА, м. Харків 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІСКВІТУ ОЗДОРОВЧОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Борошняні кондитерські вироби на сьогодні є продуктами майже  щоденного 

споживання. Серед такої продукції вагоме місце посідають вироби з бісквітного 

тіста, привабливі споживні властивості яких зумовлюють постійний попит серед 

населення. Підвищення рівня конкурентоспроможності цієї продукції можливо за 

рахунок створення високоефективних технологій, що забезпечують високу якість 

виробів без збільшення її собівартості. 

Для розроблення інноваційної технології бісквітного напівфабрикату 

оздоровчого призначення було проведено аналіз функціональних харчових 

компонентів та обрано рисове та лляне борошно, клітковину зародків пшениці.  

Рисове борошно є джерелом амінокислот, моно – і дисахаридів, клітковини, 

крохмалю та багатьох важливих мінеральних речовин. Важливою відмінністю 

рисового борошна від пшеничного є відсутність глютену, який входить до числа 

сильних алергенів. Глютен може приносити шкоду не тільки алергікам, але і 

звичайним людям, так як стає причиною діареї, нудоти, метеоризму, запорів та 

інших розладів травного тракту. Рисове борошно буде корисним тим, хто має 

проблеми серцево-судинної системи. страждає нирковими недугами, ентероколітом, 

виразковою хворобою шлунка. 

До складу лляного борошна входять білки (линулін), які мають у своєму складі 

замінні та незамінні для людського організму амінокислоти; Омега-3 жирні кислоти, 

тригліцериди, фосфоліпіди, вільні жирні кислоти, стероли та їх ефіри, моно- і 

дигліцериди, токофероли; полісахариди, мінеральні сполуки, лігніни. Лляне 

борошно може бути використано як білково-вуглеводна та ліпідно-білково-

вуглеводна функціональна добавка в харчових системах. 

У зародках пшениці міститься 12 вітамінів, 18 амінокислот, 7 з яких – 

незамінні, 21 мінерал. Вміст вітамінів групи B в 3-4 рази вище, ніж в цілому зерні, а 

вміст калію вище в 2,5-5 разів. Вміст вітаміну Е в 75 разів вище, ніж у хлібі, а 

фосфору, магнію і цинку – в 10 разів вище, ніж у хлібі. Вживання клітковини 

зародків пшениці в їжу відновлює енергетичний баланс, регулює найважливіші 

функції організму, допомагає протистояти важким захворюванням, несприятливим 

умовам навколишнього середовища, надає омолоджуючу і тонізуючу дію, 

нормалізує обмін речовин, усуває симптоми хронічної втоми, підвищує захисні сили 

організму. Додавання до складу бісквітного напівфабрикату встановлених 

компонентів дозволить покращити споживчі характеристики готових бісквітних 

виробів.  
 

Науковий керівник:  д. пед. н., проф. Лазарєва Т. А. 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Ахундова С.Ф., гр. ДТ-ПОД18 маг 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ ОДЯГУ 

 

Мода, як багатогранне соціальне явище, містить у собі безліч гострих аспектів, 

що робить її актуальним об’єктом для досліджень у сучасній психології. 

Зростаючий вплив моди на широке коло суспільних процесів спонукає сучасних 

психологів до більш детального дослідження феномену моди. 

Цікавість до професійної діяльності дизайнера моди зі сторони такої 

прикладної галузі психології, як психологія праці, обумовлена, перш за все, 

нестачею опорних відомостей щодо психологічних особливостей дизайнерської 

діяльності: професіографічних даних, відомостей щодо здібностей та особливостей 

когнітивних процесів спеціалістів-дизайнерів (особливостей його сприйняття, 

пам'яті, мислення, уяви, тощо), інформації стосовно мотивації їх творчої активності, 

специфіки їх ціннісних орієнтацій. 

Основний вплив одягу на соціум і кожного окремого споживача моди можна 

звести до таких положень : 

- у одязі, зазвичай, відображені людські настрої їх прагнення й інтереси. Моду 

називають індикатором суспільних настроїв, що легко і швидко реагує на їх зміни; 

- існує потужний вплив з боку соціуму на розвиток модних тенденцій, що 

свідчить про залежність модної індустрії від загальноприйнятих норм; 

- виходячи з того, що людям властиво відносити один одного до певних 

соціальних категорій, доцільним є облік дизайнером актуальних для певної 

місцевості стереотипи сприйняття і їх використання у своїй професійній діяльності; 

- супутниками стереотипів одягу є протести представників суспільства із 

загостреною потребою самовираження. Будь-яка жорстко задана манера одягатися, 

залежність від певного стереотипу, соціальний тиск на безпосередньо процес 

створення нового може розглядатися окремими суб'єктами, як замах на свободу їх 

світогляду. Це явище сприяє виникненню нових, яскравих, подекуди сміливих 

моделей одягу. Іншими словами – незвичайні, авангардні пропозиції моди є 

протестом проти повсякденності; 

- імовірне виникнення тиску зі сторони нестандартних пропозицій моди 

(фасонів, моделей одягу) на спостерігачів. Авангардна мода практично завжди 

призводить до цієї реакції. Людина, одягнена опозиційно до прийнятих норм, 

несвідомо відторгається суспільством; 

- існує незаперечний взаємозв'язок моди із загальноприйнятими явищами 

соціального характеру. У відносинах моди із звичаєм фахівцями відзначається 

можливість переходу одного поняття в інше і навпаки. Аналогічнім є взаємозв’язок 

моди і етикету – етикет часто зобов'язує людину слідувати моді, мода ж подекуди 

виступає руйнівником етикету. Також, незаперечним є факт впливу моди на 

економіку – економісти розглядають моду як чинник, що керує розвитком певних 

галузей. Для них поняття «мода» тотожне поняттю «попит населення». 

________________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом д.т.н.,проф. М.Л.Рябчикова 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

 

Афанасьева О.Ю., гр. ЗТ-ПОД19мг 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ В РОЗРОБЦІ РУХОМОГО ТЕКСТИЛЮ 

 

Устілки Чешісь-ка розраховані для будь-якого взуття, і погоди. Імовірно вони 

будуть користуватися великим попитом, коли споживач буде ходити в закритому 

взутті. Уявіть - в зимову пору року, коли ноги щільно «упаковані» серйозної взуттям 

у вас моторошно засвербіла підошва ноги. Ви в паніці кидаєте сумки на землю і 

ліхорадічно намагаєтеся підлізти під взуття або роззутися, щоб почухатися. Так ось, 

дані устілки виключають таку ситуацію. 

За технологією - з якого матеріалу вони буду зроблені, як саме будуть 

проходити процеси - це, беззаперечна нанотехнології. Але принцип полягає в 

наступному: поверхня устілки, яка стосується тіла (а може і вся устілка) є 

феромагнітної. Пристрій-устілка віддалено підключено до програми на смартфоні - 

коли зачешется стопа, ви відкриваєте програму, до якої внесені дані вашими 

стопами - розмір ніг, де і який тиск, грубість шкіри - ви вибираєте яка саме стопа 

свербить і де саме. Потім натискаєте кнопку «Чешісь-ка!», Смартфон посилає 

сигнал на устілку, а та за допомогою магнітного поля піднімає потрібну поверхню 

устілки, яка «об'ємним дотиками» чеше ногу. Або такі устілки когут бути створені 

за технологією pin art. 

Така технологія може бути забезпечена при використанні наноматеріалів на 

основі магнетиту. 

Використання наноматеріалів для надання особливих властивостей 

текстильним виробам і матеріалам передбачає створення таких властивостей, як 

поліпшення умов передачі тепла і вологи, запобігання забрудненню, надання 

гігієнічних та декоративних властивостей. 

Одним з найактуальніших впровадження нових текстильних матеріалів є 

створення медичних текстильних виробів, здатних прискорити загоєння ран, 

покращити умови загоєння.  

Ряд публікацій стверджує, що покращення цього процесу спостерігається, 

зокрема, із застосуванням наноматеріалів з магнітними властивостями, які 

найчастіше реалізуються як оксиди магнітного тривалентного заліза. 

В Українській інженерно-педагогічній академії розроблена і широко 

використовується у наукових дослідженнях технологія одержання наноматеріалів на 

основі магнетиту, які можуть бути використані для одержання принципово нових 

матеріалів для взуття, що мають керовані магнітні властивості з одночасним 

забезпеченням антібактеріальниї і протигрибкових вимог. 

 

________________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом д.т.н.,проф. М.Л.Рябчикова 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Баштинська А. В., гр. ДТ-Ш19пр. 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 3D-ДРУКУ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАЛЬНОЇ РОЗРОБКИ ОДЯГУ 

  

Вимоги сьогодення ставлять важливі задачі перед навчальним процесом щодо 

постійного адаптації до вимог сучасного виробництва, тенденційних напрямків 

розвитку професійної галузі та врахування найсучаснішого технічного забезпечення, 

в т. ч. його практичного опанування. Серед таких напрямків в легкій промисловості 

можливо виокремити популярну технологію 3D-друку, яка має великі перспективи 

для розробки одягу майбутнього. Дана технологія вже зараз характеризується 

поєднанням непоєднаного, використання композитів та сучасних матеріалів. Крім 

того, вже анонсовано та практично продемонстровано використання металу, 

полімерів, кераміки, скловолокна, спеціальних та «розумних» матеріалів в процесі 

виробництва одягу на базі цієї технології. До останніх відносяться унікальні 

технологічні «інтелектуальні» матеріали, які можуть змінювати геометрію, 

положення в просторі, форму предмету.  

В навчальному процесі використання технології 3D-друку в ході практичної 

розробки одягу зорієнтовано на пошуки нових конструктивних основ та 

формотворення, а також базується на використання найбільш розповсюдженого 

матеріалу адитивного виробництва – пластику. При цьому, даний матеріал 

характеризується окремими властивостями, які накладають певні обмеження у 

навчальній розробці, серед яких є значний резонанс властивостей поряд з тканиною. 

Це стає одночасно перепоною та навчальною проблемою для вирішення студентами. 

В ході навчальних розробок студентами активізується розробка нових 

технологічних матеріалів для одягу, які представляють собою кінетичні конструкції 

з обмеженнями по руху внутрішніх елементів. Особливе місце в цьому напрямку 

відведене масивним конструкціям та застосуванню стилю мінімалізму, розробки 

суцільних предметів гардеробу. Хоч і суцільний одяг має великі недоліки поряд з 

традиційним використанням текстилю, але вони частково вирішуються завдяки 

перфорованим структурам, додатковим отворам та відповідним унікальним 

рішенням конструкції. Поряд з цим активно залучається навчальна розробка 

аксесуарів та оздоблення для виробів та їх друк окремими об’єктами або 

безпосередньо на тканині. Найбільш активно залучається технологія 3D-друку для 

виробництва фурнітури, при проектуванні якої можливо реалізувати індивідуальний 

підхід, вирішувати надскладні задачі з низькою затратою ресурсу. Крім того, в 

комбінації з іншими існуючими матеріалами пластик стає унікальним елементом 

комбінаторних рішень, поєднань з тканиною, трикотажем, шкірою та хутром. 

Широка гама можливостей відкривається з появою нових типів пластику, який вже 

розробляється та з’явиться в реалізації в найближчі роки. 

 

_______________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом доц. каф. ТіД Борисенко 
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 Секція: Технологій та дизайну 

 

Будняк А., гр. ДТ-ПОТ 19 мг. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ В’ЯЗАНИХ ГАЧКОМ ВИРОБІВ. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.  

На сьогодні багато з відомих дизайнерів при створенні виробів звертаються до 

старовинних зразків одягу, вивчають техніки виготовлення, відомі з давніх-давен. 

Не зважаючи на велику популярність в’язаних гачком виробів, на сьогодні не 

достатньо досліджень щодо особливостей їх дизайн-проектування, та вимоги до 

якості формоутворення таких виробів. 

 Особливість виготовлення виробів у стилі ірландського мережива (одного з 

різновидів в’язаного гачком одягу) полягає в тому, що окремо вив’язані за 

допомогою гачка елементи поєднуються між собою сіточкою, яка має багато 

різновидностей. За рахунок великої кількості з’єднаних між собою окремих 

елементів кожна річ, виконана в цією технікою, виходить унікальною – в цьому й 

полягає її основна цінність. 

На підставі аналізу робіт відомих майстринь, таких як А.Вертен, А.Атаманчук, 

О.Старостиної, М.Шеїни, О.Захар’їної та інших, які виготовляють в’язані вироби з 

використання сучасних інтерпретацій старовинної техніки «Ірландське мереживо», з 

врахуванням власного досвіду визначено, що елементи в’язаного виробу, які ще 

називають «мотиви» перед з’єднанням в єдине полотно мають бути попередньо 

підготовлені.  

Для перевірки гіпотези щодо необхідності прання мотивів в’язаних виробів 

нами здійснено два експериментальних дослідження, які полягали у тому, що було 

здійснено порівняння площі мотивів до і після експерименту.  

Експеримент 1.   Його метою було здійснення аналізу зсідання елементів 

в’язаного виробу, які піддавались дії води при різних температурах. Для цього було 

вив’язано 7 однакових елементів з одного виду пряжі. Кожен елемент піддавався 

пранню один раз. Температура була різною (від 30 до 90 С°). Отримані результати 

свідчить, що коефіцієнт зсідання пряжі YarnArt Lily (100% бавовна 225м/50г) і 

YarnArt Violet (100% бавовна, 282м/50г) має однакову загальну тенденцію 

збільшуватись при підвищенні температури прання (див. рис.1; 2). 

 
Рис.1. Зміна коефіцієнта зсідання при зміні температури прання елементів 

в’язаного виробу. 
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Рис. 2.  Зміна площі в’язаного елемента від температури води при пранні. 

 

Експеримент 2. Було проаналізовано як змінюються лінійні розміри в’язаних 

елементів, які було виготовлено з трьох різних видів пряжі, при пранні з однаковою 

температурою води (40 С°) (див. рис. 3). При цьому було виготовлено по чотири 

різних в’язаних елементи з кожного виду пряжі (Babylo 20, Аlize, Aннa 16).   

 
Рис. 3. Діаграма зміни лінійних розмірів в’язаних елементів при пранні водою 

однієї температури. 

