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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА НЕКОТОРЫХ
ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ РОДА IRIS L. В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ
ANATOMICAL STRUCTURE OF LEAVES OF SOME ENDEMIC SPECIES
OF THE GENUS OF IRIS L. IN CONDITIONS OF INTRODUCTION

Аннотация. Изучено морфо-анатомическое строение листа эндемиков — Iris korolkowii и Iris stolonifera в условиях
интродукции Ботанического сада им. акад. Ф. Н. Русанова Академии Наук Республики Узбекистан. Выявлены диагностические признаки для секции Hexapogon и могут послужить при идентификации растительного сырья.
Ключевые слова: анатомия, лист, интродукция, распространение Iris korolkowii, Iris stolonifera.
Abstract. Morpho-anatomical structure of the endemic leaf — Iris korolkowii and Iris stolonifera under the conditions of the
introduction of the Botanical Garden named acad. F. N. Rusanov Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Identified
for diagnostic signs Hexapogon section may serve for identification of plant raw material.
Key words: anatomy, leaf, introduction, spreading of Iris korolkowii, Iris stolonifera.

В

настоящее время происходит стремительное со‑
кращение ареалов и полное исчезновение многих
видов растений. Биологическое разнообразие являет‑
ся основой для поддержания экологических условий
существования и экономического развития человече‑
ского общества, генетические ресурсы являются ос‑
новным источником селекционно-важных признаков.
В связи с этим актуальна проблема сохранения и вос‑
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производства редких и исчезающих видов растений
как in situ, так и ex situ.
Наряду с традиционными способами сохранения
растений ex situ все большее значение приобретает ис‑
пользование для этих целей культуры изолированных
тканей и органов [1, c. 1–11].
Одним из перспективных направлений, наряду
с традиционными способами сохранения растений ex
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situ, является создание коллекции in situ редких и ис‑
чезающих видов растений.
Анатомическое строение листа 2-х видов рода Iris
из секции Hexapogon (Bunge ex Alef.) Baker — Iris
korolkowii и Iris stolonifera не изучено. Это определяет
актуальность и новизну наших исследований.
Виды были собраны в естественных услови‑
ях произрастания из Юго-западного Тянь-Шаня
(Iris korolkowii) и Самаркандской области перевала
Аман-Кутан (Iris stolonifera). Обе виды являются эн‑
демами Средней Азии. Интродуцированы в Ботани‑
ческий сад им. акад. Ф. Н. Русанова (Институт бота‑
ники и зоологии АН РУз).
Одновременно с морфологическим описанием,
фиксировали ассимилирующие органы растений
(лист, влагалище листа) в 700 этаноле для анатоми‑
ческого изучения. Эпидерму изучали на парадер‑
мальных и поперечных срезах. Поперечные срезы
листа сделаны через середину, а влагалища листа —
основание. Каждая ткань описывалась, эпидерма — по
С. Ф. Захаревич [2, c. 65–75]. Препараты, приготов‑
ленные ручным способом, окрашивали метиленовой
синью с последующим заклеиванием в глицерин-же‑
латину [3, c. 6–37].
Микрофотографии сделаны компьютерной микро‑
фотонасадкой с цифровым фотоаппаратом маркой
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ES70 фирмы Samsung и A123 фирмы Сanon под ми‑
кроскопом Motic B1-220A-3.
Известно, что листья видов рода Iris — вечнозеле‑
ные или редко опадающие, простые, цельные, сидячие,
подразделяются на влагалищеобразное основание
и пластинку с параллельным жилкованием. Листо‑
расположение очередное, двухрядное. Строение ли‑
стовой пластинки разнообразно. Реже встречаются
листья с линейной и ланцетной пластинкой с разви‑
тыми верхней и нижней поверхностями [4, c. 25–26].
Iris korolkowii Regel — многолетняя трава, листья
простые, форма пластинки линейная, сидячие, вер‑
хушка острая, край гладкий, листорасположение в по‑
беге очередное, в прикорневой — розеточное.
Листья Iris korolkowii на парадермальном срезе очер‑
тания эпидермальных клеток прямолинейные, проек‑
ция многоугольная. Клетки адаксиальной эпидермы
крупнее, чем абаксиальной. Листья амфистоматичные.
Устьица расположены поперечно к продольной оси
листа. Форма устьиц округло-овальная. Устьица наи‑
более многочисленные на абаксиальной стороне, чем
на адаксиальной. Замыкающие клетки устьиц на обеих
сторонах листа почти одинаковой длины. Устьица по‑
груженные, аномоцитного типа (рисунок 2
 а1–a3).
Мезофилл листа на поперечном срезе изолатераль‑
но-губчатого типа, который представлен 5–6 рядами

Рисунок 1. Карта распространения 2-х эндемичных видов Iris во флоре Узбекистана:
— I. korolkowii; — I. stolonifera
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губчатых клеток с обеих сторон листа, водоносным
слоем разной толщины между ними и проводящими
пучками (рисунок 3 а1–a3).
Эпидерма округло-овальная, представлена одним
рядом клеток с тонкостенным слоем кутикулы. Губ‑
чатая паренхима расположена под эпидермой, состо‑
ящая из 5–6 рядов клеток, хлорофиллоносная (рису‑
нок 3 а1–a3).
По периферии мезофилла листа под эпидермой
расположено крупные, средние и мелкие проводящие
пучки, чередующиеся между собой. Крупные и сред‑
ние проводящие пучки выдаются на адаксиальной
и абаксиальной стороне листа. Под адаксиальной
и абаксиальной эпидермой и над проводящими пуч‑
ками расположена уголковая 4–5 рядная колленхима.
Проводящие пучки закрытые, коллатеральные, мно‑
гочисленные, состоящие из флоэмы и ксилемы, с 6–7
крупными и мелкими сосудами (рисунок 3 а1–a3).
По центру мезофилла листа имеется водоносная
паренхима разной величины, состоящая из 5–6 рядов
(рисунок 3 а1–a3).
Iris stolonifera Maxim. — многолетняя трава, ли‑
стья простые, форма пластинки линейная, сидячие,
верхушка острая, край гладкий, листорасположение
в побеге очередное, в прикорневой — р
 озеточное.

