
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАТЕРІАЛИ 

VIII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ 

ЗА ПІДСУМКАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2020 РОКУ 

 

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ТОМ І 

 
 

 

 

 

 

 

 
Мелітополь 2020 



2 

VIII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів 

ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. 

конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. T.I. 44 с. 

 

 

 

У збірнику представлено виклад тез доповідей і повідомлень поданих на 

VIII Всеукраїнську науково-технічну конференцію магістрантів і студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

 

 

 

Тези доповідей та повідомлень подані в авторському варіанті. 

Відповідальність за представлений матеріал несуть автори та їх наукові 

керівники. 

 

 

 

Матеріали для завантаження розміщені за наступними посиланням: 

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/rada-molodyh-vchenyh-ta-studentiv/ - 

сторінка Ради молодих учених та студентів ТДАТУ 

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naukovi-vydannja/ - «Наукові видання» 

ТДАТУ 

 

 

 

Відповідальний за випуск: к.т.н., ст. викладач Холодняк Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного, 2020  



4 

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ................................................................................ 18 
Волошин В.О.  
Науковий керівник: Мацулевич О.Є., к.т.н., доцент 

КОМП’ЮТЕРНЕ  ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНІ ЛОПАСТІ 

ВІТРОГЕНЕРАТОРА З ВЕРТИКАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ОСІ .................................... 19 
Дуков В.О.  
Науковий керівник: Мацулевич О.Є., к.т.н., доцент 

КОРИСТЬ ТРИВИМІРНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. РЕДАГУВАННЯ .... 20 

Малюков К.О.  
Науковий керівник: Іванова Т.Ю., викладач, Державний вищий навчальний заклад 

«Мелітопольський промислово-економічний коледж»  

МОДЕЛЮВАННЯ  ПРОФІЛЮ КУЛАЧКА  ПРИВОДУ ШЛІФУВАЛЬНОЇ  ГОЛОВКИ 

ЗУБОЗАТОЧУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ ....................................................................................... 22 
Новіков А.В.  

Науковий керівник: Холодняк Ю.В., к.т.н., ст. викладач 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДИСКРЕТНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА 

ТОЧНІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ ........................................................................................................... 23 

Кремнєва К.І.  
Науковий керівник: Пихтєєва І.В., к.т.н., доцент 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО УСТАТКУВАННЯ ........................................... 24 
Кузьмін К.С.  

Науковий керівник: Дереза О.О., к.т.н., доцент 

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТАЛІ «ПЛАСТИНА», 3D І 2D ................................................................. 25 
Босий Д.О.  

Науковий керівник: Іванова Т.Ю., викладач, Державний вищий навчальний заклад 

«Мелітопольський промислово-економічний коледж»  

НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – МОНТАЖНА ПІНА .......................................................... 27 

Тетервак І.Р.  
Науковий керівник: Бондаренко Л.Ю.,к.т.н., доцент 

ПОБУДОВА ЗГУЩЕНОГО ПРОФІЛЮ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ  ЛОПАСТЕЙ 

ВІТРОГЕНЕРАТОРА ...................................................................................................................... 28 

Дуков В.О.  
Науковий керівник: Мацулевич О.Є., к.т.н., доцент 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ФРИКЦІЙНИХ ПЕРЕДАЧ ................................................... 29 
Мішин Д.В.  
Науковий керівник: Дереза О.О., к.т.н., доцент 

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ШЛІЦЬОВОЇ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛІ  ТА РОЗРАХУНОК 

ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ .................................................................................................... 30 
Зюзін М.М.  
Науковий керівник: Івженко О.В., к.т.н., доцент 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ГЕОМЕТРИЧНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ ........................................... 31 
Тетервак І.Р.  
Науковий керівник: Антонова Г.В., ст. викладач 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КОМП’ЮТЕРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ СВЕРДЛІЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ............................................................. 32 
Онищенко М.В.  
Науковий керівник: Мацулевич О.Є., к.т.н., доцент 



18 

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 

 

Волошин В.О., oleksandr.matsulevych@tsatu.edu.ua 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 
За результатами спільних з Державним департаментом інтелектуальної власності дій 

конфісковано за рішенням суду у правопорушників та знищено контрафактної продукції у 
кількості 168 тис. примірників на загальну суму 4,2 млн. гривень, стягнуто штрафів на суму 
219 тис. гривень, складено 31 протокол про вчинення адміністративних правопорушень за 
нормами статті 1649 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За результатами 
спільних з Державним департаментом інтелектуальної власності дій конфісковано за 
рішенням суду у правопорушників та знищено контрафактної продукції у кількості 168 тис. 
примірників на загальну суму 4,2 млн. гривень, стягнуто штрафів на суму 219 тис. гривень, 
складено 31 протокол про вчинення адміністративних правопорушень за нормами статті 164 
Кодексу України про адміністративні правопорушення [1].  

На думку експертів, наявність в Україні механізму для захисту авторських та суміжних 
прав та його вдосконалення останніми роками зумовило зменшення кількості контрафактної 
продукції, однак рівень піратства в країні залишається значним, Україна є європейським 
лідером з виробництва та експорту неліцензійного програмного забезпечення. Експерти 
кажуть про те, що одним з найслабших місць України в цьому питанні є не відсутність 
законодавства, а насамперед слабкий урядовий контроль. 

Так, Міжнародний альянс захисту інтелектуальної власності включив Україну до 
списку країн, за якими потрібно пильно слідкувати у плані виробництва контрафактної 
продукції. У 2006 році збитки від діяльності українських піратів оцінювалися в 320 мільйонів 
доларів. Це сума збитків лише від контрафактних програмного забезпечення та музичних 
дисків. З 16 країн у цій категорії Україна посіла шосте місце. Ще одна цифра: наприкінці 
січня 2007 року Міжнародна торгова палата назвала Україну дев’ятою країною з 
виробництва контрафактної продукції та піратства. [2]. 

Сьогодні дуже важливим є створення ефективної системи захисту інтелектуальної 
власності. Ефективна кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав має 
на сьогодні особливо важливе значення.  

Виходячи з положень ЦК України, а також Закону про авторське право, розмір завданої 
суб’єкту авторського права чи суміжних прав матеріальної шкоди в її цивільно-правовому 
розумінні має визначатись як сума коштів, яку б отримав суб’єкт авторського права чи 
суміжних прав на відповідні об’єкти авторського права або суміжних прав у разі, якщо б 
зазначені у диспозиції ст. 176 КК України дії були вчинені з дотриманням чинного 
законодавства України, яке визначає їх вчинення, тобто як сума втраченої вигоди. 

З існуючої проблеми визначення матеріальної шкоди у ст. 176 КК України, можна 
знайти два наступні виходи: законодавець повинен внести до Примітки до ст. 176 КК 
України зміни і доповнення у вигляді тлумачення способу визначення розміру шкоди; 
Пленум ВСУ має прийняти постанову про судову практику в справах про злочини проти 
інтелектуальної власності, в якій надати відповідні роз'яснення по суті питання. Таке 
вирішення ситуації дозволить усунути неоднозначність поглядів на визначення розміру 
матеріальної шкоди для кваліфікації діянь винних осіб за ст. 176 КК України.  
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