 

Другий експеримент засвідчує, що елементи, виготовлені з одного виду пряжі 

змінюють лінійні розміри орієнтовно однаково. Не значно деформуються мотиви з 

пряжі Анна 16. Однак, зазнають змін відносно первинного вигляду. 

Отже, можна зробити обгрунтований висновок, що для збереження форми 

в’язаного виробу перед з’єднанням елементів виробу слід здійснювати їх належну 

підготовку у вигляді прання при максимальній температурі, просушування та 

пропарювання кожного з мотивів.  

Наступних досліджень вимагають дослідження зміни лінійних розмірів виробу 

загалом. Фактор впливу – загальна вага виробу. 

_______________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом доц. каф. ТіД – Нечіпор С.В. 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Буцька Т., гр. ДТ-ПОД 18 мг 

ДЖЕРЕЛА НАТХНЕННЯ В ДИЗАЙНІ В’ЯЗАНОГО ОДЯГУ 

Перед початком роботи над новою колекцією одягу чи окремо взятим 

предметом гардеробу,  дизайнерам потрібно витратити чимало часу та значних 

зусиль для пошуку загальної тематики, пошуку образів моделей, тобто знайти 

джерело натхнення для майбутньої роботи. Саме цей аспект, як першочерговий етап 

в розробці нової моделі, розглянуто в статті. Вибір джерела натхнення для дизайну 

одягу – то першочергова відправна точка. Творчий прообраз є визначним аспектом у 

формуванні стилю в задуманому автором образі. Робота може здійснюватись і на 

інтуїтивному рівні, емоційно, але все ж краще коли перед автором стоїть конкретна 

мета, завдання та ціль, а також обираються конструктивні методи роботи. Саме з 

цього витікає необхідність розібратися в прийомах і методах творчої роботи дизайну 

одягу з джерелом творчості. Джерело – вільне явище матеріально-культурне або 

природнє. При створенні колекції дизайнер може обрати будь-що: природу або 

природнє явище; елементи матеріальної культури; предмети побуту; архітектуру і 

живопис; декоративно-прикладне мистецтво; етнічні та історичні, національні і 

класичні костюми. Актуальними можуть бути різні фактури: ґрунти; морозні 

візерунки; небо. Може бути звернення до ретро-моди, використання певного крою і 

декоративних елементів, прийоми стилізації і багато іншого. 

Джерела творчості умовно діляться на чотири основних групи. 

Перша група. Передбачає використання джерела творчості як прообразу 

формоутворення (природні форми, архітектура, живопис, декоративно-прикладне 

мистецтво). Формоутворення являється головною частиною процесу проектування 

костюму, адже це образно-художня система частини одягу, яка характерна 

індивідуальності людини. Тут включаються і інтуїтивний композиційний пошук і 

логічна побудова, поєднуються просторові і об’ємні структури і конструкції форми. 

Підказки можна знайти в природніх формах, архітектурі, предметах навколишньої 

дійсності. Ця група дозволяє в проектах обирати форми джерела, пластичне 

вирішення та кольори; використовуються певні готові образи [1]. Ася Вертен 

(Італія) виготовляє в’язаний одяг у техніці сучасного ірландського мережива. В 

своїх проектах майстриня вміло поєднує рослинні елементи. У сукні «Едем» 

майстриня використала пласкі елементи в’язання, які за рахунок гри з кольорами та 

відтінками, набувають об’ємності. А саме – троянди стали саме тими пласко-

об’ємними елементами. Насичена і в той  же час спокійна кольорова гама 

притягують погляд та змушує задуматись про трояндовий кущ у літній день. Вагома 

частка її проектів засновані саме на природних елементах. Це має віддзеркалення 

навіть в назвах моделей: «Квіти на піску», «Зірка Адама», «Квітка Єви», «Сон 

літньої ночі».  

Друга група. Використання історичного, народного або етнічного костюму як 

прообразу для створення сучасного одягу. Тут в ролі прообразу виступає сам 

костюм. Потрібно вивчити і проаналізувати всі чинники існування конкретної 

форми одягу в конкретному суспільстві.  
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Рис. 1. – Сукня у техніці ірландського мережива у виконанні Асі Вертен [2]. 

Ці чинники – це епоха, країна, її особливості, естетичний ідеал, форма і силует 

костюма, конструкція, крій, тканини і фактури, кольори і декор. Можливе пряме 

запозичення окремих властивостей історичного костюма, якщо вони відповідають 

сучасним тенденціям в одязі [1]. Дуже влучно в цей аспект вписалася майстриня 

Анна Атаманчук (Росія). Вона відтворює в своїх роботах вишуканість, невагомість 

та стриманість історичних костюмів Англії Вікторіанської епохи (з 1837 по 1901 р.), 

адже Анна вважає цю епоху основоположником моди і не дарма. Після весілля 

королеви Англії з’явилась традиція вдягати наречену у біле, у період правління 

Вікторії отримало активний розвиток ірландське мереживо. І саме за часи правління 

Вікторії мода почала змінюватися не раз на 10 років, а раз на рік. Тому не дивно, що 

засновниця бренду «Annora» отримує натхнення саме з цього періоду часу, та з 

костюмів Англії [3]. 

 
Рис. 2. – Сукня у техніці ірландського мережива у виконанні Анни Атаманчук [4] 

Третя група. Асоціативний імпульс для створення образу (музика, театр, 

хореографія, літературні твори, явища природи, суспільно-політичні події тощо). 

Цей аспект – найскладніший і багатогранніший, адже тут задіяні асоціативні методи 

роботи над джерелом. Під впливом джерела у дизайнера (художника) виникає ідея, 

яка далі втілюється в художній образ. Ідея трансформується у форму, що відповідає 

задумці. У цьому контексті дизайнер демонструє творчу індивідуальність, художній 

смак, самобутність та здібність до образної інтерпретації прототипу [1]. 

Під асоціативним імпульсом працює майстриня Ванесса Монторо (Бразилія). 

В її роботах можна побачити цей аспект яскраво. Проекти насичені відчуттями. 

Художні образи Ванесси отримуються під впливом музики, моря, та навіть 

легкоплинного гарного дня. І це чудово відображається в готовій роботі. 

Четверта група. Передбачає існування кількох джерел творчості, поєднання 

найцікавіших чинників кожного з них в єдиній проектній розробці. Йому 

притаманне багаторівневе використання джерела (форма від одного, декоративне 

наповнення – другого, емоційний образ – третього). 
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Рис. 3. – Спідниця в техніці ірландського мережива у виконанні Ванесси Монторо 

[5]. 

Таким методом можуть використовуються різні прийоми дослідження і 

трансформація джерела натхнення. Найважчий аспект, що вимагає від дизайнера 

максимум знань та навичок і бачення перспектив моди. Тут не обійтись без відчуття 

смаку і міри, адже художник у єдиній композиції має сумістити натхнення, що 

черпається з різних джерел, і сумістити у єдиний формоутворюючий задум [1]. Цей 

аспект представляє вже відомий нам бренд «Annora». Складні за наповненням та 

проектною розробкою проекти – саме про нього. Отримання натхнення з різних 

джерел – це та риса, що притаманна цьому бренду. Дизайнер (Анна Атаманчук) 

черпає натхнення з танцю, оточення, творів мистецтва. Всі вони поєднуються в 

неповторний коловорот нитки, що на виході утворює неймовірний, неповторний 

результат. 

 
Рис. 4. – Сукня у техніці ірландського мережива від бренду «Annora» [4]. 

Сучасний в’язаний гачком одяг ручної роботи вабить та заворожує 

різноманітністю елементів (мотивів), майстерністю поєднання кольорів та створення 

композиції. Подальших досліджень вимагають техніки виготовлення сучасного 

ірландського мережива (одного з видів в’язаного гачком одягу) у виконанні 

талановитих відомих майстрів та дослідження особливостей створення одягу з 

врахуванням усадки елементів (мотивів) до та після прання. 
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______________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом доц. каф. ТіД – Нечіпор С.В. 
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Секція: Технологій та дизайну 

Василевська М.С., гр. ДТ-ПОТ17 

ПИТАННЯ КОНТРАСТУ В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ 

ЖІНОЧИХ СУКОНЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ РУЧНОГО РОЗПИСУ ТКАНИНИ 

Розуміння особливостей дії одночасних контрастів має важливе значення і в 

роботі над колористичним вирішенням площинних композицій. Так, уникаючи 

світлових контрастів, можна розширити колористичний діапазон задіяних у 

композиції кольорів, де, співставляючи контрастні кольори, майбутні дизайнери 

досягають максимальної їх насиченості, адже кожен з них, згідно з дією колірого 

контрасту, буде оптично отримувати додатковий відтінок свого ж колірного тону. 

Що стосується дії світлового контрасту, то правильне його застосування передбачає 

врегулювання насиченості кольорів. У першу чергу це стосується співставлення 

хроматичних та ахроматичних кольорів. Адже на чорному та темно-сірому тлі будь–

який колір зменшує свою насиченість, на білому та світло-сірому – підвищує. Отже, 

можемо зробити висновок, що контраст поділяють на два види: ахроматичний 

(світлотний) і хроматичний (колірний). У кожному з названих видів виділяють, в 

свою чергу, одночасний, послідовний і порубіжний контрасти [2, с.124-135]. 

Суть одночасного ахроматичного контрасту полягає в тому, що світла пляма 

на темному фоні одягу здається ще світлішою, а темна на світлому – темнішою, ніж 

насправді. Одночасний колірний контраст виникає у взаємодії та зіставленні двох 

хроматичних кольорів або хроматичного і ахроматичного. Вид контрасту, при якому 

змінюються не тільки світлота, але і колірний тон і насиченість, а у хроматичних 

кольорів виникає колірний відтінок, називається хроматичним контрастом. 

Послідовний контраст виникає при тривалому сприйманні будь–якого 

яскравого кольору або плями. У послідовному контрасті є малонасичений колір, 

додатковий до того, який ми бачили раніше. Вчені пояснюють це явище оптичним 

роздратуванням сітківки ока при сприйманні попереднього кольору, адже світлове і 

колірне відчуття мають тривалість та існують деякий час і після того, як предмет 

зникне з поля зору. Малонасичені кольори не створюють послідовного контрасту [1, 

с.56]. Порубіжні (крайові) контрасти виникають на межі дотику розташованих 

безпосередньо один біля одного кольорів, що контрастують і бувають не тільки 

колірні, але і світлові. Порубіжний контраст створює ефект рельєфності, як та 

частина світлої ділянки, яка знаходиться ближче до темного, буде світліше, ніж 

далека [2, с.90–91]. Форми моделі колекції жіночих суконь, які побудовані на 

контрасті, впливають на активне сприймання твору, тому контраст форми одягу 

здійснюється у проектуванні на етапі художньо-графічного ескізування в процесі 

позначення величин та зіставлення різних форм за розміром і характером. 

Список використаної літератури: 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Воротінцева О. ДТ-ПОД18 мг 

ЗНАЧЕННЯ ЛІНІЙ ЧЛЕНУВАННЯ В ОДЯЗІ 

На сьогоднішній день, споживач, що знаходиться у взаємозв'язку з усіма 

аспектами свого життя, а також з навколишнім середовищем, зацікавлений 

експлуатувати одяг, який дозволяє йому відчувати комфортність і естетичне 

задоволення, незалежно від умов його експлуатації. Відомо, що існують різні типи 

жіночих фігур, кожний зі своїми перевагами та недоліками, але всі жінки хочуть 

мати довершений вигляд, тому адаптування конструкції одягу до особливостей 

будови тіла є актуальним питанням, що потребує вирішення. 

При проектуванні швейних виробів використовують лінії членування, які 

забезпечують створення необхідної форми одягу, а також прикрашають його. 

Членування одягу за напрямком може бути: поперечне (шви, кокетки, виточки, 

підрізи); поздовжнє (шви, рельєфи, виточки); діагональне (шви, виточки); 

комбіноване (рельєфи, виточки, підрізи); за характером: наскрізне, переривчасте, 

комбіноване. Розташування, конфігурація і конструкція ліній членування впливають 

на особливості сприймання об’ємно - просторової та геометричної форми одягу, на 

пластику силуетних ліній. 

Створення округлих, овальних або обтічних форм можливе за рахунок 

оптимізації розташування основних ліній членування, зменшення кількості ліній 

внутрішнього членування, їх зміщення відносно природних вигинів фігури, 

криволінійної конфігурації зрізів і заміни виточок м’якими складками. 

Спрямлення конфігурації поздовжніх ліній членування, введення на окремих 

ділянках поперечних ліній і накладних деталей сприяють формуванню сплощених і 

гранованих форм. Збільшення кількості додаткових поздовжніх ліній членування 

підсилює цей ефект. Отримання прилеглих форм з контрастним силуетом 

забезпечується збільшенням ступеня відведення та розширення донизу рельєфів і 

поздовжніх ліній, посиленням кривизни їхніх прогинів і опуклостей, розширенням 

плечового пояса, а також збільшенням розхилу і кількості виточок уздовж лінії талії. 

Додатково контрастність форми може бути підкреслено відрізною лінією талії і 

зміщенням положення рівня прилягання щодо природних ліній фігури. 

Пряма бічна лінія від пройми або її зміщення в бік спинки створює ефект 

звуження форми виробу донизу, а незначне розширення донизу пілочки і спинки за 

рахунок відведення бічної лінії від вертикалі до 5,0 см створить ефект прямого 

силуету. Використання силуетної трансформації поздовжніх ліній є одним з 

найпоширеніших прийомів зміни форми. Конфігурація спряжених бічних ліній 

пілочки і спинки тісно взаємопов’язана із запроектованою пластикою зовнішньої 

форми. Для трапецієподібного силуету бічну лінію проектують зі значним 

відведенням донизу. Початок відведення може розташовуватися на рівні глибини 

пройми. Увігнуті ковзаючі контури бічних ліній використовують при проектуванні 

одягу напівприлеглого силуету без чіткого прояву прилягання по лінії талії. 

Х-подібне оформлення бічних ліній забезпечує отримання прилеглого силуету 

з розширенням по лінії низу, а оформлення лініями контрастно опукло-увігнутої 

конфігурації - отримання обтичних форм, що підкреслюють опуклість стегон і 
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прогин фігури на лінії талії. У моделях прилеглого силуету з поєднанням 

контрастних об’ємів зверху, по талії і по низу бічну лінію проектують з різким 

вигином до лінії талії і відведенням до лінії пройми. Отримання структурованих 

силуетних форм залежить від поєднання різних величин відведення та розширення 

по ділянках поздовжніх швів. Прийом зміщення положення рівня прилягання щодо 

природних ліній фігури сприяє перерозподілу пропорцій зовнішньої форми. 