Рисунок 2. Строение эпидермы листа Iris korolkowii (а1, а2,
а3) и Iris stolonifera (б1, б2, б3): а1, б1 — адаксиальная эпидер‑
ма; а2, б2 — абаксиальная эпидерма; а3, б3 — погруженные
устьица. Условные обозначения: У — у
 стьица, Э — эпидерма
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Листья Iris stolonifera на парадермальном срезе
очертания эпидермальных клеток прямолинейные,
проекция многоугольная. Клетки адаксиальной эпи‑
дермы крупнее, чем абаксиальной. Листья амфисто‑
матичные. Устьица расположены поперечно к про‑
дольной оси листа. Форма устьиц округло-овальная.
Устьица наиболее многочисленные на абаксиальной
стороне, чем на адаксиальной. Замыкающие клетки
устьиц на обеих сторонах листа почти одинаковой
длины. Устьица погруженные, аномоцитного типа
(рисунок — 3 б1–б3).
Мезофилл листа на поперечном срезе изолатераль‑
но-губчатого типа, который представлен 4–5 рядами
губчатых клеток с обеих сторон листа, водоносным
слоем разной толщины между ними и проводящими
пучками (рисунок –3 б1–б3).
Эпидерма округло-овальная, представлена одним
рядом клеток с тонкостенным слоем кутикулы. Губ‑
чатая паренхима расположена под эпидермой, состо‑
ящая из 4–5 рядов клеток, хлорофиллоносная (рису‑
нок — 3 б1–б3).
По периферии мезофилла листа под эпидермой
расположено крупные и мелкие проводящие пучки,

Рисунок 3. Строение мезофилла листа Iris korolkowii (а1, а2,
а3) и Iris stolonifera (б1, б2, б3): а1, б1 — общий вид мезофил‑
ла листа; а2, б2 — хлорофиллоносная губчатая паренхима
и проводящие пучки; а3, б3 — водоносная паренхима.
Условные обозначения: В — водоносная паренхима, ГП — 
губчатая паренхима, КЛ — колленхима, ПП — проводящий
пучок, Э — эпидерма
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чередующиеся между собой. Крупные проводящие
пучки выдаются на адаксиальной и абаксиальной сто‑
роне листа. Под адаксиальной и абаксиальной эпи‑
дермой и над проводящими пучками расположена
уголковая 2 рядная колленхима и 6–7 рядная склерен‑
хима, что показывает более склерефицированность
проводящих пучков. Проводящие пучки закрытые,
коллатеральные, многочисленные, состоящие из фло‑
эмы и ксилемы, с 7–9 крупными и мелкими сосудами.
По центру мезофилла листа имеется мелкоклеточная
водоносная паренхима разной величины, состоящая
из 6–7 рядов (рисунок 3 б1–б3).

// Биологические науки //

Таким образом, изучено анатомическое строение
листа 2-х видов Iris. Выявлены следующие диагно‑
стические признаки: очертание эпидермальных кле‑
ток прямолинейное, округло-овальное; устьица по‑
груженные аномоцитного типа, многочисленные на
абаксиальной стороне, чем на адаксиальной; тип мезо‑
филла листа — изолатерально-губчатый; проводящие
пучки закрытые, коллатерального типа и более скле‑
рефицированы. Данные выявленные признаки явля‑
ются характерными диагностическими для секции
Hexapogon и могут послужить при идентификации
растительного сырья.
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І НЕКОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРА
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THE STATE AND THE NONPROFIT SECTOR

Анотація. У статті розглянуто інституційне забезпечення взаємодії держави і некомерційного сектора, визначено
основні проблеми нормативно-правового та чинного податкового регулювання та надано пропозиції з вирішення даних проблем.
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неформальні інститути, взаємодія держави і некомерційного сектора.
Summary. The article discusses the institutional support of cooperation between the state and the nonprofit sector, identified key issues in the regulatory and existing tax regulation and the proposals for solution of these problems.
Key words: government control, institutional support, non-profit organizations, formal institutions, informal institutions,
interaction between the state and the nonprofit sector.

І. Постановка проблеми
роцес становлення інституту НКО триває по цей
час, оскільки ті чи інші об’єднання часто не дифе‑
ренціювалися за характером виконуваних ними функ‑
цій, поєднували економічні завдання із завданнями
професійними, релігійними чи політичними. Система
нормативно-правового забезпечення діяльності НКО
має в даний час наступні основні недоліки: відсутність
єдиного нормативного акту, велику кількість підза‑
конних нормативних актів, дублюванням норм права

