
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ: 
Розроблено електронний пристрій для корекції психоемоційного 

стану людини, який створює різнокольорові світлові ефекти, що 

впливатимуть на психоемоційний стан людини.

Реалізовано дистанційне керування пристроєм, що випромінює 

різнокольорові світлові ефекти по bluetooth за допомогою 

смартфона.

Пристрій  вимірює основні параметри мікроклімату навколишнього 

середовища (температуру, вологість, тиск) та керуватиме 

побутовими приладами (зволожувач повітря, кондиціонер) для 

створення комфортних умов людині у приміщенні.

Виготовлена діюча модель розробленого пристрою для корекції

психоемоційного стану людини.

Доведена дієвість розробленого пристрою для корекції 

психоемоційного стану людини шляхом проведення клінічних 

експериментальних досліджень на базі КНП «Обласна клінічна 

психіатрична лікарня Кіровоградської Обласної Ради». Зняті 

енцефалограми головного мозку без застосування та з 

застосуванням виготовленого пристрою та отримані позитивні 

результати.

За результатами проведених клінічних експериментальних 

досліджень виготовленого пристрою отримано акт проведення 

науково-дослідницького експерименту.

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: корекція (покращення) психоемоційного стану 

людини за допомогою електронного пристрою, що випромінює різнокольорові 

світлові ефекти, та вимірює основні параметри мікроклімату.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 Розробити електронний пристрій для корекції психоемоційного стану 

людини, який буде створювати та випромінювати різнокольорові світлові 

ефекти, що впливатимуть на психоемоційний стан людини. 

 Передбачити можливість дистанційного керування пристроєм, що 

випромінює різнокольорові світлові ефекти.

 Пристрій також повинен вимірювати основні параметри мікроклімату 

навколишнього середовища (температуру, вологість, тиск) та керуватиме 

побутовими приладами (зволожувач повітря, кондиціонер) для створення 

комфортних умов людині у приміщенні.

 Створити діючу модель пристрою для корекції психоемоційного стану 

людини та довести дієвість шляхом проведення експериментальних 

досліджень. 

Рис. 4 Блок схема першого електронного блоку для створення та відтворення 

різнокольорових світлових ефектів (розробка автора)

Рис. 2 Вимірювання параметрів навколишнього середовища

(розробка автора)

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: це процес створення світлових ефектів, що 

впливають на психоемоційний стан людини.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: електронний пристрій, що випромінює 

різнокольорові світлові ефекти, а також вимірює температуру, вологість та тиск 

навколишнього середовища.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

теоретичні методи дослідження проводились з використанням теорії роботи 

та створення електронних пристроїв.

практичні методи дослідження в даній роботі спрямовані на розробку

електронного пристрою, що випромінює різнокольорові світлові ефекти. 

Рис.1 Вигляд пристрою в робочому стані (розробка автора)

Рис. 5 Блок схема другого електронного блоку для керування 

кондиціонером і зволожувачем повітря (розробка автора)

Рис. 3 Вигляд портативного варіанту пристрою в робочому стані

(розробка автора)
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