Посиленню прилягання сприяє збільшення кількості і розхилу виточок по лінії 

талії (у поздовжніх швах). Форма залежить від розташування осьових ліній виточок, 

а ефективність прилягання - від ступеня наближення осьової лінії виточки до ан-

тропометричних ліній на поверхні фігури. Для спинки максимальна ефективність 

прилягання досягається за рахунок конфігурації лінії пройми, а зменшення 

прилягання за рахунок зміщення осьової лінії виточки в сторону вертикалі, 

проведеної через виступаючу точку лопаток. Ділянка від лопаток до середнього шва 

малоефективна для прилягання. Для пілочки зона ефективного прилягання залежить 

від об’єму виступання грудних залоз і живота та має значне варіювання. 

Введення в плечовій зоні додаткових поперечних членувань є конструктивним 

способом сплощення опуклості. Спільне використання поперечних ліній кокеток на 

пілочці і спинці з поздовжніми рельєфами, зміщеними від центра опуклості грудей, 

підсилює ефект сплощення і сприяє створенню овальної або гранованої форми 

перерізу по лінії обхвату грудей. Прилягання під грудьми формують при 

використанні поперечних або похилих підрізів, поперечних ліній членування нижче 

основи грудей у поєднанні з поздовжніми рельєфами або талієвими виточками 

відповідної конфігурації. Поглиблення та розширення пройми з одночасним 

збільшенням об’єму рукава створюють ефект зорового перерозподілу об’єму 

плечового пояса по вертикалі. Оформлення сторін виточок також впливає на 

остаточну форму виробу. Саме лінії членування є основними формотворними 

елементами конструкції одягу, які беруть участь у створенні потрібної тектонічної 

форми виробу. Основними характеристиками форми визнано силует і об’єм одягу, 

тому саме вертикальні конструктивні лінії створюють певну форму швейного 

виробу. Кількість вертикальних ліній та їхнє розташування залежать від форми 

одягу, покрою, моди, особливостей фігури тощо. Встановлено, що чим простіша 

форма, тим менше членувань бере участь  у формоутворенні. З ускладненням форми 

не тільки збільшується кількість, а й ускладнюється конфігурація ліній. 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Гребенюк В.О., гр. ДТ-ПОД18 маг 

ЖІНОЧЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ОПТИЧНИХ ІЛЮЗІЙ В 

ОДЯЗІ 

Хоча попередні дослідження дають зрозуміти, як жінки конструюють та 

ідеалізують свою зовнішність за допомогою одягу, зв’язку з елементами дизайну 

одягу не вистачає. Використовуючи дослідницький підхід, поточне дослідження, 

теоретично обґрунтоване теорією самовідповідності, досліджувало уявлення жінки 

про її форму тіла. Основною метою цього дослідницького дослідження було 

зрозуміти, як одяг, створений з відбитками або візерунками з оптичними ілюзіями, 

може впливати на сприйняття жінки форми тіла і чи одяг оптичної ілюзії може 

збільшити задоволеність тіла, допомагаючи жінці досягти вигляду більш ідеальної 

форми тіла. П'ятнадцять жінок були досліджені, для визначення форми тіла. Потім 

ці жінки взяли участь у поглибленому напівструктурованому інтерв'ю під час 

перегляду персоналізованого аватара (створеного на основі їх сканування тіла), 

зображеного у семи різних одягах з оптичною ілюзією, створеними дослідником. 

Аналіз даних виявив сім тем: (1) Сприйняття Я, (2) Одяг та тіло, (3) Визначення 

ідеалів, (4) Оптичні ілюзійні ілюзії, (5) Вподобання за категорією форми тіла, (6) 

Ефекти носіння оптичних Ілюзії та (7) Більш ідеальне Я. Результати цього 

дослідження показали, що одяг з оптичною ілюзією впливає на візуальне 

сприйняття форми тіла і може спричинити сприйняття більш ідеальної форми тіла. 

Наступним кроком у процесі було втілення цифрових відбитків текстилю, 

створених дослідником, до плаття під обшивку для кожного учасника. Для цієї 

реалізації був використаний PDS Optitex. Кожен текстильний друк був розміщений 

індивідуально, і коли коригували масштаб та розміщення друку, програмне 

забезпечення дозволило зберегти файл як модель. Модель складалася з 

персоналізованого аватара учасника, одягненого в спеціальний одяг з оптичною 

ілюзією . 

При дослідженні концепції ідеальної форми тіла було виділено два різні 

визначення. Першим ідеалом була традиційна форма пісочного годинника, яку 

визначали як жінку з рівними пропорціями для бюста і стегон, яка також має 

визначену талію . Було встановлено, що жінки сприймають це як особистий та 

суспільний ідеал, підтримуючи дослідження щодо ідеальних форм тіла. Крім того, 

було встановлено, що в сьогоднішньому суспільстві, принаймні для цих жінок, 

з'явився новий ідеал. Жінки відчували, що відбувся перехід від ідеалу крайньої 

худності до більш придатного та здорового тіла, незалежно від форми. Крім того, 

було встановлено, що жінки відчувають, що тепер бажано бути здоровими, а не 

просто худими. Зважаючи на це, можна стверджувати, що жінки в цьому 

дослідженні ідеалізують форму тіла, що є поєднанням двох різних ідеалів. 
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Ільчук Владислава, гр. ДТ-ПОТ19мг 

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ ВИШИВКИ ТА ЇЇ 

ВИКОРИСТАННЯ В ОДЯЗІ 

Вишивка, широко поширений вид декоративно-прикладного мистецтва, в 

якому узор та зображення виконуються вручну (голкою, гачком) або за допомогою 

вишивальної машини на різних тканинах, шкірі та інших матеріалах лляними, 

бавовняними, вовняними, шовковими нитками, а також бісером, перлами, 

коштовним камінням, блискітками, монетами тощо. Застосовують вишивку для 

оздоблення одягу, предметів побуту, для створення самостійних декоративних 

панно.  

З'ясовано, що колискою вишивання був Схід. Саме в Азії це мистецтво 

широко процвітало вже набагато раніше того, чим воно стало відомо грекам і 

римлянам. Більш розвинене мистецтво вишивання різнобарвними та золотими 

нитками, камінцями на тонких тканинах запозичене греками у персів під час походів 

Олександра Македонського. При візантійських царях вишивками не тільки 

покривали одяг, але з особливою розкішшю вишивали кінські збруї і сідла, вперше 

було введено вишивання срібними нитками.  

В епоху Відродження, для якої притаманним є розвиток всіх видів мистецтв, 

вишивка нарівні з іншими досягла високого ступеня досконалості; кращі художники 

робили малюнки для вишивки; про що свідчать деякі вишиті картини, які 

зберігаються в багатьох музеях і колекціях [1, 2]. 

В Західній Європі в ХVI столітті особливої популярності досягла вишивка 

хрестиком. Це був період великої популярності церкви, і вишивали найчастіше 

ікони, біблійні сцени, а також тексти молитов. Так,  у Франції, славилися вишивки 

міланські, лукскіе, венеціанські і генуезькі.  

Наприкінці 1880 -х років у Західній Європі, особливо у Франції, стали широко 

розповсюджуватися вишивки за російським загальновідомим зразком, з півниками, 

кіньми, квітами тощо, вишитими червоними, синіми і жовтими нитками по білій 

тканині, в результаті чого вишивки ставали справжнім витвором мистецтва. Одяг з 

такими вишивками, частіше всього, одягали молоді дами та діти [13]. 

На території України вишивання як вид мистецтва існує з глибокої давнини. 

Про це свідчать дані археологічних розкопок, а також записи стародавніх 

мандрівників та істориків - літописців. Зокрема, давньогрецький історик Геродот, 

якого наші сучасники називають «батьком історії», в своїх записах про Скіфів 

згадував, що скіфи прикрашали свій одяг вишивкою. Так, на скіфських «кам'яних 

бабах» чітко позначена вишивка на вставках, подолах, манжетах одягу. На 

Черкащині були знайдені бляшки, датовані VI ст., на яких теж чітко простежується 

вишивка [18].  

В епоху Київської Русі мистецтво художньої вишивки дуже високо 

цінувалося. Сестра Володимира Мономаха Анна-Янка організувала в Києві, в 

Андріївському монастирі, школу, де молоді дівчата навчалися майстерності 

вишивання шовком, золотими і срібними нитками. Протягом століть руками 

майстринь створювалися пишні рослинні орнаменти на одязі вельмож, заможних 
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верств міського і сільського населення, в оформленні культового оздоблення. Більш 

скромні були вишивки в народному побуті. 

Італійський мандрівник Жільбер де Лануа, який перебував у 1412 і 1421 рр.. на 

території України, згадував, що рукавиці і шапки русичів були прикрашені 

вишивкою [1].  

На рубежі XVI - XVII ст. починається могутня хвиля відродження української 

культури, розвитку різних видів мистецтва, в тому числі і вишивки. Біла вишита 

сорочка стає невід'ємною складовою частиною жіночого та чоловічого українського 

народного одягу. Вишита сорочка мала характерні ознаки кожної місцевості. Так, по 

орнаменту, техніці виконання і гами кольорів, легко відрізнити полтавську сорочку 

від подільської, гуцульську від поліської [2]. Етнограф і натураліст Іоганн Готліб 

Георгі, який у 1768 - 1769 рр. відвідував під час академічної експедиції лівобережну 

Україну, відмітив, що одяг дворянок складався з кунтуша суконного, викладеного 

по краях полиць, внизу і на перехопленні золотими сітками, позументами або 

шнурками, і спідниці з шовкової тканини, також викладеної внизу золотою або 

срібною тасьмою [3]. 

З кінця XVIII ст. були створені центри вишивального мистецтва зі 

своєрідними художніми особливостями візерунків, колориту, технікою виконання, 

формою і композиційним рішенням. У XIX - початку XX ст. вишивка вже широко 

застосовувалася для оздоблення народного костюма [3]. У XIX столітті, створюючи 

вишивку, звертали увагу на значення орнаменту. Орнамент - це свого роду система 

письма, де чорнило і папір замінюють полотно і нитки. "Писати" в давнину означало 

"прикрашати" і "зображати". У мові народної вишивки, крім орнаменту, головна 

роль належала кольором. Так, білий колір сприймався як символ світати неба, 

означав "світити", "сяяти", "блищати". Червоний колір був пов'язаний з уявленням 

про вогонь, про щось прекрасне і загадкове [38]. У ХХ столітті почався процес 

зближення професійного та народного мистецтва. У 1947 р. у Львові відкрився 

перший в Україні Державний інститут прикладного та декоративного мистецтва для 

підготовки висококваліфікованих кадрів художників прикладного мистецтва. 

Сьогодні в Україні багато художньо-виробничих майстерень, які об'єднують роботу 

майстрів, направляють її, організовують навчання молоді. Найбільш відомими є 

майстерні в селах: Решетилівка Полтавської області, Дігтярі Чернігівської області, 

Глінки і Кути на Івано-Франківщині, а також у містах: Києві, Львові, Вінниці, 

Чернігові, Богуславі, Косові.  

Таким чином, історичний огляд показує, що з часом техніка художньої 

вишивки поступово вдосконалювалась, але в своїй основі вона залишилась 

самобутньою. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ В УКРАЇНІ 

 

Утилізація текстилю та одягу на сміттєзвалищах є актуальною екологічною 

проблемою у світі. У період з 2009 по 2019 рр. обсяг текстильних відходів після 

споживання в розвинутих країнах зростав на 40% . Текстильні відходи становлять 

приблизно 4,9% усіх відходів сміттєзвалища. Це свідчить про відсутність 

усвідомлення того, що текстиль майже 100% переробляється. Те, як споживачі 

розпоряджаються одягом, отримує все більшу увагу з боку державних установ, ЗМІ, 

а також наукових досліджень. За останні п’ять років опубліковано майже 25 статей 

на тему одягу одягу, що перевищує загальну кількість публікацій на цю ж тему за 

останні три десятиліття. 

Метою цього дослідження є вивчення процесу утилізації одягу серед 

споживачів чоловічої статі, які становлять 46,2% населення України. Набутий досвід 

дозволить глибше зрозуміти підказки, впливи та використовувані режими. 

Результати можуть також забезпечити розуміння кроків, які можна вжити для 

зменшення негативного впливу утилізації одягу на навколишнє середовище. 

Зараз на Землі проживає більше 7 мільярдів людей. Якщо у кожної людини з 7 

млрд. Була б тільки одна пара штанів, одна сорочка і одна куртка, то вийде 21 млрд. 

предметів одягу. Це величезна кількість! І можна з упевненістю припустити, що 

багато хто з нас володіють більше, ніж трьома предметами одягу. Особливо якщо 

врахувати, що світовий обсяг виробництва індустрії моди (одягу, текстилю, взуття 

та предметів розкоші) в 2018 році досяг 2,560 трлн. доларів. Більше 80 млрд. 

одиниць одягу виробляються щорічно по всьому світу. 

В середньому текстиль, що  викидається, становить п'ять відсотків від ваги 

твердих побутових відходів. Щодня в світі викидається 3,5 млн. тонн сміття. Це 

кількість продовжує зростати, і разом з ним продовжує зростати кількість 

викидається текстилю. 

В роботі був розглянутий процес споживання одягу, система логістики 

споживчих побутів, модель управління запасами одягу . 

Для проведення дослідження були проведені опитування серед чоловіків 

Харківської області. 

Були розроблені анкети щодо придбання і утилізації одягу 

Були встановлені причини довгого зберігання одягу, а також причини для 

утилізації одягу. 

На основі опитувань були розглянуті можливості для звільнення від старого 

одягу. 

В результаті була розроблена модель процесу розміщення споживчих товарів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИШИВАЛЬНИХ 

МАШИН 

Вишивка є складним технологічним процесом. Для створення якісної вишивки 

важливо все, від кріплення п'ялець в вишивальної машини до швидкості вишивки. 

Тому розрахунок ефективності вишивальної машини є дуже важливим як для оцінки 

вартості вишивки, так і для обчислення часу, який буде витрачено на розробку і 

створення вишивки на конкретній вишивальної машини. Ціна і якість вишивки 

залежить не тільки від конкретної моделі вишивальної машини, але і від безлічі 

інших чинників, включаючи ціну ниток, і програму в якій вона була створена. Саме 

тому при створенні вишивки треба враховувати всі ці фактори. 