П
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в них, постійною зміною податкового законодавства.
Така система законодавства не сприяє стимулюванню
діяльності НКО і ускладнює контроль за їх діяльністю.
Не сформовано комплекс механізмів податкового
стимулювання залучення фінансових ресурсів в неко‑
мерційний сектор. Недостатність податкових стимулів
при направленні фінансових коштів в некомерційний
сектор в порівнянні з міжнародною практикою, а та‑
кож ряд невирішених питань і прогалин в норматив‑
но-правовому та методичному забезпеченні реалізації
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механізмів податкового стимулювання в НКО істотно
обмежують економічний інтерес юридичних і фізич‑
них осіб до участі у розвитку некомерційного сектора,
це веде до уповільнення процесу створення держав‑
но-приватного партнерства, реалізації інноваційних
проектів, спрямованих на підвищення якості надання
соціальних послуг, посилення їх ресурсного потенціа‑
лу та стимулювання інноваційного розвитку НКО.
ІІ. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблеми інституційного забезпечення взаємо‑
дії держави і некомерційного сектора висвітлюються
в працях багатьох відомих українських та зарубіжних
учених, зокрема В. Бебик [1], В. Бортніков [1], А. Бер‑
жанір [2], М. Бублій [3], Т. Бутирська [12], І. Волошан
[9], О. Колесов [11], В. Костенко [11], А. Кудряченка
[10], О. Мартякова [7], А. Музиченко [8], О. Поліщук
[11], І. Рейтерович [4], С. Ситник [4], С. Телешун [4],
О. Якубовський [12], та ін. Незважаючи на свою зна‑
чимість і актуальність проблема інституційного забез‑
печення взаємодії держави і некомерційного сектора
залишається теоретично мало розробленою. Існують
різні проблеми нормативно-правового та чинного по‑
даткового регулювання.
ІІІ. Формулювання цілей статті
Ціллю даної статті є дослідження інституційного
забезпечення взаємодії держави і некомерційного сек‑
тора, а також визначення основних проблем норма‑
тивно-правового, чинного податкового регулювання
та надання пропозицій з вирішення даних проблем.
ІV. Виклад основного матеріалу дослідження
Взаємовідносини держави та некомерційних ор‑
ганізацій (НКО) визначаються інституціональним
середовищем, без аналізу якої неможливо оцінити
ступінь розвитку взаємодії. Під інституціональним
середовищем розуміється система формальних і не‑
формальних інститутів [4, с. 30]. Інститути — це роз‑
роблені людьми формальні (закони, конституції) і не‑
формальні (договори і добровільно прийняті кодекси
поведінки) обмеження, а також фактори примусу,
що структурують взаємодію [6, с. 320]. Вони задають
структуру спонукальних мотивів людської взаємо‑
дії — в політиці, соціальній сфері або економіці. Зако‑
нодавство являє собою основу формальної частини ін‑
ституційного середовища, що створюється державою.
Некомерційний сектор здійснює «зворотний зв’язок»,
передаючи реакцію суспільства на введення тих чи ін‑
ших нормативних документів.
Неформальні інститути формуються у суспільстві
під впливом звичаїв, традицій, культури. Але хоча
зміст неформальних правил не піддається точному
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опису і однозначно визначити ту роль, яку відіграють
ці правила, неможливо, вони мають велике значення
[12, С. 121].
Некомерційні організації, які створені членами су‑
спільства, ініціюють створення нових неформальних
інститутів і зміцнення існуючих. Залежно від типу
НКО ступень впливу і якість неформальних правил
можуть бути різними. Соціально значущі організації,
що реалізують ідеї культурного, морального, духовно‑
го розвитку суспільства, залучення громадян у бла‑
годійну діяльність створюють певні правила і норми
поведінки для своїх цільових груп, впливаючи і на сус‑
пільство в цілому. Так, наприклад, релігійні організа‑
ції є носіями багатовікових звичаїв і зараз відіграють
велику роль у розвитку духовності всього суспільства,
відродження традицій милосердя та толерантності.
НКО клубного типу, орієнтовані на реалізацію інте‑
ресів своїх членів, створюють норми для своєї орга‑
нізації. Неформальні інститути формуються довгий
час, і саме вони в кінцевому підсумку впливають і на
тип державного устрою, і на напрямок розвитку кра‑
їни. Вплинути на їх формування в короткостроковий
період можливо шляхом державного стимулювання,
вводячи формальні правила того видів діяльності, які
приведуть до розвитку необхідного неформального
інститута. Формальні правила можуть вводитися для
того, щоб модифікувати, переглянути або змінити не‑
формальні обмеження [1, с. 31].
Розглянемо систему формальних інститутів, яка
склалася на цей момент. Вона складається із загаль‑
новизнаних принципів і норм міжнародного права,
міжнародних договорів України; Конституції Украї‑
ни; законодавства України; підзаконних нормативних
правових актів органів місцевого самоврядування.
Конституцією України гарантована свобода ді‑
яльності громадських об’єднань і право громадян
на об’єднання. Конституція має найвищу юридичну
силу, і на території України тільки на її основі можуть
прийматися закони та підзаконні акти. Разом з тим
у зв’язку зі специфікою Конституції України, як ос‑
новного закону, в ній немає деталізації правового ста‑
тусу та функціонування НКО.
При веденні фінансово-господарської діяльно‑
сті некомерційна організація стає для держави зви‑
чайною юридичною особою, до якої застосовуються
всі положення Податкового та Цивільного кодексів
України. Традиційно законодавство України, безпо‑
середньо визначає статус НКО [2, С. 19].
Починаючи з 1992 р., практично щорічно прийма‑
ються закони України, на основі яких виникають нові
організаційно-правові форми НКО або знаходить своє
відображення більш глибоке нормативне регулюван‑
ня діяльності вже існуючих форм НКО. В даний час
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існує 22 незалежні форми НКО і кілька десятків неса‑
мостійних форм, обумовлених 28 законами [8, С. 25].
Громадське об’єднання є найбільш поширеною
організаційно-правою формою НКО. Цей факт може
означати, що різноманітність організаційно-право‑
вих форм не використовується у повному обсязі. Для
уточнення цього моменту необхідно проаналізувати
існуючі організаційно-правові форми НКО.
Порівняльна характеристика існуючих організа‑
ційно-правових форм НКО відбивається в роботах