Мета роботи - Визначити основні параметри, що впливають на ціну і якість 

вишивки. 

Для досягнення мети були виконані наступні дії: 

Проаналізовано види вишивок, проаналізовано машини за розміром пялец, 

виявлені способи передачі даних від комп'ютера, проведений аналіз швидкості 

роботи машин, проаналізовані можливості вбудованого в машину комп'ютера, 

проведено аналіз вишивальних программ. 

Для подальшого аналізу обрано програму Вільком.  

Проведено аналіз вишивки різними видами заповнень, розглянуто порядок 

роботи з імпортованим зображенням. 

Проведено експеримент по реальному вишиванню. 

Досліджено час вишивання в залежності від типу заповнення (Рис.1). 

 
Рис.1 

Досліджено швидкість вишивки в залежності від типу заповнення, визначено 

щільність укладання стібків. 

Експериментальним шляхом було встановлено, що ймовірність появи дефектів 

прямо залежить від швидкості вишивки й щільності укладання стібків. Таким 

чином, щоб знизити ймовірність появи дефектів, і як наслідок неякісної вишивки, 

необхідно знизити швидкість машини або зменшити щільність укладання стібків. 
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ВПЛИВ ЛІДЕРІВ І КОМАНДНИХ ПОВЕДІНОК НА ІННОВАЦІЇ В 

ПРОГРАМАХ РОЗВИТКУ МОДИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

В роботі розглядаються два аспекти сучасних інноваційних технологій в одязі. 

Перший доводить актуальність і перспективність розробки і впровадження 

розумного одягу. Розумний одяг - це традиційні предмети одягу, які були 

удосконалені сучасними технологіями. Деякі з них мають сітчасті проводки, 

вбудовані в їх тканину, а інші містять обладнання, яке може підключатися до 

смартфона. Деякі використовують передову техніку, яка працює на хімічному рівні, 

щоб додати додаткову футуристичну функціональність. Другий аспект відноситься 

до організаційних питань впровадження інновацій в легкій промисловості. 

Основний аспект при цьому зроблений на роботі інноваційних команд, ролі лідерів і 

командних поведінок. 

Сьогоднішні виробники знають, наскільки важливо йти в ногу з вимогами 

замовника. У текстильній та модній галузях успіх часто означає інтеграцію 

високотехнологічних компонентів безпосередньо в тканини. Таким чином, 

розумний одяг починає виходити на ринок. Люди носять їх як звичайний одяг, але 

цей одяг не є таким же, як носіння технологій. 

Джинсова куртка Комютер-Якард підключається до вашого смартфона через 

Bluetooth і може екранувати телефонні дзвінки, контролювати гучність музики та 

навіть отримувати вказівки, натискаючи або щіткою по рукаві. 

Штани йоги Наді-Ікс високотехнологічний одяг, який може відчути, коли 

ваша йога поза потребує доопрацювання, і використовує гаптичний зворотний 

зв'язок для створення невеликих вібрацій на тілі, яку потрібно налаштувати. Штани 

підключаються до програми, яка пропонує вказівки щодо оптимізації кожної пози. 

Плаття-чутливість. Воно створене як інтерактивний - предмет одягу, який 

записує ваші рухи та настрій для самонавчання. Сукня навіть загоряється, коли 

власник відчуває, що в неї вторгується особистий простір - розумний предмет одягу, 

який читає ваш розум.. 

Розумний рукав Смарт-Слив використовує електрокардіографію, щоб 

аналізувати серцебиття, і пропонує зміни в способі життя і дієті на основі отриманої 

інформації. 

Яким же чином успішні інновації відбуваються в командах з розробки 

продуктів? Дослідники, зацікавлені в ефективних управлінських підходах для 

інноваційних груп, стверджують, що стиль керівництва команди є одним із 

ключових факторів. 

Була розроблена концептуальна модель роботи в команді, а також конструкції 

опитування, які були апробовані на одній команді 

В цілому виявлено, що спільна поведінка може або не може призвести до 

інноваційної поведінки. Було встановлено, що спільна навчальна поведінка в 

команді призводить до інноваційної поведінки в командах з розробки продуктів.  
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ПРОХОДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ РІДИН КРІЗЬ МЕДИЧНИЙ 

ТЕКСТИЛЬ 

Однією з важливих сфер використання текстильних матеріалів є вироби 

медичного призначення, зокрема перев’язочні вироби і ранові покриття. Розробка 

ранових покриттів нового покоління є одним із пріоритетних напрямів наукової та 

комерційної діяльності фірм–виробників у всіх розвинених країнах. Щорічний 

світовий приріст виробництва цього асортименту складає 4,5%. Тому як з 

комерційних, так, безумовно, і з гуманітарних міркувань, розвиток цього напряму 

представляє великий соціально-економічний інтерес. 

Основним фізичним процесом в лікуванні ран є процес проходження 

фізіологічних рідин крізь текстильний матеріал. 

Мета роботи визначити закономірності проходження рідини крізь медичні 

текстильні матеріали. 

Актуальність використання медичного текстилю, на жаль доводиться ще й 

бойовими діями на сході України. 

Основні процеси в рановій повязки – видалення ексудату з рани. 

Для експерименту я використовувала багатошарову лікарську вату. На зразок 

вати я капала червоне чорнило, яке імітувало кров. Процес розповсюдження рідини 

фотографувався знизу і зверху. 

Розміри змоченої зони в динаміці від часу для зразка з бавовняної вати 

показані на  рис.1. 

 

Рис.1 

Вата розділялася на шари, кожний фотографувався окремо, визначались 

розміри плями у кожному шарі. 

В програмі Автокад було побудовано поверхнево розподілення змоченої в 

матеріалі зони. 

Для товстих шарів вати виявлено дещо інше розподілення змоченої зони. 

Робилися фотографії шарів, на які я розподіляла матеріал, форма змоченої зони, на 

основі яких визначені границі змоченої зони текстильного матеріалу на основі 

експериментальних досліджень. 
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ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОВІЛЬНОЇ МОДИ 

Занадто споживаюча поведінка в суспільстві часто спричиняє великий вплив 

на довкілля. Багато споживачів не знають про їх вплив, купуючи низькоякісні, 

недорогі вироби одягу, які іноді називають «швидкою модою». Ділова модель 

швидкої моди заснована на недорогому, якісному одязі, швидкому виробництві та 

продажі та високому споживанні. Стійкою альтернативою є бізнес-модель 

«повільної моди», де споживачі вкладають гроші в якість одягу і заохочуються 

довше триматися на ньому. 

Мета цього дослідження - визначити, чи впливатиме освіта про повільну 

моду щодо її екологічних переваг, а також негативні екологічні наслідки швидкої 

моди впливатимуть на ставлення споживачів та наміри покупки до повільних 

модних товарів. 

Повільна мода базується на інших цінностях, ніж у індустрії швидкої моди. 

Повільна мода має потенціал створити нову красу, яка включає абстрактні та 

емоційні фактори, які є основою вибору споживачів. Емоційний зв’язок між 

споживачем та одягом є ключовою складовою для уповільнення моди та заохочення 

споживачів розпоряджатися меншою кількістю та купувати більш довговічний одяг. 

Для визначення відношення до повільної моди була розроблена анкета з 

демографічними даними і даними щодо відношення до швидкої та повільної моди , 

дані щодо досвіду в використанні швидкої і повільної моди, дані щодо екологічних 

цінностей та вірувань та інші  

Було проведено опитування серед 17 осіб різного віку. 

Попередні дослідження показали, що молоді дорослі споживачі не відчувають, 

що вони мають достатньо знань про повільну моду та стійкий одяг для прийняття 

зваженого рішення про покупку. Основна мета цього дослідження полягала в тому, 

щоб навчити молодих людей впливати на навколишнє середовище поведінки 

товарів швидкої моди, збагатити знання про повільну моду та побачити, чи 

сприяють нові знання більш стійкими методами придбання. 

Результати показали покращені наміри щодо закупівлі серед учасників, однак 

результат був незначним. Дослідження показало, що магістранти повідомили, що 

поведінка щодо купівлі до стійкої продукції залишається. Одне з можливих 

пояснень - повільна мода дорожча, ніж інший одяг, наприклад швидка мода. 

Встановлено, що молодші споживачі більше орієнтуються на тенденції та не так 

зацікавлені вкладати гроші в довголіття свого одягу. Хоча важливість ціни при 

покупці одягу та кількість витрачених на одяг щомісяця запитували в опитуванні, не 

було питання про фінансові кошти учасників (наприклад, їх щорічний або 

щомісячний дохід) в опитуванні. Отримані дані також показують, що існують і інші 

фактори, окрім збільшення знань, які можуть впливати на намір споживача 

придбати шлях до повільної моди. 

 

________________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом д.т.н.,проф. М.Л.Рябчикова 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Ольховська О.О., гр. ДТ-ПОД18мг 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ВЕСІЛЬНИХ ЗАЧІСОК 

Перукарське мистецтво - майстерність, яка може проявити індивідуальність і 

додати зовнішньому вигляду людини певний шарм. Це творча діяльність, яка 

задовольняє часто мінливі разом з модою потреби  

Весілля - це дуже важливий  урочистий захід, під час якого у нареченої 

повинно бути все бездоганно від сукні та аксесуарів до макіяжу і зачіски. Зачіска - 

основний елемент стилю зачіски, так як вона є важливим акцентом в образі.  

Тема весіль популяризована по всьому світові. Весільні зачіски дуже актуальні 

в більшості держав, особливий розвиток в цьому напрямку можемо бачити в Україні 

та Росії. Є достатньо багато видань, які займаються розвитком модних тенденцій.  

Перукарське мистецтво дуже розвинулось в багатьох напрямках: ми можемо 

бачити багато «фешн» конкурсів серед майстрів – перукарів, виставок «Style & 

Beauty» та «Beauty Day». Авторитетні видання виділяють окрему рубрику, 

присвячену весіллям; деякі відносно часто публікують статті, пов'язані з весільною 

тематикою, наприклад, The New York Times (New York) – американський журнал в 

якому публікують останні тренди весільних образів та демонструють покази 

колекцій відомих «фешн» дизайнерів. 

Предметом наших досліджень стали сучасні весільні зачіски 2019 року. З 

метою розробки технології, нами проаналізовано різновиди весільних зачісок в 

перукарській справі. Найважливіше в будь-якій сучасній зачісці – це те, щоб вона 

підходила конкретній представниці прекрасної статі. 

Головна вимога до модних зачісок в даний час – шик і об’єм. Особливо 

важливо не помилитися в поєднанні весільного плаття, зачіски та макіяжу. Це 

головні елементи зовнішності нареченої, і вони повинні виглядати гармонійно, як 

єдине ціле. Вибір зачіски на весілля залежить від багатьох нюансів, але тут можна 

виділити основні моменти. Для будь-якої зачіски існують такі критерії вибору. 

По-перше, весільна зачіска повинна бути зручною і досить надійною. Адже їй 

доведеться витримати досить серйозні випробування. Крім того, не можна щоб 

наречена відчувала незручність. 

По-друге, необхідно врахувати форму і особливості будови обличчя. Весільна 

зачіска повинна не тільки прикрашати і підкреслювати природну красу нареченої, а 

й приховувати, на жаль, наявні у всіх, недоліки. 

По-третє, весільна зачіска нареченої повинна гармоніювати з усіма іншими 

елементами образу. Особливо з головними складовими, такими як: весільна сукня і 

букет нареченої.  

Весільна зачіска, в комплексі з весільним макіяжем, є основною складовою 

образу нареченої, і її вибір залежить від багатьох факторів. Дуже важливо, щоб усі 

елементи «образу нареченої» – сукня, букет і аксесуари, а також зачіска, макіяж та 

манікюр гармонійно поєднувалися між собою, підкреслювали неповторну 

індивідуальність і красу нареченої.  Також важливо, щоб усі компоненти образу 

стійко витримали випробування весільного дня, зберігши первнну свіжість і форму. 
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Весільні зачіски з зібраними наверх волоссям завжди користувалися 

популярністю у наречених різного віку по всьому світу. Зібрані зачіски не тільки 

зручні та практичні, але і виглядають дуже ніжно, роблячи образ нареченої 

досконалим і вишуканим. Зібране в пучок волосся і весільна сукня до підлоги є 

обов'язковими елементами традиційного образу нареченої, це поєднання 

витонченості, шляхетності і бездоганного смаку. Сучасна весільна зачіска не 

повинна бути надмірно стягнута і відполірована до гладкості. У наш час 

повернулася мода на довге волосся. Акуратно або недбало укладені пасма – 

найбільш популярні сучасні зачіски для довгого волосся. На сьогоднішній день 

існує маса сучасних прийомів, що дозволяють до невпізнання перетворити 

зовнішній вигляд жінки з коротким волоссям. За допомогою нарощування волосся 

можна змінити його довжину.  

Охайне укладання короткого волосся можна прикрасити аксесуарами або 

невеликим капелюшком та вуалеткою, скромною і лаконічною фатою, чарівним 

обідком з натуральних або штучних квітів. Крім того, якщо у панянки зовсім 

коротеньке волосся, вона може доповнити свій образ шиньйоном або накладкою. 

Вільний і невимушений пучок, сплетений з джгутів і завитків, зібраний низько на 

потилиці, – ось та вишукана простота, яка підкреслить романтичний настрій 

весільної церемонії. Пучки на основі плетіння. Асиметричні пучки. «Ракушка» або 

«французький твіст» – завжди актуальна зачіска для створення елегантного і 

стильного образу. Висока зачіска укладена локонами. Зачіска грецька коса "риб'ячий 

хвіст". Укладання в грецькому стилі – уособлення жіночності, гармонії і краси. 

Пучки у вільному виконанні є завжди актуальними.  

Класична грецька коса на основі локонів досить часто зустрічається як 

елемент весільної зачіски. Вкладання з локонами є одні з найпоширеніших способів 

святкового образу нареченої. Голлівудські об’ємні хвилі ніколи не виходять із моди. 