багатьох авторів, присвячених різним аспектам діяль‑
ності НКО. Так, наприклад, в роботі А. Кудряченка
наведені порівняльні характеристики 5-організаційно
правових форм (Громадська організація, некомерцій‑
не партнерство, асоціація, автономна некомерційна
організація, фонд, установа) за основними показни‑
ками (за зобов’язаннями відповідальності НКО, мож‑
ливість банкрутства, можливість отримання додат‑
кового фінансування від членів, наявність обмежень
щодо прийому на роботу за трудовим договором за‑
сновників організації, наявність пільг з податку на
майно, можливість здачі бухгалтерської звітності раз
на рік, наявність пільги по орендній платі, існування
права на отримання пожертвувань, обов’язковість ау‑
диту, можливість засновувати благодійні стипендії,
можливість ліквідації за рішенням засновників, про‑
стота управління, можливість отримувати при виході
з організації частину її майна) для вибору найкращого
з точки зору оподаткування варіанту форми новоство‑
рюваної НКО [10, с. 35].
У роботі О. Якубовського, Т. Бутирської приве‑
дена порівняльна характеристика 15 основних форм
НКО (споживчий кооператив, громадські та релігійні
організації, фонд, приватна установа, об’єднання юри‑
дичних осіб — асоціації та спілки, автономна неко‑
мерційна організація, недержавний пенсійний фонд,
садівничі, городні чи дачні об’єднання громадян,
товариства власників житла, об’єднання роботодав‑
ців, торгово-промислова палата, асоціація економіч‑
ної взаємодії, товарна біржа) по 5 ознакам (майнові
права засновників, режим майна, відповідальність за
зобов’язаннями, відповідальність засновників за зо‑
бов’язаннями НКО, членство в НКО) [12, с. 34].
Законодавство України, багато в чому визначаючи
вектор розвитку взаємодії держави і НКО, спонукає
до прийняття нормативних документів на місцевому
рівні.
Проведений аналіз формальних правил інститу‑
ційного середовища, що формує взаємовідносини
держави і НКО, дозволив виявити розмежування
повноважень між різними рівнями влади. Норматив‑
ні документи, що приймаються всіма рівнями влади,
формують інституціональні умови для всіх секторів
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економіки, реалізуючи право держави на проведення
політики підтримки розвитку або, навпаки, уповіль‑
нення зростання тих чи інших форм діяльності. Осо‑
бливе місце по такому впливу в інституційній системі
займають правові акти, що прямо зачіпають фінансо‑
ву діяльність господарюючих суб’єктів, встановлюю‑
чи рівень податкового навантаження. Через введення
даних нормативних документів держава здійснює по‑
даткове регулювання секторами економіки.
Податкове регулювання — це інституціональний
механізм непрямого впливу на економічні відносини
і процеси шляхом зміни податкових ставок, видів по‑
датків, встановлення податкових пільг. Економічний
механізм являє собою логічно організовану сукуп‑
ність правових, інформаційних, технологічних засо‑
бів, методів та інструментів впливу на економічні про‑
цеси з метою отримання очікуваного результату.
Основним документом, що визначає можливо‑
сті і умови застосування податкового регулювання
на території України, є Податковий кодекс України.
Незалежно від того, здійснює НКО підприємницької
діяльності чи ні, вона є учасником податкових право‑
відносин, будучи юридичною особою [66].
На підставі проведеного вище дослідження зако‑
нодавства, що визначає взаємодію держави і неко‑
мерційного сектора, і виявлених особливостей роз‑
межування повноважень органів державної влади всю
сукупність нормативно-правових актів, які регулю‑
ють оподаткування НКО, можна представити у ви‑
гляді системи податкового законодавства для НКО
Виходячи зі сформованих умов застосування механіз‑
мів оподаткування НКО з позицій законодавства про
податки і збори, органи місцевого самоврядування ма‑
ють досить широкий перелік можливостей для побу‑
дови і впровадження в практику роботи НКО механіз‑
мів пільгового оподаткування, що мають стимулюючу
спрямованість. Оскільки для формування ефектив‑
ного сектору НКО в першу чергу важливі сприятливі
економічні умови, які держава може створити через
податкове регулювання діяльності НКО.
В існуючих умовах функціонування ринкової еко‑
номіки особливої актуальності набуває проблема роз‑
робки системного підходу до вдосконалення чинного
порядку оподаткування НКО і донорів, орієнтованого
на формування сприятливого податкового клімату
для залучення фінансових ресурсів. Нормальне опо‑
даткування некомерційних організацій — це поєднан‑
ня справедливих, економічно обґрунтованих податків
та гарантованого припинення зловживань некомер‑
ційний статусом [11, С. 178].
Визначення суттєвості ролі некомерційного секто‑
ра в економіці країни дозволяє припустити, що його
сприятливе оподаткування буде працювати на те, щоб
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знизити рівень необхідного податкового навантажен‑
ня на некомерційний сектор в цілому. Це посприяє
розширенню спектру некомерційних послуг, підви‑
щенню їх якості, залучення в сектор добровольців
і донорів. У розробці податкових законопроектів оче‑
видна нестача економічного обґрунтування пропози‑
цій, що вносяться так і заперечень, що висуваються
проти них [9, с. 28].
Введення податкових пільг для певної частини
платників податків в рамках податкового регулюван‑
ня переслідує цілі як соціального, так і стимулюючого
характеру. Соціальні механізми мають на меті вирів‑
нювання умов діяльності суб’єктів оподаткування, які
у порівнянні з іншими в силу ряду причин опинили‑
ся в менш вигідному становищі. Механізм пільгового
оподаткування не передбачає отримання істотного
бюджетного ефекту або надання стимулу для розвит‑
ку перспективних в економіці напрямків діяльності
обраної групи платників податків.
При визначенні особливостей податкового регу‑
лювання державою діяльності НКО необхідно визна‑
чити цілі та інструменти стимулювання. Метою тако‑
го регулювання є збільшення обсягу ресурсів, що буде
сприяти розвитку діяльності НКО.
В даний час існують наступні інструменти подат‑
кового регулювання: податкові пільги, податкові ка‑
нікули, податкові кредити, податкові розстрочення
(відстрочення), податкові відрахування.
Ці інструменти доцільно розглядати диферен‑
ційовано для кожної категорії платників податків, що