Розкішні об'ємні локони з діадемою часто зустрічаються при створення весільної 

моди. Трендові прикраси для весільної зачіски: перлини, квіти, діадеми, тіара. Легкі, 

повітряні хвилі, зібрані в низький пучок, особливо ніжно виглядають з брошкою для 

волосся, прикрашеною перлинами. Залежно від індивідуальних уподобань та інших 

особливостей, молоді наречені можуть використовувати діадему як самостійну 

прикрасу або ж кріпити за його допомогою фати. 

Зробивши дослідження та аналіз сайтів модних журналів можна зробити 

висновок, що саме такі зачіски, як: пучки та зачіски на основі плетіння є 

найпопулярнішими та затребуваними серед наречених в останні роки. Пучки мають 

різні варіації виконання та виглядають природньо і елегантно, а на основі кіс можна 

зробити безліч красивих зачісок, які завжди виглядають дуже романтично, ніжно та 

витончено. Також серед  елементів, які прикрашають зачіску нареченої є квіти та 

діадеми. Зважаючи на різноманітність весільних зачісок можна зробити висновок, 

що в сучасній моді немає суворих правил. Зачіску потрібно підбирати, ту, яка 

найбільше буде підходити нареченій та підкреслить всі її переваги, надасть 

святковій події хорошого настрою та незабутніх миттєвостей.  
 

_______________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом доц. каф. ТіД – Нечіпор С.В. 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Пузікова Н. Р., гр. ДТ-ПОД18 мг 

ЗАЛУЧЕННЯ 3D-ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРИ НАВЧАЛЬНІЙ РОЗРОБЦІ 

МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ 

 

Підготовка фахівця з дизайну характеризується необхідністю врахування 

передового досвіду з розвитку та впровадження сучасних технологій в професійній 

галузі та практичного його опанування. На сьогодні вже активно залучено в 

навчальний процес підготовки фахівця практичне знайомство та використання 

систем автоматизованого проектування, програм для розробки зображень, схем, 

виконання розрахунків та проектування процесів виробництва, огляд перспективних 

програмних та технічних засобів. Додатковим шляхом розбудови стає врахування 

«візуалізаторів» – спеціальних програм або окремих додаткових режимів програм 

для віртуального відображення процесу та результату розробки, насамперед, на 

процесі моделювання. 

Етап моделювання займає важливу ланку в загальному процесі виготовлення 

одягу. Від його ефективності залежить витрати виробництва на створення однієї 

моделі, що включає часові витрати на випуск готової продукції, художні та 

конструктивні особливості нової моделі, її практичну реалізацію. На сьогодні стає 

недостатнім лише просте отримання конструкції, а постійно ведеться пошук нових 

шляхів автоматизації процесів, візуалізації розробки. 3D-візуалізація спрощує 

процес розробки, забезпечує одночасне проведення пошуку ескізу та конструктивну 

побудову, демонстрацію напівпродукту для аналізу, проведення серії досліджень, 

визначення рентабельності подальшої виготовлення спираючись лише на 

віртуальних моделях. Окремо необхідно виокремити сучасні можливості 3D-

візуалізації завдяки новим програмним продуктам для моделювання одягу. серед 

яких: 

- реалізація комплексного моделювання з отриманням більш інформативної 

3D-моделі одягу та автоматизованою побудовою її конструкції; 

- редагування в реальному часі та з можливістю демо-версій програми, 

підвищуючи мобільність програми та швидкість реалізації етапу моделювання; 

- можливість врахування унікальних розмірних ознак майбутнього 

користувача одягу; 

- демонстрація віртуально розробленої 3D-моделі одягу; 

- використання деталізованої віртуальності та симуляції, показ моделей до їх 

матеріального виготовлення в більш широкому діапазоні динамічних змін, русі, 

впливу погодних умов, експлуатаційних навантажень тощо. Все це викликає до 

трансформації навчального процесу та налаштування на передові технології 

сучасного виробництва. 

 ________________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом доц.  каф. ТіД Борисенко Д.В. 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Рідна Олена, гр. ДТ-ПОД18мг   

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ІМІДЖУ ВЕДУЧОГО ТОК-

ШОУ ТА РОЗВАЖАЛЬНИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО 

МАЙСТЕРНОСТІ 

Виявлено, що важливою є така категорія, як імідж телевізійного ведучого. 

Варто враховувати той факт, що імідж телевізійного ведучого є перш за все 

комунікативною категорією, яку можна розділити на вербальну та невербальну. До 

вербального комунікативного іміджу відносять дикцію, артикуляцію, темпоритм і 

динаміку мовлення, інтелектуальні, граматичні показники, голос тощо. До 

невербального комунікативного іміджу телеведучого належать міміка, 

жестикуляція, стиль одягу, зачіска, макіяж. Звісно, що нас більш за все цікавить 

невербальний спосіб,адже нашою задачею є дослідження саме зовнішніх чинників. 

 Однак,  не можна обмежувати імідж телеведучого тільки студією, адже за її 

межами імідж має працювати так само бездоганно, як і в самій студії. Адже ведучий 

- це особа публічна, і після того, як вимикається камера, він так само, як і під час 

ефіру, повинен намагатися дотримуватися усталеного іміджу, тоді довіра до нього 

глядачів тільки зростатиме, адже вони будуть бачити, що ведучий справжній як в 

ефірі, так і поза його межами. Згідно з думкою більшості сучасних дослідників, 

імідж телеведучого – це природний елемент ринкового телевиробництва, яке своєю 

сутністю створення іміджу первісно спрямоване на естетико-етичне формування 

особистості. І як частина виробництва він має давати економічну вигоду [1].  

З'ясовано, що завдання телеіміджу приваблювати глядача: бути яскравим, 

цікавим, залишатися у пам’яті глядачів, бажано надовго. Виходячи з цього, чим 

більше імідж передачі приваблює аудиторію, тим більше прибутку отримує 

телекомпанія. Ефективність телевізійного спілкування з масовою аудиторією 

визначається особистим іміджем ведучого, тобто зовнішній вигляд, образ, який 

зроблений індивідуально, створення якого відбувається в кількох напрямках: 

1. Зовнішній вигляд людини або її портретні характеристики включають: 

фізичні дані (зріст, фігура); костюм (одяг, взуття, аксесуари);  зачіску й манікюр; 

манеру поведінки й мовлення; жести й пози; погляд і міміку;  особливості голосу; 

запах від людини. 

2. Соціально-рольові характеристики; 

3. Іміджева символіка; 

4. Індивідуально-особистісні властивості. 

Таким чином, в цій схемі представлені властивості та ознаки, які можуть 

усвідомлюватися нами, як більш очевидніші (зовнішні) та глибші – смислотворчі, 

але так, як ми розглядаємо більш зовнішні фактори, аніж внутрішні, відповідно 

детальніше описуємо саме  зовнішні. 

Література 

1.Беспамятнова Г. К проблеме имиджа человека на экране. - Воронеж: Весть, 1999. - 

156 с. 
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Робота виконана під керівництвом доцента каф. ТіД, к.пед.н. Попової Т.І. 
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Соломка К.М. ДТ-ПОД18 мг 

АСПЕКТИ СТИЛЮ МІЛІТАРІ В ЖІНОЧОМУ ОДЯЗІ 

Сучасна мода багата різноманітністю форм та надає широкий асортимент 

швейних виробів. Розмаїття вимог сучасних споживачів та їх прагнення до 

комфорту ставить перед фахівцями в галузі проектування одягу завдання 

формування гармонійного ергономічного образу. Тому важливим моментом в 

сучасному виробництві одягу є розробка нових колекцій, які б відповідали високій 

якості, модним тенденціям і мали доступну ціну. 

Аналіз дослідження ознак стилю мілітарі для розробки моделей одягу 

представлено в роботі М.В. Колосніченко, К.Л. Пашкевич, Ю.А. Манцевич. Одяг, 

стилізований під військову форму, вже багато років не втрачає своєї актуальності і 

популярності. Джерелом натхнення для багатьох модельєрів є обмундирування та 

атрибутика армій різних країн. Військовий стиль одягу сьогодні однаково 

затребуваний у чоловіків і жінок будь-якого віку і соціального статусу. Відомі також 

колекції дитячого одягу в дусі солдатської тематики. 

До початку 2000-х деякі авторитетні дизайнери знову перевели свою увагу на 

солдатську форму. Першим результатом стала колекція Джорджіо Армані 2005 

року. На подіумі були представлені шинелі, формені костюми, що мають чіткі, 

строгі лінії крою і характерне темно-зелене забарвлення. Всі речі новомодного 

тренда були стилізовані в дусі амуніції Другої світової війни. 

Наступну колекцію в стилі мілітарі розробив і представив світу в 2009 році 

француз Крістоф Декарнін. Його моделі відрізнялися несподіваним ефектом і 

блиском. Основою жакетів для дівчат послужили шинелі російських гусар XIX 

століття. Розкішні еполети, блискучі стрази, ґудзики на жакетах, пришиті в кілька 

рядів, не могли залишити байдужими шанувальників актуальної моди. Військовий 

стиль в одязі продовжував свій розвиток і широке поширення по всьому світу. 

Гостру популярність придбали речі, схожі на форму військових моряків і льотчиків. 

Жан-Поль Готьє для своєї нової колекції взяв як приклад образ відомої 

американської льотчиці 30-х років Амелії Ерхарт. Також французький кутюр'є 

зробив звичним образ моряка, створивши масу моделей на основі смугастої 

тільняшки. Креативна ідея модельєрів мала небувалий успіх в суспільстві і дала 

поштовх до розвитку нового напрямку fashion індустрії. Дуже швидко строгі, 

лаконічні і стильні речі перекочували на вулиці європейських міст, стали 

затребуваними і популярними у простих людей. Одяг в армійському стилі є дуже 

зручним. Теперішній стиль вже не нагадує військову форму, а дизайнери 

застосовують тільки прямий крій, зовсім небагато обробки і камуфляжне 

забарвлення матеріалу. Стиль мілітарі являє собою 3 напрямки: 

Перший з них - це молодіжний образ, при складанні якого використовують 

одяг військового крою. Другим є формалістичний мілітарі, який від армійського 

стилю запозичив тільки забарвлення матеріалу (зелений в поєднанні з коричневим, 

приглушені, неяскраві тони). Третім напрямком є речі від дизайнера. Тут можна 

поєднувати різні стилі, а від військового запозичені тільки деякі частини. Існує 

кілька популярних виробників одягу даного стилю: 
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 Surplus Textilien GmbH – німецька компанія, заснована в 1983 р. Крім лінійки 

Surplus raw vintage, випускається одяг в стилі молодіжний military і casual. 

 Doberman’s Aggressive – порівняно молодий (2002 р.), але вже популярний 

польський бренд. Випускається кілька лінійок: мілітарі, кежуал, streetwear, 

байкерська і скандинавська колекції. 

 Gold chic chili – російський виробник одягу для жінок. Незважаючи на те, що 

бренд позиціонує різні напрямки стилю casual, в колекціях трапляються речі high-

military. 

 Avemod – спільнота молодих дизайнерів, жіночий бренд від торгової марки 

BEZKO. Одяг різних стилів і не масового виробництва. Деякі брючні костюми, 

спідниці, комбінезони можна сміливо віднести до high-military. 

 Tom Farr – російська компанія, заснована у 1998 р. Одяг Тому Фарр обирають 

молоді люди, ведучі активний спосіб життя. Основний напрямок – кежуал, але в 

колекціях можна підібрати речі молодіжного або формалістичного мілітарі. 

 Pompa – російський виробник. Випускає елегантну одяг різних стилів для жінок. 

 Lusio – жіночий бренд. Орієнтується на елегантні речі для міста в італійському 

дизайні. 

 Oodji – російський бренд, що випускає жіночі колекції з 1998 р. Чіткої стильової 

спрямованості немає. 

 Alpha Industries – американський виробник речей мілітарі. Функціонує з 1959 

р., як фірма, що виробляє куртки для армії. У 60 рр. почався продаж військових 

речей цивільним особам. Найвідоміші моделі курток: М65, МА1, парку №38. 

 Maharishi – британський бренд від 1994 р., визначає свій стиль як мирний 

мілітарі дизайн. Популярність принесла модель The Snopant, що представляє собою 

щось середнє між армійськими штанами і штанями для сноуборду. 

Головними рисами речей в стилі мілітарі є наступні: різні інтерпретації 

військової форми або її елементів; спокійна колірна гамма, від чорного і сірого до 

болотного і хакі (втім, червоний, синій і білий - теж сюди підходять, адже парадна 

форма зазвичай буває яскравою); великі деталі - металеві ґудзики, накладні кишені, 

лампаси, широкі ремені і манжети; характерні декоративні елементи на зразок 

погонів, еполетів, золотих галунів і кручених шнурів; строгий силует і чіткий крій, 

щільні тканини. 

Список використаної літератури: 

1. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та 

Art and Design №1, 2019 науковий фаховий журнал Мистецтвознавство. Технічні 

науки. 124 виробництва одягу: навч. посібник. К: КНУТД, 2018. 236 с. 

2. Художньо-композиційні характеристики моделей колекції жіночого одягу в 

стилі мілітарі [Текст] / Т. В. Луцкер, М. С. Винничук, О. В. Колосніченко, О. О. 

Піддубна, М. А. Лазарчук // Art and Design. - 2019. - № 1 (05). - С. 117-126. 

3. Стиль мілітарі в жіночому одязі / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

https://vseznayko.com/moda/stil-militari-v-zhinochomu-odyazi-shho-ce-take-yak-vibrati-

i-nositi/ 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Чала В.А., гр. ДТ-ПОД18мг 

ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНЕ РІШЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ 

СУКОНЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ РУЧНОГО РОЗПИСУ ТКАНИНИ 

Дизайн одягу розглядається як один із напрямків творчої діяльності, метою 

якого є поєднання естетики та комфорту, таким чином виражаючи погляд та 

мислення дизайнера. Зміна навколишнього середовища вимагає адаптації до нових 

умов життя і взаємодії людей в суспільстві, що дає поштовх до нових ідей, тенденції 

та нові способи проектування. Предметом нашого дослідження стала авторська 

колекція суконь з елементами ручного розпису тканини. З метою розробки 

технології, нами проаналізовано різновиди ручного розпису тканини в декоративно-

прикладному мистецтві. Найважливіше в авторській колекції – вираження думок 

дизайнера, його бачення перспектив розвитку моди, створення унікального 

пізнаваного стилю. Колекція  - серія моделей одягу, взуття та аксесуарів, що має 

загальну ідею застосовуваних матеріалів, кольору, форми, базової конструкції та 

стильових рішень [1]. Авторські колекції висловлюють творчу концепцію 

дизайнера, передбачає створення нових образних рішень з використанням засобів 

максимальної художньої виразності. В творчій колекції найбільш суттєвими 

моментами є єдність концепції, стилю, способу, при цьому в ній можуть бути 

відсутні базові конструкції. При проектуванні авторської колекції моделей одягу 

дизайнери часто використовують різні творчі джерела: народний та історичний 

костюм, природні форми рослинного та тваринного світу, живопис, предмети 

побуту та декоративно-прикладного мистецтва, а також архітектуру [2].  