потрапляють під державне податкове регулювання:
безпосередньо НКО; донори НКО — комерційні ор‑
ганізації та фізичні особи; одержувачі некомерційних
послуг від НКО.
Безпосередньо для НКО застосовується тільки
один інструмент податкового регулювання — подат‑
кові пільги. Разом зі зміною маси податкових нара‑
хувань, маневруванням способами і формами опо‑
даткування, диференціацією ставок податків, зміною
сфери їх поширення податкове пільгування є одним
з основних практичних інструментів проведення дер‑
жавного податкового регулювання. Податкові пільги
як елемент оподаткування та інструмент податкової
політики держави являють собою сукупність способів
і правил зменшення податкових обов’язків з метою
вирішення соціальних завдань.
Для НКО застосовується загальне для всіх органі‑
зацій нормативно-правове поле. Незалежно від того,
здійснює некомерційна організація підприємницьку
діяльність чи ні, вона є учасником податкових право‑
відносин, будучи юридичною особою.
Об’єкт оподаткування — реалізація товарів (ро‑
біт, послуг), майно, прибуток, дохід, витрата або інша
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обставина, що має вартісну, кількісну чи фізичну ха‑
рактеристику, з наявністю якого законодавство про
податки і збори пов’язує виникнення у платника по‑
датків обов’язку зі сплати податку.
Надходження фінансових ресурсів створює об’єкт
оподаткування для податку на прибуток або єдино‑
го податку, що сплачується у зв’язку із застосуван‑
ням спрощеної системи оподаткування (в залежності
від застосовуваної системи оподаткування), а також
податку на додану вартість. Надходження ресурсів
в НКО може проходити у вигляді цільового безоплат‑
ного фінансування: грант, пожертвування, членські
та вступні внески, а також отримання НКО майна
на безоплатній основі. Ці надходження пільгуються
тільки в частині надходжень від донорів –юридичних
осіб, надходжень на формування цільового капіталу,
надходжень майна у спадщину, коштів отриманих на
здійснення благодійної діяльності, внесків на недер‑
жавне пенсійне забезпечення. Таким чином, для НКО
не передбачені податкові пільги тільки у зв’язку з тим,
що вони не ведуть підприємницьку діяльність.
Таким чином, специфіка оподаткування НКО
визначається умовами розрахунку і сплати кожного
конкретного виду податку. Істотними чинниками, що
впливають на порядок оподаткування, є:
–– приналежність НКО до державної або приватної
форми власності;
–– вид здійснюваної некомерційної діяльності, сут‑
ність господарських операцій;
–– відсутність або наявність комерційної діяльності;
–– вид здійснюваної підприємницької діяльності;
–– регіон розташування НКО (з податку на майно ор‑
ганізацій, земельного податку, податку на прибуток
організацій в частині, що зараховується до регіо‑
нального бюджету);
–– наявність трудових відносин;
–– обсяг, вартість, склад і характеристика майна, що є
власністю;
–– міжнародна діяльність.
Податкові методи державного впливу на некомер‑
ційний сектор стануть більш ефективними при комп‑
лексному підході. Певні кроки для створення основи
підвищення дієвості податкового стимулювання вже
зроблені. В даний час впроваджуються нові право‑
ві конструкції, що сприятимуть підвищенню еконо‑
мічної самостійності НКО і стимулюючі вкладення
приватних осіб в некомерційний сектор. Наприклад,
створено правовий і податковий механізм для форму‑
вання фондів цільового капіталу, що дозволяє НКО
стати фінансово незалежними.
Поряд з використовуваними в даний час інстру‑
ментами податкового стимулювання діяльності
НКО доцільно розширити застосовуваний перелік за
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рахунок стимулювання непрямих витрат на соціально
орієнтовану діяльність. Перегляд ставлення держави
до потенційних можливостей некомерційного сектору
може стати основою для вирішення наявних у цій га‑
лузі проблем [3, С. 130]. Стимулювання непрямих ви‑
трат на соціально орієнтовану діяльність має на увазі
створення податкових стимулів не для НКО, а для
комерційних організацій, донорів. За рахунок надан‑
ня даної форми пільг у комерційних організацій ви‑
вільняються кошти для фінансування некомерційної
соціально орієнтованої діяльності. При цьому необ‑
хідно регламентувати цільовий характер використан‑
ня таких ресурсів, тільки на фінансування соціально
орієнтованої діяльності. Удосконалення податкового
законодавства з метою залучення якомога ширшого
кола юридичних осіб щодо реалізації спільних з НКО
проектів сприятиме якісному розвитку некомерційно‑
го сектора України.
У результаті податкового регулювання державою
повинна бути створена така система оподаткування
для НКО, яка б сприяла залученню фінансових ко‑
штів не тільки від комерційних підприємств, але і від
приватних фізичних осіб. Як показує досвід багатьох
країн, найефективніший спосіб стимулювати приплив
пожертвувань з приватного сектора в некомерцій‑
ний — забезпечити податкові пільги [5, С. 138]. Необ‑
хідно зробити благодійність нормою життя, як в біль‑
шості країн з розвиненою ринковою економікою.
Оскільки практика цільових податкових відрахувань
з оподатковуваної бази успішно використовується
при оподаткуванні фізичних осіб, необхідно розшири‑
ти їх перелік і забезпечити недискримінаційний підхід
до надання соціальних податкових відрахувань з по‑
датку на доходи фізичних осіб за пожертвуванням як
в державні, так і в соціально орієнтовані організації,
що включені в реєстр.
Оскільки НКО діють на «квазіринку», де нормаль‑
на підприємницька діяльність невигідна, у світовій
практиці прийнято стимулювати їх діяльність шляхом
надання особливого податкового режиму. А. К. Тол‑
масова пропонує встановити особливий податковий
статус для НКО, що включає спеціальні правила спла‑
ти податків і здачі звітності. Особливий статус має
передбачати добровільний характер. Підтверджувати
свій особливий статус НКО буде повинна відповідним
документом від державного органу. Розвиваючи ідею
надання особливого податкового режиму для НКО,
можна порекомендувати встановити особливий статус
по сплаті податків для соціально орієнтованих органі‑
зацій, включених до реєстру і таких, що не займаються
підприємницькою діяльністю. Побудова соціально орі‑
єнтованої ринкової економіки передбачає зростання
ролі НКО, які надають різні види соціальних послуг.