При розробці колекції передбачається проведення системно-структурного 

аналізу творчого джерела. Виділені ознаки аналізують і синтезують у принципово 

новій комбінації, створюють новий образ або систему нових образів, в яких автор 

відображає реальну дійсність у перетвореному новому вигляді і змісті. 

Один із найяскравіших технік розпису тканини являється батик. Роботи, 

виконані в даній техніці, можуть відображатися не тільки на картинах, а й на одязі, 

прикрашаючи її і роблячи ще більш унікальнішою. У гардеробі сучасної жінки є 

маса дрібниць, які роблять її елегантною і неповторною. Для художнього 

оформлення виробів використовують все різноманіття орнаментики, композиційно-

колористичних рішень, різних способів, прийомів і ефектів ручного розпису 

тканини. Вироби з художнім розписом, виконаних автором в одиничному 

екземплярі, в більшій мірі важливі естетичні якості. Композиція - основа 

художнього твору, вона  заздалегідь обдумується. При розробці композиції тієї чи 

іншої речі, художник повинен намалювати її в своїй уяві, усвідомити свій творчий 

задум, уявити ту конкретну річ і обстановку в якій вона буде перебувати. Тільки при 

такому підході художник зможе правильно побудувати загальний план композиції, 

підібрати масштаби, створити вірне колористичне рішення [3]. Створення малюнка - 

серйозна творча робота, багато в чому залежить від таланту художника, його 

художньої культури і ерудованості в області мистецтва та модних тенденцій, 

асоціативного мислення та уяви, романтичного і поетичного осмислення предметів і 
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явищ природного світу [4]. Величезне значення для даної роботи набуває проблема 

вибору засобів, найкращим чином розкривають ідею, задум художника: 

I етап: аналіз і збір творчого матеріалу - важливий етап у створенні нового 

твору. Замальовки мотивів з натури, стилізація і трансформація цих мотивів, 

замальовки зразків класичного або народного мистецтва. Такі матеріали 

допомагають роботі творчої уяви, фантазії і асоціативному орнаментальному 

мисленню. Природа і твори народного мистецтва, є джерелом натхнення для 

художників, але не сліпого копіювання і механічного повторення окремих мотивів і 

образів, а творчого переосмислення їх з позиції сучасного світосприйняття. 

II етап: створення ескізу майбутнього виробу. Головною задачею є почуття 

масштабу, пропорцій і колориту. Створюючи ескіз композиції виробу необхідно в 

загальних рисах показати пластичний і ритмічний лад малюнка, масштаб 

орнаментальних мотивів, наповненість композиції, співвідношення площ мотивів і 

фону. Початкові пошуки композиції виконуються в графіці, а потім найбільш вдалі 

вирішуються в кольорі. Пошук колориту найбільш складний, експериментальний 

процес, що формує єдине кольорово-пластичне полотно візерунка. В ескізі 

передбачається ритмічний розкид колірних плям, їх розміри, локальний колір, 

кількість колористичних тим і їх супідрядність, колір домінанти і т.д. Колір як 

найбільш сильне художньо-виразний засіб вимагає до себе більш чуйного, 

інтуїтивного і емоційного підходу.  

III етап: побудова завершеного рисунку на основі зібраного конкретного 

матеріалу, його стилізації та обраної композиційної і колористичної схеми ескізу. 

Робота над композицією будується на освоєнні і застосуванні художніх принципів 

мистецтва: підвищеної декоративності, особливої виразності форм, багатства 

колірних відносин, особливо складному орнаментальному рішенні, тісному зв'язку 

матеріалу з технікою виконання. Але оцінити всю красу створеного твору можливо 

тільки виконавши його в матеріалі. Іноді розпис в матеріалі вносить свої корективи, 

цілком підпорядковуючи малюнок технологічних особливостях і нюансам, не 

завжди передбачуваним [4].  

Таким чином, одягаючи вбрання, прикрашене вручну, людина підкреслює 

свою індивідуальність. Адже батик - це не промисловий виріб, а творчість 

художника. Саме за допомогою таких речей люди створюють свій неповторний 

образ і стиль. Творча практика показує, що поєднуватися можуть самі різні кольори 

і їх групи, навіть ті, які теоретично відносяться до негармонійним. Колористичне 

рішення має базуватися на призначення виробу, розкривати художній образ 

загального творчого задуму автора. 
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Секція: Технологій та дизайну 

 

Ярмоленко Людмила Василівна, гр. ДТ-ПОД18 маг 

ВПЛИВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗНАНЬ НА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАКТИКУЮЧОГО ДИЗАЙНЕРА МОДИ 

Знання моди про практику визначають як «мовчазні» знання. Отже, ці знання 

не можна ні передавати, ні поширювати за допомогою традиційних наукових 

публікацій. Ця дипломна робота пропонує методи, щоб знайти відповідні методи 

поширення знань. Гіпотеза полягає в тому, що об'єкти модної практики, включаючи 

результати професійного дизайну або дизайнерських досліджень, мають потенціал 

втілення та передачі знань для цілей досліджень практиків. 

Мета – обґрунтувати фактори, що визначають формування дослідника 

модного дизайну, який здатний внести свій внесок у нову теорію та методологію 

моди як матеріальної культури та дискурсу, що оточує моду як нову дисципліну. 

Зроблена спроба винайти наукову мову моди. 

Для цього розглянуті ланцюги постачання модних товарів. 

Проаналізовані дослідницькі щоденники дизайнерів у порівнянні з робочими 

зошитами відомих фізиків, показана можливість передачі спостереження та теорію 

анатомічних пропорцій лише через зображення. 

Визначені області досліджень моди на основі публікацій журналів. 

Для формування компетентностей в галузі дизайну моди було запропоновано 

використання об'єктного аналізу. 

Була запропонована модель знань практикуючих дизайнерів в контексті моди 

(рис.1). 

 
Рис.1 

Розроблена модель об'єктно-практичної методології  в моді. 

Обґрунтовані індуктивний та дедуктивний підходи при викладанні дисциплін 

напряму дизайну моди. 

Запропонована теоретична карта теорії мовчазних знань при формуванні 

компетентностей дизайнера моди. 

 

________________________________________________________________________ 

Робота виконана під керівництвом д.т.н.,проф. М.Л.Рябчикова 
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Artemiev O. 

WHAT IS KIZOMBA? 

 

Kizomba is a close African dance that origins in Angola. It’s becoming popular in 

the world because of its easiness, emotionality and unique vibes. It teleports you into 

completely other dimension where magic happens. You feel there so free passionate and 

relieved. 

It refreshes you. For example, I may feel tired and bad during the whole day but 

when I reach my kizomba party it is all just gone. I feel like I was born again. 

Kizomba is a relatively new dance, it was born just in 1979 and takes inspiration in 

Angolian samba and Caribbean zouk. You can recognize kizomba by its specific strong 

rhythm. It just fills your head and all the space around. You are immediately solved in the 

hypnotic trance of the party, it is unforgettable and there is no way back.  

There are some dances that are performed as a show for the sake of fun and joy of 

others, for example salsa and waltz. Kizomba is not like that, its focused on inner world, 

inner connection of the couple. Dance makes you so sensible and deep so you can charge 

all your moves with emotions. Kizomba is a chance to explore, to dive deeply into 

yourself, to express yourself. 

Kizomba is usually danced as an improvisation so it becomes very artistic. It’s also 

a social dance so you are not bound to your partner, you can dance with everyone. Every 

dance is unique because you will never meet the same mood, the same partner and the 

same music again. 

However, you can also become an advanced kizombero by training with a static 

partner. Constant couples can reach unbelievable connection and almost magical 

subconscious understanding of each other. Train for some time together and join one of 

the local or international kizomba competitions. 

Kizomba schools often organize cool festivals with dancing workshops and 

awesome whole night parties. Professionals come for you from all over the world to teach 

you and share their huge experience.  

Kizomba is a whole new world that is hidden for the most of people. So I invite you 

to try it and join our community. 

 

Роботу виконано під кeрівництвом доцента кафедри іноземних мов 

Ремізанцевої К.О. 
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Budniak A. 

DUMMIES FOR CLOTHING 

 

The dummy is the main tool for controlling the static conformity (quality of fit) of 

clothing and the task of its three-dimensional form. Dummies used in the industry are 

differentiated by types of clothing. For example, mannequins for men's clothing - jacket, 

coat, pants, shirt, for women - corsetry, dress, outerwear. This is due to the specialization 

of sewing workshops and enterprises. 

According to the main purpose function (purpose) distinguish dummies: control, 

internal shape, outer shape, shop windows.In addition to these features, mannequins also 

differ by age: men, women, children. 

The control dummy is a three-dimensional model of a torso of a naked figure of the 

person of typical constitution, the external form and anthropometric dimensions of which 

are adjusted taking into account the form and minimum necessary allowances for free 

fitting or deformation of the body (retraction), which is characteristic of clothing of a 

particular type. 

The use of control dummies allows you to: eliminates the cases of start-up in 

production of non-conforming (narrowed) products; facilitates the task of the artist and 

designer in the development of the shape and design of new models of clothing. 

 Internal mannequins are required: 

- in the manufacture of certain types of clothing by forming its individual parts and 

units of polymeric materials; 

- in the manufacture of products by the method of casting and spraying. 

- to determine the rational form of technological equipment (pillows, presses for 

WTO, templates, steam-air dummies). 

Mannequins of the outer form of clothing (both solid and adjustable) are necessary 

for research work on the improvement of methods of modeling and design, creative search 

for engineering and artistic task of a rational three-dimensional form of clothing. 

Showcase dummies are used for displaying clothing samples in the trade network, at 

exhibitions, in the experimental workshops of garment enterprises. 

Industrial dummies are made, of course, from an easy and easy to use material - 

polystyrene, fiberglass, polyurethane foam, etc. Such materials shall not be deformed both 

during the manufacturing process and during the operation of the dummies. 

Depending on the type and purpose of the dummy may have different design 

solutions (solid, detachable, adjustable, with or without stand). 

 

Роботу виконано під курівництвом доцента кафедри іноземних мов 

Ремізанцевої К.О. 

 



53 

 

 

Секція: Іноземних мов 

 

Dereza K. 

TECHNOLOGY IN EVERYDAY LIFE 

Modern technology has changed our lives in countless ways – revolutionizing how 

we work, live, and play. As recently as the 1990s, televisions were the height of 

technology in many American homes. According to the Census Bureau, a mere 15% of 

residences had a personal computer in 1989. By 2011, that number had climbed to 75%. 

Modern offices would be unrecognizable to workers of the past, due to the proliferation of 

emails, video conferencing, smartphones, and laptops. 

Communication. One of the areas where technology has made the biggest impact is 

in the realm of communication. Conversing with people outside of your immediate 

vicinity was once a difficult process, requiring physical letters and a lot of patience. For 

most of the last century, professional communication involved letter writing, faxing, or 

spending hours on the telephone. No longer. Email is now the primary mode of business 

communication in today’s workplace. 

Education. Computers and the Internet have transformed education. Computers 

store huge amounts of data in a very small space, shrinking shelves of reference books 

down to a single flash drive. They enable better presentation of information, making the 

process of teaching easier and more effective. Online education has provided 

unprecedented learning opportunities to people all over the world. Lectures and lessons 

can be uploaded to websites in written or video form, making information more accessible. 

All of the information you want is available and accessible 24 hours per day, thanks to the 

World Wide Web. 

Health. Technology has had a huge impact on the healthcare industry. 

Advancements in diagnostic tools permit doctors to identify health problems early, 

improving the odds of successful life-saving treatments. Vaccines have been incredibly 

effective, practically eradicating diseases such as measles, diphtheria, and smallpox – 

which once caused massive epidemics. Modern medicine allows patients to manage 

chronic conditions that were once debilitating and life-threatening, such as diabetes and 

hypertension. Advancements in medical technology have increased lifespans and 

improved the quality of life for people worldwide. 

Productivity. Technology has vastly increased productivity, since the ability of 

computers to solve complex mathematical equations has allowed them to speed up 

practically every task. Computer modeling permits engineers to simulate structures, 

vehicles, and materials to provide information on performance prior to prototyping. In the 

office, the ability of networked computers to share and manipulate data can speed up a 

variety of tasks – permitting employees to work more efficiently and maximize 

productivity. Technological advancements in agriculture have increased food production. 

In so many areas of our lives, critical time-consuming processes can now be executed with 

ease – and in a fraction of the time they once required. Advancements in technology have 

improved virtually every aspect of our lives, and the best is yet to come. 

___________________________________________________________________ 

Роботу виконано під курівництвом старшого викладача кафедри іноземних 

мов Бринцевої О.В. 
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Hlushchenko A. 

ZERO WASTE EATING AS AN ECO-FRIENDLY LIFESTYLE AND 

INDUSTRIAL TREND 

 

This report aims to provide an overall view of such a phenomenon as ―zero waste‖ in 

food culture in the context of our ―throw-away‖ society. ―Zero waste‖ is a set of principles 

focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycles so that all 

products are reused and no trash is sent to landfills, incinerators, or the ocean, thereby 

poisoning the air, water, soil and, as a result, negatively affecting both the eco-system and 

the quality of life of the world’s population.  

In the era of consumerism, environmental issues are getting more topical and urgent 

to solve. Turning to the statistics below, we can see what materials are most often turned 

into waste, namely waste paper (35%), waste food (30%), textiles (15%), plastic (11%), 

other materials (9%). Most of the waste we produce in everyday life is food waste [1], but 

we can stop it if we change some our habits. Evidently, one must seriously regard this 

problem from both individual and public perspectives.  

Considering the public sector, it should be noted that there have already been some 

relevant changes. Restaurants start to refuse plastic appliances, cutlery and paper cups by 

replacing them with metal or ceramic ones. Supermarkets tend to make discounts on 

expiring products, provide the opportunity to pack products in the customer’s packaging, 

and use paper bags instead of plastic ones, etc. At the individual level, more consumers with 

ethical thinking are beginning to buy food without packaging or minimal packaging, pick up 

a lonely banana, bring reusable shopping bags or containers for food in supermarkets, bring 

their own containers and cups for to-go food and leftovers, plan meals to avoid food waste, 

buy locally made goods, store food properly to make it last longer, pack lunch boxes instead 

of eating out every day, serve dinner with cloth napkins, use metal or bamboo straws for 

drinks instead of disposable plastic ones, swap tea bags for loose leaf tea in a reusable 

strainer, compost food scraps, store products in jars, bottles or glass containers, etc. 

The obvious conclusion to be drawn is that ―zero waste‖ is an important lifestyle and 

industrial trend, which is cost-effective and has solid advantages. The way we produce, 

transport, consume and dispose of all our ―stuff‖ and our food accounts for 42% of 

greenhouse emissions. Consequently, eating ―zero waste‖ helps reduce them. For example, 

composting does not just reduce emissions going up; it can actually pull carbon down and 

store it in soil, helping to reverse the carbon emission problem [2]. So, ―zero waste‖ has a 

huge positive impact. At the same time, living, eating and cooking zero waste is quite 

simple, with everyday actions driving further innovation.  

 

Роботу виконано під курівництвом канд. пед. наук, ст. викл. каф. іноземних 

мов Корнюш В.Г. 
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Kozina A. 

MASS MEDIA IN OUR LIFE 

 

Everywhere, every day, exciting things are happening. Each day is filled with news. 

People learn news and views during reading newspapers and magazines, talking over the 

telephone or they are kept informed by watching TV or listening to the radio. The press, 

the radio and television play a big role in the life of the society. They inform, educate and 

entertain people. They also influence the way people look at the world and make them 

change their views.  

Mass media plays a very important role in organizing public opinion. Millions of 

people watch TV and read newspapers in their free time. Most of people can't do without a 

newspaper in the underground or during the lunch break. TV also dominates the life of the 

family most of the time. It is also a habit which impossible to resist. The radio is turned on 

most of the time, creating a permanent background noise. So Mass Media become a very 

important part of our life. Mass media denotes a section of the media specifically designed 

to reach a large audience. The term was coined in the 1920s with the advent of nationwide 

radio networks, mass-circulation newspapers and magazines. However, some forms of 

mass media such as books and manuscripts had already been in use for centuries.  

Mass media can be used for various purposes: advocacy, both for business and 

social concerns. This can include advertising, marketing, propaganda, public relations, and 

political communication. Entertainment, traditionally through performances of acting, 

music, and sports, along with light reading. Since the late 20th century also through video 

and computer games. Journalism is the discipline of collecting, analyzing, verifying and 

presenting information regarding current events, trends, issues and people. Those who 

practice journalism are known as journalists. Electronic media and print media include: 

Broadcasting, in the narrow sense, for radio and television. Many instances of various 

types of recorded discs or tapes. In the 20th century, these were mainly used for music. 

Video and computer uses followed. Film, most often used for entertainment, but also for 

documentaries.  
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The Internet, which has many uses and presents both opportunities and challenges. 

Examples can include Blogs and podcasts (such as news, music, pre-recorded speech, and 

video) Mobile phones, which can be used for rapid breaking news and short clips of 

entertainment like jokes, horoscopes, alerts, games, music, and advertising.  

Publishing, including electronic publishing Video games, which have developed 

into a mass form of media since cutting-edge devices such as the PlayStation 3, Xbox 360, 

and Wii broadened their use. Millions of copies of newspapers appear every day. Many 

people subscribe to two or more newspapers; others buy newspapers at the newsstands. 

Most newspapers contain news, detailed articles on home and international affairs, reviews 

of books, art and TV shows. Many of them also cover sports events. In the USA daily 

newspapers are published in 34 different languages.  

The Internet has recently become another important source of information. Its main 

advantage is that news appears on the screen as soon as things happen in real life and you 

don't have to wait for news time on TV.  

TV is one of the best inventions the man ever made. We are really beginning to 

forget what the world was without TV. Everybody knows what a great force is TV in the 

world today. We become better informed by watching documentaries, science programs, 

discussions and political issues of the day.  

TV gives us opportunities to see the best actors, sport matches, to meet famous 

people. TV brings the world to our room. TV helps us to relax after a hard days work. 

Besides there is a considerable amount of TV programs (News, current affairs viewpoint. 

Musical Reviews, Sports Review, Travelers Clubs, Good Night Kids. etc) and they gather 

big audience. They provide useful topics for conversation, wise heated discussions. 

Current Affairs (Viewpoint, News)  

These programs deal with political and social problems of modern society. Their 

aim is to give an analyze of the problems and to show different viewpoints.  

They are concerned with the counties national events. They show meetings with 

famous political analysts, discussing the most topical political problems of today. To my 

mind we can't imagine our lives without mass media. It is silly to avoid it as we can use its 

advantages. Though we should be careful and filter all information we get. 

 

Роботу виконано під курівництвом асистента кафедри іноземних мов 

Подорожна А.О. 
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Kurbel Y. 

THE IMPORTANCE OF BEING FINANCIALLY LITERATE: INDIVIDUAL 

AND PUBLIC PERSPECTIVES 

 

It has to be admitted that many people face the problem of lacking money and not 

being able to manage their income properly. It turns out that they spend more than they could 

earn, get into debt and take loans. One of the reasons for this is that they have not been taught 

financial literacy. This work examines the importance of this direction of economic education 

at the level of individual well-being and the level of the country’s economic situation. 

Financial literacy is a sufficient level of knowledge and skills in the field of finance 

which allows assessing correctly the situation in the world’s market and make reasonable 

decisions [1]. Therefore, knowledge of key financial concepts and the ability to use them in 

practice enables us to manage competently our money. Studying financial literacy is 

important because it equips an individual with the knowledge necessary to understand the 

function and value of money, draw up a financial report, earn and create sources of income, 

save and invest money, repay debts (or not enter into them), share and help those in need, etc. 

Economic development of any country largely depends on the general level of financial 

literacy of its population. The low level of such knowledge leads to negative consequences 

not only for consumers of financial services, but also for the public and private sector and 

society as a whole. Therefore, improving the financial literacy of the population is an 

important direction of public and educational policy in many developed countries. 

Statistics show that financial literacy among Ukrainian population is low and only a 

small number of citizens are fully aware of the services and products offered by financial 

institutions and what smart decisions they can make with their money [2].  

While conducting the present research, it was found that there is a lot of courses and 

literature on financial literacy for adults. But in fact it turns out that trainees speak badly about 

some of these books or courses because the authors do not really teach anything, they just say 

that you need to be financially literate, but they don’t say how to achieve this goal [3]. 

Fortunately, the Ministry of Education of Ukraine has reported that since September 1
st
, 2019, 

high school students will study a new subject, which is financial literacy. Thus, they expect to 

increase the level of economic education since school years. 

In conclusion, it should be highlighted that raising the level of financial literacy of the 

population of Ukraine will positively affect not only the financial well-being of every 

individual but also the overall development of the country’s economy. 

 

Роботу виконано під курівництвом канд. пед. наук, ст. викл. каф. іноземних мов 

Корнюш В.Г. 
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Kuznetsova A.D. 

5 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING CLOUD STORAGE 

Cloud Storage is a service where data is remotely maintained, managed, and backed 

up. The service allows the users to store files online, so that they can access them from any 

location via the Internet. According to a recent survey conducted with more than 800 

business decision makers and users worldwide, the number of organizations gaining 

competitive advantage through high cloud adoption has almost doubled in the last few 

years and by 2017, the public cloud services market is predicted to exceed $244 billion. 

There are some advantages and disadvantages of Cloud Storage. Advantages of Cloud 

Storage 

1. Usability: All cloud storage services reviewed in this topic have desktop folders 

for Mac’s and PC’s. This allows users to drag and drop files between the cloud storage and 

their local storage. 

2. Bandwidth: You can avoid emailing files to individuals and instead send a web 

link to recipients through your email. 

3. Accessibility: Stored files can be accessed from anywhere via Internet. 

4. Disaster Recovery: It is highly recommended that businesses have an emergency 

backup plan ready in the case of an emergency. Cloud storage can be used as a back‐up 

plan by businesses by providing a second copy of important files. These files are stored at 

a remote location and can be accessed through an internet connection. 

5. Cost Savings: Businesses and organizations can often reduce annual operating 

costs by using cloud storage; cloud storage costs about 3 cents per gigabyte to store data 

internally. Users can see additional cost savings because it does not require internal power 

to store information remotely. Disadvantages of Cloud Storage 

1. Usability: Be careful when using drag/drop to move a document into the cloud 

storage folder. This will permanently move your document from its original folder to the 

cloud storage location. Do a copy and paste instead of drag/drop if you want to retain the 

document’s original location in addition to moving a copy onto the cloud storage folder. 

2. Bandwidth: Several cloud storage services have a specific bandwidth allowance. 

If an organization surpasses the given allowance, the additional charges could be 

significant. However, some providers allow unlimited bandwidth. This is a factor that 

companies should consider when looking at a cloud storage provider. 

3. Accessibility: There is no internet connection, there is no access to your data. 

4. Data Security: There are concerns with the safety and privacy of important data 

stored remotely. The possibility of private data commingling with other organizations 

makes some businesses uneasy. If you want to know more about those issues that govern 

data security and privacy, here is an interesting article on the recent privacy debates. 

5. Software: If you want to be able to manipulate your files locally through multiple 

devices, you’ll need to download the service on all devices. 

Nowadays cloud storage is an integral part of our lives and it will be improved and 

new ones created. 

Роботу виконано під курівництвом доцента кафедри іноземних мов 

Ремізанцевої К.О. 



59 

 

 

 

Секція: Іноземних мов 

 

 

Lototskaia L. 

INDIA 

 

India has shown remarkable progress in the sector of education in recent times but 

vocational training courses are still not regulated in many schools. This has resulted in a 

major gap between the supply and demand of skilled manpower in the region. The 

shortage of skilled workforce has led to an increase in the number of unemployed labor in 

the country. 

In India, vocational training is provided as a part-time and full-time basis. 

Full-time training is typically provided to the Industrial Training Institute which is 

also known as ITI while the part-time programs are offered to the students at the board of 

State Technical Education. 

The vocational training in India has been only successful at the industrial level, that 

too at the engineering level. Vocational education can take place at the post-

secondary, further education, and higher education level; and can interact with 

the apprenticeship system. 

 At the post-secondary level vocational education is often provided by highly 

specialized trade Technical schools, community colleges, colleges of further 

education (UK), universities, as well as Polytechnic Institutes (Institutes of technology). 

Historically, almost all vocational education took place in the classroom, or on the 

job site, with students learning trade skills and trade theory from accredited professors or 

established professionals. 

 However, in recent year, online vocational education has grown in popularity, 

making learning various trade skills and soft skills from established professionals easier 

than ever for students, even those who may live far away from a traditional vocational 

education program. 

The future of work  suggests that flexibility between general and vocational 

education particularly in higher education is imperative to enable workers to compete in 

changing labor markets where technology plays an increasingly important role. 

 

 

Роботу виконано під курівництвом асистента кафедри іноземних мов 

Вем`ян В. Г. 
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MALUTA S. 
6 WAYS TEACHERS CAN FOSTER CULTURAL AWARENESS IN THE 

CLASSROOM 
A multicultural society is best served by a culturally responsive curriculum.  

Schools that acknowledge the diversity of their student population understand the 
importance of promoting cultural awareness.  Teachers who are interested in fostering a 
cultural awareness in their classroom should actively demonstrate to their students that 
they genuinely care about their cultural, emotional, and intellectual needs.  To this end, 
there are several strategies that you can use to build trusting relationships with diverse 
students. To incorporate cultural awareness into your classroom curriculum, you should: 

1.  Express interest in the ethnic background of your students.  Encourage your 
students to research and share information about their ethnic background as a means of 
fostering a trusting relationship with fellow classmates.  Analyze and celebrate differences 
in traditions, beliefs, and social behaviors.  It is of note that this task helps European-
American students realize that their beliefs and traditions constitute a culture as well, 
which is a necessary breakthrough in the development of a truly culturally responsive 
classroom 

2.  Redirect your role in the classroom from instructor to facilitator.  Another 
important requirement for creating a nurturing environment for students is reducing the 
power differential between the instructor and students.  Students in an authoritarian 
classroom may sometimes display negative behaviors as a result of a perceived sense of 
social injustice; in the culturally diverse classroom, the teacher thus acts more like a 
facilitator than an instructor.  Allowing students to bring in their own reading material and 
present it to the class provides them with an opportunity to both interact with and share 
stories, thoughts, and ideas that are important to their cultural and social perspective. 

3.  Maintain a strict level of sensitivity to language concerns.  In traditional 
classrooms, students who are not native English speakers often feel marginalized, lost, and 
pressured into discarding their original language in favor of English. .Accompanying 
materials should be provided in the student’s primary language and the student should be 
encouraged to master English. 

4.  Maintain high expectations for student performance.  Given that culturally 
responsive instruction is a student-centered philosophy, it should come as no surprise that 
expectations for achievement are determined and assigned individually for each student.   

5.  Incorporate methods for self-testing.  Another potent method for helping 
students become active participants in learning is to reframe the concept of testing.  While 
testing is usually associated with grades (and therefore stress) in traditional classrooms, in 
a culturally responsive classroom frequent non-graded tests can be used to provide 
progress checks and ensure that students don’t fall behind on required material.  

6.  Maintain an “inclusive” curriculum that remains respectful of differences.  
A culturally responsive curriculum is both inclusive in that it ensures that all students are 
included within all aspects of the school and it acknowledges the unique differences 
students may possess. A culturally responsive curriculum also encourages teachers’ 
understanding and recognition of each student’s non-school cultural life and background, 
and provides a means for them to incorporate this information into the curriculum, thus 
promoting inclusion. Schools have the responsibility to teach all students how to 
synthesize cultural differences into their knowledge base, in order to facilitate students’ 
personal and professional success in a diverse world.  A culturally responsive curriculum 
helps students from a minority ethnic/racial background develop a sense of identity as 
individuals, as well as proudly identify with their particular culture group. Teachers can 
play a big role in helping these students succeed through the establishment of culturally 
responsive classrooms. 