20

Необхідно також приділяти належну увагу НКО,
здійснюючим комерційну діяльність, стимулювати її,
так як це підвищує їх фінансову самостійність, неза‑
лежність від донорського фінансування.
Стимулюючий механізм оподаткування з подат‑
ку на прибуток для НКО, які ведуть підприємницьку
діяльність, повинен бути спрямований на зниження
ставки податку за умови використання вивільнених
коштів для зміцнення матеріально-технічної бази.
По податку на майно необхідно застосовувати
пільгове оподаткування щодо майна, придбаного за
рахунок коштів, отриманих з бюджету того чи іншо‑
го рівня, за рахунок коштів цільового фінансування,
а з податку на землю необхідно встановити пільгу
щодо земельних ділянок, які використовуються тіль‑
ки в некомерційної діяльності.
Необхідно стимулювати і благодійну діяльність
фізичних осіб та забезпечити недискримінаційний
підхід до надання соціальних податкових відрахувань
з податку на доходи фізичних осіб за пожертвуванням
як в державні, так і, наприклад, в соціально орієнтова‑
ні організації.
Найбільш типовими доходами НКО є пожертву‑
вання, гранти, членські внески та інші безоплатні над‑
ходження. В цілому в міжнародній практиці є розу‑
міння того, що ці види надходжень до НКО не повинні
обкладатися податками, але в цьому питанні існує
поділ на дві концепції податкової політики. Відповід‑
но до першої концепції вважається, що надходження
в НКО у вигляді пожертвувань, внесків та грантів не
є доходами для цілей оподаткування. Друга концеп‑
ція передбачає визнання цих надходжень доходів, але
вважається, що НКО мають по ним пільгу.
Завершуючи розгляд інституціональних особли‑
востей діяльності некомерційних організацій, немож‑
ливо не погодитися з твердженням, що існуючі нор‑
мативно-правові акти, як правило, зачіпають лише
окремі аспекти взаємодії. У законодавстві відсутня
повноцінна система форм, принципів, механізмів вза‑
ємодії влади та НКО, а також чіткі, конкретні права та
обов’язки обох сторін. В нормативних актах найчасті‑
ше мова йде про державну підтримку НКО, тобто до
певної міри існує, патерналістський підхід.
Важливо відзначити, що для одних форм взаємодії
потрібна спеціальна нормативно-правова база, в той
час як для інших прийняття будь-яких спеціальних за‑
конів не потрібно. Так, для проведення ярмарків НКО
та конкурсів соціальних проектів цілком вистачає су‑
часного законодавства, яке регулює діяльність НКО,
державних і муніципальних органів, а ось для здійс‑
нення фінансової підтримки, визначення категорій
НКО по застосуванню до них податкових пільг необ‑
хідно чітке структурування існуючого законодавства.
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V. Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок
Використовуючи результати дослідження особли‑
востей формування інституційного середовища ді‑
яльності некомерційних організацій, можна зробити
наступні висновки, що в даний час в законодавстві,
що регулює діяльність НКО, присутня надмірна кіль‑
кість організаційно-правових форм. Велика кількість
законів, що регулюють створення, здійснення діяль‑
ності, ліквідацію НКО, часто суперечать один одно‑
му та іншим законам, що так чи інакше стосуються
діяльності некомерційного сектора. Можливо запро‑
понувати розробити лише один закон для двох типів
організацій асоціація (для НКО, які працюють для ре‑
алізації інтересів своїх членів, учасників, засновників)
та об’єднання (для НКО, мета діяльності яких — реа‑
лізація інтересів широкого кола осіб). Тоді за першим
типом створювалась б асоціація різних власників, са‑
дівники, будівельні організації, адвокати, підприємці;
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а за другим типом — різні об’єднання (громадські, ре‑
лігійні, автономні, політичні, територіальні).
В рамках такого поділу можна було б краще відко‑
ригувати податкове, бюджетне законодавство з метою
стимулювання діяльності НКО і посилення контролю
з боку держави за їх діяльністю. Тому велика кількість
форм НКО призводить лише до ускладнення роботи
контролюючих органів та складності роботи самих
НКО, що не володіють, як правило, достатніми фі‑
нансовими ресурсами для залучення кваліфікованого
юриста у свій штат.
Дослідження особливостей чинного податкового
регулювання дозволило виявити конкретні бар’єри
у залученні фінансових ресурсів на соціально орієн‑
товану діяльність НКО. Перехід до якісно іншого
оподаткування некомерційного сектора багато в чому
залежить від раціональності організаційної структури
управління оподаткуванням НКО.
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Анотація. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази, яка регулює організацію публічної
влади на районному рівні, в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи.
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В

ідповідно до чинного законодавства на рівні ад‑
міністративного району публічна влада в Укра‑
їні представлена трьома інституціями — районними
державними адміністраціями, районними радами та
місцевою (міською, селищною, сільською) радою.
Збільшується роль об’єднаних територіальних гро‑
мад (ОТГ), що утворюються з 2015 р. відповідно до
Закону України «Про добровільне об’єднання тери‑
торіальних громад» [2]. Граничний строк об’єднання
громад у законодавчих актах відсутній, що цілком
логічно, зважаючи на критерій добровільності. Про‑
те відповідно до Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади
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в Україні на другому етапі її реалізації (2015–2017 рр.)
передбачено проведення інституційної реорганізації
органів місцевого самоврядування та місцевих орга‑
нів виконавчої влади, а також проведення місцевих
виборів з урахуванням реформованої системи органів
місцевого самоврядування [3]. Отже, за розрахунком
законодавця в 2017 р. передбачалося завершити пе‑
рерозподіл повноважень у системі органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади за прин‑
ципом субсидіарності.
Зазначені зміни щодо адміністративного устрою
органів влади знайшли своє відображення і в зако‑
нопроекті «Про внесення змін до Конституції Укра‑