 
Роботу виконано під курівництвом асистента кафедри іноземних мов 

Вем`ян В. Г. 
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Ratanоva M. 

PROS AND CONS OF THE INTERNET 

 

The Internet is for sure one of the greatest inventions of last century. The point is 

that the invention and implementation of it to different spheres of our life has completely 

changed the way we live it. It has transformed the process of communication, study, 

search of information and even the way of thinking. But are all these changes positive? 

First of all, the existence of the Internet doubtlessly had enormous effect on our 

lives. Furthermore, it brought more opportunities that had been unachievable before. As 

for the process of communication, it’s obvious that the appearance of the Internet has 

given us a chance to keep in touch with people from all over the world.  

We are able to hear and see our faraway relatives and friends as well as make a deal 

with clients and business partners from different continents. 

 Moreover, we have unlimited access to any kind of information, which makes it 

easier to study and develop ourselves.  

On the other hand, it’s disputable if we use all these advantages or not. The 

unlimited access to information can be treated as drawback, because people are not 

motivated to get knowledge. In addition, the information that is available for everyone is 

not so desirable any more.  

The vast majority of teenagers waste their free time surfing useless websites and 

chatting with each other. They stopped communicating face to face and don’t spend 

enough time outside.  

The problem is also that the Internet is like a drug for many people. More and more 

often we talk about the Internet addiction and how it ruins our lives. 

As for me, I can see a lot of advantages and new opportunities that the Internet 

allows us to use. Nevertheless, we have to be vigilant and do not become addicted. 

 

 

Роботу виконано під курівництвом асистента кафедри іноземних мов 

Подорожної А.О. 
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Shatsko H.I. 

THE EVOLUTION OF CLOTHING 

Clothing is a set of objects covering the body. People wear clothes to protect their 

body and be attractive. After all, by the way a person is dressed, you can find out where he 

lives, what his lifestyle is and much more. No wonder people say: "on clothes meet, on the 

mind escorted."  

For the first time, people began to wear clothes to keep warm, not get wet, to protect 

themselves from the burning sun, scratching thorny plants and attacking animals. The first 

men and women used animal skins as clothing. They covered their shoulders with skins 

and wrapped them at the waist. 

But since ancient times, clothing has also served as a way to impress. People could 

learn more about each other by their clothes. Even in prehistoric times, people used 

clothing to emphasize their belonging to a particular group, to demonstrate their position 

in a group or tribe; clothing also served as a reflection of their customs and faith. 

  In order to stand out, to be different from others, men and women in ancient 

times decorated themselves with necklaces of stones or shells, feathers and other things. 

In ancient times, in cold countries, the first garments were animal skins. They were 

followed by fabrics of felted hair of goat and wool of sheep. In warm countries, the first 

clothing consisted of woven grass, which was later covered with a cloth of cotton or linen, 

which was worn hanging from the hip to the knees. Gradually, people learned to make 

softer and more flexible skin.  

The earliest garments made of woven fabrics were simply a length of material 

draped and secured to the shoulder with a clasp.About 40-50 thousand years ago people 

invented the needle. It became the main tool for sewing clothes. Later, man learned to 

twist wool and animal hair into long strands. The introduction of the suture was a great 

advance. With a seam, the shape of the garment could be brought closer to the contour of 

the body, thus removing folds of excess material that would restrict movement. 

The earliest garments made to follow the contours of the body were sleeveless. The 

sleeve as a separate part of the dress appeared later, probably because of the need to 

protect the hands, leaving them free to move. The kimono of the East is perhaps a relic of 

the time when the idea of the sleeve was formed. 

Over time, the clothing or costume of each country acquired different shapes, lines 

and colors. The habit of travelling and exchanging goods between neighboring Nations 

gave them better material security, and also introduced some of the characteristics of 

former peoples. Man has developed different fabrics that are able to protect a person from 

possible danger when performing certain works.  By appointment, various kinds of clothes 

were intended for festive clothes, work clothes, wedding clothes, weeds, dresses of young 

girls and dresses of married and old women, clothes for children. 

Studying the history of costume over the centuries, we see how clothing evolved 

with the progress of technology and notice the different styles introduced into clothing, for 

the costume had to meet the different requirements put forward by people of different eras.  

Роботу виконано під курівництвом доцента кафедри іноземних мов 

Ремізанцевої К.О. 
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Turchynko V.V. 

GLOBAL PROBLEMS OF UKRAINIAN HEAT POWER ENGINEERING 

 

Currently, more than 40% of the world electricity is generated by thermal power 

plants (TPPs), which use coal, natural gas, fuel oil and other fuels to generate electricity. 

Although the share of thermal power plants in the world electricity production has 

decreased compared to the mid-1970s, when it was 73-75%, and still this type of power 

plants continues to play a dominant role in electricity production.The widespread use of 

coal at TPPs to generate large volumes of electricity is explained by the cheapness of its 

production, although this type of fuel has never been optimal for power plants.  

Since the construction of the first TPPs, the efficiency of burning coal in the 

furnaces of boilers of TPPs has been continuously increasing. So, if until 1900 it was 

possible to convert into electricity only 5% of the heat released during the combustion of 

coal in boiler furnaces, then by 1967 this figure reached 40%. In other words, over 70 

years, the specific consumption of coal per unit of electricity generated has decreased by 

eight times. Accordingly, the cost of 1 kW of installed capacity of TPPs also decreased: 

from 350 USD in 1920 to 130 USD in 1967. Moreover, the price of electricity supplied for 

the same period also decreased from 0.25 to 0.02 USD per 1 kW. 

However, since the mid-1960s, when pulverized coal-fired TPPs have reached the 

limit of their perfection, determined by the laws of thermodynamics and properties of 

materials from which boilers and turbines are made. At the same time, capital costs for the 

construction of thermal power plants have significantly increased due to the tightening of 

requirements for protecting the environment from harmful emissions, the cost of 

generating electricity at coal-fired thermal power plants has increased significantly, and 

their attractiveness has decreased. 

The main reason for the significant increase in the cost of electricity production at 

coal-fired TPPs, built mainly in the 1960–1970s, is recognized by the well-known 

specialists in the power industry to use extremely inefficient flare coal burning technology 

in the boilers of these plants.The essence of this technology is that coal, previously 

crushed in a ball mill to particles of about 200 microns in size, is continuously supplied 

with hot air to the combustion zone of the boiler furnace, where these coal particles are 

flared by forcing air pressure at very high combustion temperature. The heat generated in 

this case heats the working fluid, and the slag formed in the boiler furnace is discharged in 

the form of a liquid hot mass. 

When using the flaring of such coals, the environmental and economic indicators of 

thermal power plants significantly deteriorate due to increased mechanical under burning 

of coal, increased emissions of environmentally harmful sulfur and nitrogen oxides into 

the atmosphere, as well as accelerated corrosion of the heating surfaces of steam 

generators. 

 

Роботу виконано під кeрівництвом доцента кафедри іноземних мов 

Ремізанцевої К.О. 
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Vasilyanskii P. 

COMPUTERS IN OUR LIFE 

 

Computers for a long time and firmly entered our lives. They radically changed the 

world and the possibilities of people. But we all know that a computer has both a positive 

effect on a person and a negative one. 

The computer made our life much easier. Sometimes we no longer imagine our life 

without a computer and the Internet. For example, a student in a short time can find a 

course or an essay on the desired topic. The Internet has unlimited possibilities. Doctors 

use computers to diagnose the body. For designers, designers and architects, the computer 

has opened vast horizons. On the production of computers run other machines. Today, 

man is just a passive observer. 

Today books are slowly moving away, and the second plan. And, probably, it is 

natural, in connection with the current situation. Why read something if you can find any 

essay or essay on the Internet. Moreover, no special efforts are required for this, and time 

is spent much less. And if one day there is a desire to read, then there is no need to go to 

the library or force an apartment with bookcases, because one computer replaces hundreds 

of bookcases with books. 

If we talk about the daily life of a person, then a computer gradually penetrated 

there. For example, numerous online stores. Today, even a purchase can be made while in 

your own apartment. Nowadays, wherever we are, love talk a lot about the Internet. This 

technology affects our lives as much as television or telephone. And, probably, there is 

already no such area of life that this technique would not touch. 

Consider the positive impact of a computer on a person. For example, the Internet 

has given people the opportunity to receive the latest news, gossip, information about 

idols. Play very interesting and exciting online games. 

Video conferences have become very popular. With their help, people can not only 

hear each other, but also see. Thereby they can solve important issues without changing 

their workplace and saving both their money and time. 

On the Internet, you can find work that will be highly paid and bring pleasure. You 

can quickly transfer documents to a partner, receive a newsletter, quickly find out the 

latest news, for example, from the exchange, and this is very valuable in business. 

The Internet makes shopping easy. In electronic form, they are cheaper. When 

ordering goods and services, you can see a detailed description, photo, check reviews for 

this product. Sell a car, buy a pet, find entertainment for the weekend, pick up a tour trip. 

 

 

Роботу виконано під курівництвом асистента кафедри іноземних мов  

Іваненко  В.В. 

 



65 

 

 

Секція: Іноземних мов 

 

 

Vasylevska M. 

PROGRESS AND TRENDS IN MODERN ANIMATION 

We all know what animation is. It is the visual art of making a motion picture from 

a series of still drawings. Today, animation has been developing for almost a hundred 

years. During this time, mankind is finding more and more ways to revive the picture and 

give it a character. The work of animators pleases children and adults all over the world. 

The world's first cartoon was a puppet, and 5 years after its appearance, the first 

hand-drawn cartoon was seen and since then, each of the techniques has not stopped its 

development, so with each new cartoon we see a more beautiful and brighter picture. 

Today there are quite a few ways to create animations. All of them, of course, make 

a different impression on the viewer, which is taken into account by the artists. With the 

help of an animation, you can create any visual effect, convey the character and general 

atmosphere. So the animation finds its place in commercials where bright colors, 

memorable images and eye-catching dynamics are used to attract the viewer. 

In this way in 2012, the social advertisement Dumb Ways to Die became viral, 

aimed at drawing attention to safety measures in metro and transport in general. Later, 

based on this video, an addictive game appeared with the same animation and characters. 

A colorful video for the song Ghost by Mystery Skulls, where a group of friends ends up in 

a castle with ghosts, also became quite popular. The video is very bright, leaves behind a 

bunch of positive emotions and the desire to see it again. 

In addition to two-dimensional animation, 3D graphics are developing very quickly. 

A huge number of games and cartoons are drawn on a computer and created by large 

groups of people. The visual effects of such works surprise with their realism. The effect 

of surreal animation relies on combining realistic elements with fantastical imagery to 

create dreamlike worlds and action, ―reviving‖ magic or incredible futuristic ideas. 

Modern technology allows transferring the movement of objects to a computer using 

special hardware. But since the computer is not perfect, many people bring the animation 

to perfection, working on the details. They also include those who play the roles of 

characters. Some companies invite real actors to such shootings. Such animation projects 

are realized and become contributions to the story, but animations do not always need to 

be that tremendous to play an important role. This is how conceptual animation develops, 

which serves to create a pleasant experience for users with programs or other software. 

All in all, animation is a very interesting area, where there is a lot of space for 

creativity, new ideas, and imagination. Many young people are passionate about character 

design. Diligent students of design majors get work in studios and corporations to create 

games and cartoons. Jobs in this area are in demand, so often people can combine their 

hobbies and making money. Animation is fun, for the animator there is always a viewer 

and it is a huge field for experimentation. 

 

Роботу виконано під курівництвом канд. пед. наук, ст. викл. каф. іноземних мов 
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Verbitskaia T. 

HOW TO FREE YOURSELF FROM YOUR PROBLEMS 

 

Do your problems define you? Do you find that regardless of the amount of 

willpower you exert, you can’t shake them? Or, are you so ―stuck‖ that you’ve stopped 

trying to get rid of your problems and have given up? Have your problems caused you to 

lose respect for yourself? There is a four-part path to freedom from your problem or 

problems.  

First: Get Out of the Immediate Line of Fire. This step is often the hardest of 

them all, because after protracted years of pain you can become resigned and even 

accustomed to the problem, to the point that it becomes so much part of your life and your 

being that it is hard to recognize the ―enemy,‖ or even acknowledge that there is an 

―enemy‖ (otherwise known as denial). 

Second: Break the Psychological Hold. After you are no longer in the actual 

destructive situation, you must be delivered from the hold of the oppressive force. Even 

after you’ve distanced yourself from the problem, it may still have a psychological hold on 

you — after all, it became an ingrained habit of thought, speech, and action. A mental and 

emotional breakthrough will be necessary, as will be ongoing vigilance against letting the 

problem back into your life.  

Third: Establish Security. Finally you get out of ―prison,‖ but the problem (or a 

similar one) is still lurking. At this stage you need to create boundaries that will protect 

you from further involvement with it. Are you good at setting boundaries? What has 

stopped you from protecting yourself from this problem in the past? Now is the time to 

learn how to establish boundaries. You’ll also want to find the support of other people who 

have overcome a similar problem, or who have never had the problem at all. Spending 

time with ―safe‖ and inspiring people who bolster your sense of self is crucial to 

establishing your own security from your problem so that you can truly leave it behind. 

Fourth: Discover Who You Are Outside of Your Problems. The first three 

phases were all about distancing yourself from your problem. But you still are not free 

until you discover who you are.Freedom is not merely the absence of slavery – getting 

away from the past and escaping the negative. True freedom is a state of being on its own 

– the ability to be true to yourself, your true self, and live up to your inner calling and 

spiritual destiny. You want to build your life in a way that stands for something great (not 

against something), and a life that will never again allow you to be enslaved, exploited, or 

constricted in the first place. 

 

Роботу виконано під курівництвом асистента кафедри іноземних мов 

Вем`ян В. Г. 

https://www.meaningfullife.com/how-to-respect-yourself/
https://www.meaningfullife.com/mlc-tv/how-to-have-a-breakthrough/
https://www.meaningfullife.com/quiz-rate-your-sexual-health/
https://www.meaningfullife.com/category/personal/mission-purpose-life/
https://www.meaningfullife.com/never-define-yourself-by-hate/
https://www.meaningfullife.com/never-define-yourself-by-hate/
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