// Международный научный журнал «Интернаука» // № 8 (30), 2017
їни щодо децентралізації влади» від 1 липня 2015 р.
Проект передбачав зокрема зміцнення інституту ор‑
ганів місцевого самоврядування, вилучення зі сфери
конституційного регулювання місцевих державних
адміністрацій та відповідно скасування інституту го‑
лів місцевих державних адміністрацій [6]. Ці зміни
мали б стати фундаментом для модернізації законо‑
давчої бази, необхідної для децентралізації влади і пе‑
рерозподілу владних повноважень на користь місце‑
вих громад.
На сьогодні у відповідності до Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»
відбувається активний процес формування ОТГ. У де‑
яких випадках результатом об’єднання стало утворен‑
ня територіальної громади, межі якої майже повністю
співпадають з межами відповідного району. Непооди‑
нокими є випадки, коли територія району повністю
покривається декількома об’єднаними громадами.
Отже, керівні органи об’єднаних територіальних гро‑
мад практично дублюють повноваження районних
рад і районних державних адміністрацій. Фактичне
двовладдя на місцях лише посилюється в ситуації,
коли об’єднані територіальні громади перебирають
на себе основні владні повноваження, а районні ради,
і районні державні адміністрації продовжують існува‑
ти, не змінюючи свою структуру. Таке двовладдя не
лише суперечить будь-якому здоровому глузду, а й
призводить до нераціонального використання бю‑
джетних коштів для утримання владних осередків.
Так, на початок 2017 р. для функціонування районних
державних адміністрацій, розташованих на території
п’яти об’єднаних громад, територія яких повністю
покриває територію відповідних районів, а саме На‑
родицької (Житомирська область), Старосинявської,
Летичівської (Хмельницька область), Сновської
(Чернігівська область) та Апостолівської (Дніпропе‑
тровська область), передбачено 39665, 00 тис. грн. [8].
Найгострішим, на нашу думку, є питання інсти‑
туціональної невизначеності владної тріади «райдер‑
жадміністрація — районна рада — об’єднана терито‑
ріальна громада», що вимушені співіснувати на одній
території. Дві ОТГ — Народницьку і Старосиняв‑
ську — було створено у серпні 2015 р. за схемою «1
район — 1 громада», проте на даний час у цих районах
повною мірою зберігають свої повноваження і район‑
на рада, і районна державна адміністрація.
На нашу думку, вдосконалення публічної влади
на районному рівні в процесі формування об’єднаних
територіальних громад може здійснюватися за двома
сценаріями. Перший — відтермінувати реформування
існуючих районів до моменту введення нового адміні‑
стративно-територіального поділу, тобто до моменту
внесення змін до Конституції України та схвалення
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законопроекту «Про адміністративно-територіальний
устрій». До того слід чітко визначити повноваження,
що залишаються за райдержадміністрацією та райра‑
дою, переглянути чисельність і відповідно видатки на
їх утримання.
Другий сценарій — поступово проводити укруп‑
нення існуючих районів. За таким сценарієм тери‑
торіальна реформа фактично буде здійснюватися, на
базі теперішнього адміністративного устрою, що є не
зовсім правильним з принципової точки зору. Проте
за відсутністю кваліфікованої більшості у Верховній
Раді України часові рамки внесення змін до Консти‑
туції України залишаються невизначеними, а отже,
поступове укрупнення районів за таких умов є більш
доцільним.
Станом на 1 червня 2017 р. у Верховній Раді Укра‑
їни зареєстровано лише один законопроект № 4165
«Про внесення змін до деяких законів України щодо
функціонування районних рад», який не пройшов на‑
віть перше читання. У законопроекті йдеться, що за
умови, коли територія об’єднаної громади повністю
співпадає з територією відповідного району, втрача‑
ється доцільність та підстави для функціонування
районної ради. Однак такий законопроект не підтри‑
мано профільним комітетом та Головним експертним
управлінням парламенту, оскільки ідея ліквідації ра‑
йонних рад на підставі того, що територія об’єднаної
територіальної громади співпадає з територією райо‑
ну, не узгоджується з Конституцією України. Таку си‑
туацію не враховано й у Законі України «Про добро‑
вільне об’єднання територіальних громад» [4].
Проте з утворенням нових об’єднаних громад пи‑
тання доцільності існування районних рад дедалі ак‑
туалізуватиметься. 15 травня 2017 р. Комітетом з пи‑
тань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування Верховної Ради України
було презентовано та обговорено проект Закону Укра‑
їни «Про порядок утворення, ліквідації районів, вста‑
новлення і зміни їх меж» [7]. Законопроект визначає
порядок утворення, ліквідації районів, встановлення
і зміни меж районів в процесі формування об’єднаних
територіальних громад. Процедура ліквідації здійс‑
нюватиметься шляхом об’єднання територій чинних
районів у тому разі, якщо більше половини населення
району складається з жителів об’єднаних територіаль‑
них громад або адміністративним центром району є
центром такої громади, чи є містом республікансько‑
го, обласного значення. При цьому визначатиметься
новий адміністративний центр, проте у законопроекті
критерії визначення відсутні.
У разі ліквідації району, в порядку, визначено‑
му законодавством, ліквідовуються районна рада,
її апарат, районна державна адміністрація, районні
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територіальні органи центральних органів виконавчої
влади. Основну увагу у законопроекті приділяється
діяльності районної ради об’єднаного району, зокрема
питанням виконання повноважень депутатів та голів
рад, що об’єднуються; виконанню районних бюджетів;
передачі майна, яке перебувало у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст району, який
ліквідовується. Механізм ліквідації районних держав‑
них адміністрацій та районних територіальних органів
центральних органів виконавчої влади у законопроек‑
ті відсутній. На даний час вказаний законопроект зна‑
ходиться на обговоренні у профільному комітеті. Про‑
те після ухвалення 14 березня 2017 р. Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо особливостей добровільного об’єднан‑
ня територіальних громад, розташованих на територі‑
ях суміжних районів», очевидним є те, що укрупнення
районів — л
 ише питання часу [1].
Повертаючись до діяльності районних державних
адміністрацій в нових умовах, зазначимо, що у Зако‑
ні України «Про місцеві державні адміністрації» ме‑
ханізм їх ліквідації взагалі непередбачений. 14 квітня
2015 р. у Верховній Раді України зареєстровано зако‑
нопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо порядку утворення та ліквідації
місцевих державних адміністрацій» [5]. Проте його
не було підтримано Комітетом з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого са‑
моврядування і Головним експертним управлінням
Верховної Ради України з огляду на те, що єдиною
правомірною підставою для утворення чи ліквідації
певної місцевої (причому тільки районної) державної
адміністрації може бути лише зміна в адміністратив‑
но-територіальному устрої України, внаслідок якої
на території певної області створюється новий район
або ліквідується один з раніше існуючих районів.
Отже ухвалення законодавчого акту, який визначає
порядок утворення, ліквідації районів, встановлення
і зміни меж районів в процесі формування об’єднаних
територіальних громад, є певною альтернативою вне‑
сенню змін до Конституції України.
Вважаємо за доцільне рекомендувати доповни‑
ти законопроект «Про порядок утворення, ліквідації
районів, встановлення і зміни їх меж» новелами, що
регулюють функціонування механізму утворення, ре‑
організації або ліквідації районних державних адміні‑
страцій при створенні нового району шляхом об’єд‑
нання в один район територій двох і більше суміжних
районів. До того ж, варто прописати критерії визна‑
чення центру об’єднаного району.
Одним з індикаторів проведення реформ на да‑
ний час слугує кількість об’єднаних територіальних
громад, а не якість їх роботи. На початковому етапі
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увага акцентувалася саме на створенні ОТГ, зараз вже
йдеться про оцінку їх реальної спроможності. Адже
передача повноважень виконавчим комітетам ОТГ від
структурних підрозділів райдержадміністрацій здійс‑
нюється дуже повільно. Створення виконавчих орга‑
нів місцевих рад не може розглядатися на спрощено‑
му рівні, на кшталт «переведення» персоналу місцевої
державної адміністрації до виконавчих органів місце‑
вих рад. Це питання не можна вирішити просто «змі‑
ною вивіски», адже йдеться про зміну професійної
ментальності і нові концептуальні підходи до управ‑
ління територіями та місцевого розвитку.
Висновки. Отже, через низку політичних і, навіть,
геополітичних факторів реформа з децентралізації
влади розвивається за віртуальним планом Б, — коли
законодавство змінюється поступово, ледь забезпечу‑
ючи умови для формування і нарощення спроможно‑
сті нових суб’єктів місцевої влади. Без повноцінного
оновлення конституційних засад місцевої організації
влади в Україні на реальний прогрес у цій сфері спо‑
діватися не можна. Одночасно вказаний сценарій має
свої переваги, наприклад, еволюційний характер, який
дозволить своєчасно вдосконалювати існуючу модель
децентралізації влади. З іншого боку, за таких умов про
системність та комплексність перетворень мова не йде,
і об’єднані громади й надалі матимуть справу з об’єк‑
тивними та суб’єктивними обмеженнями, які не можуть
бути подолані на підставі чинних конституційних норм.
З метою удосконалення організаційно-правових
засад функціонування районного рівня адміністра‑
тивно-територіальної системи України в умовах де‑
централізації влади вважаємо за необхідне здійснення
декількох невідкладних заходів.
1. Внести зміни до Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», прописавши процедуру ре‑
організації та ліквідації районних державних адміні‑
страцій.
2. Забезпечити невідкладне ухвалення Закону
України «Про порядок утворення, ліквідації районів,
встановлення і зміни їх меж», передбачивши в ньому
наявність:
–– критеріїв визначення центру майбутнього району
при об’єднанні теперішніх адміністративних райо‑
нів;
–– механізму передачі повноважень від структурних
підрозділів районних державних адміністрацій ви‑
конавчим комітетам ОТГ. Визначити часові рамки
передачі повноважень, взявши за точку відліку дату
державної реєстрації виконавчих органів ради —
юридичних осіб.
3. Розпочати роботу щодо створення модельних
програм соціально-економічного розвитку новоутво‑
рених адміністративних районів.
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Законодавче закріплення перспективної моделі
організації публічної влади на місцевому рівні, во‑
чевидь, стане підсумковим етапом децентралізації
влади, а не його початком. До Конституції України
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нарешті буде внесено зміни, що базуватимуться не на
концептуальному баченні оптимальної моделі органі‑
зації публічної влади, а суто на існуючих реаліях і по‑
точній політичній кон’юнктурі.
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Аннотация. Ушбу мақолада Бухоро воҳаси чорвадорларининг урф-одат ва маросимлари ёритилган.
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збеклар халқимиз қадим даврлардан чорвачи‑
лик билан шуғулланиб келган. Илгари кўчманчи
бўлган қабилаларда Мавороуннахр турклари, дашти
қипчоқдан келиб жойлашган кўчманчи ўзбеклар
ярим ўтроқ ҳолда яшаб, хўжаликда чорвачилик билан
шуғулланиб келганлар.
Чорвачиликни ривож топиши Бухоро воҳаси тур‑
муш тарзида асосий бўғин бўлиб келган ва келмоқда.
Бу хўжалик тури воҳада милоддан аввалги II-минг
йилликнинг охирларида ва милоддан аввалги I-минг
йиллик бошларида Зарафшон этаклари, хусусан, ҳо‑
зирги Олот, Қоракўл, Жондор ва Ромитон атрофлари‑
да чорвачилик ривож топиб, бу жойлар Бухоронинг
қадимги чорвадор аҳолиси учун кенг яйловга, қулай
масканга айланиб борган [1].
Чорвачилик тараққий этган қуйи Зарафшон ва
Амударё воҳаси даштларида анъанавий чорвачилик
юқори товарлилик характерида сақланиб қолинган‑
лиги кузатилади. Бу минтақларда биринчидан, чорва‑
чилик ва дехқончилик воҳалари қатъий чегарага эга
бўлмаган. Икки хўжалик типининг бир-бирининг
тўлдириши натижасида у ёки бу тарзда чорвачилик
хўжалигининг тараққиёти кузатилади. Иккинчидан,
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икки хўжалик типининг ўзаро бир-бирини тўлдири‑
ши икки томонлама ассимиляция жараёнларини сти‑
муллаштириб, ўтроқ ва ярим ўтроқ аҳолининг хўжа‑
лигини фаоллаштирди.
Бухоро воҳаси аҳолиси (ўзбеклар, туркманлар,
араблар) учун чорвачилик асосий ва сердаромад то‑
вар ҳсобланган. Айниқса, қўйчиликнинг ривожлани‑
ши орқали озиқ-овқат маҳсулотлари: гўшт, сут, хари‑
доргир хомашёлар: жун ва чарм олинган. Қўйлардан
олинадиган энг қимматли муҳим маҳсулот Қоракўл
териси бўлган. Қоракўл терига жаҳон бозорида талаб
катта бўлиб, буни яққол мисоли сифатида XIX асрда
Бухоро амирлиги бозорларига 120 000 дона Қоракўл
терилари сотиш учун чиқарилган бўлса, ташқи бозор‑
га 1907 йилдан 1910 йилгача 8862 бош қўй, жумладан,
Россиянинг Осиё қисмига — 1673 бош ва Ғарб мамла‑
катларига 8888 бош қўй сотишга чиқарилган [2]. Шу‑
нингдек, бозорда сотиш учун кўпроқ қўй жуни, кигиз,
гилам, ип, арқон каби чорвачилик маҳсулотлари ишлаб
чиқарилган. Қоракўл Ўзбекистоннинг жанубий-шарқ
томонидан Туркманистон билан чегарадош туман
ҳисобланади. Аҳолиси азалдан чорвачилик, овчилик,
кейинчалик, XIX асрдан дехқончилик билан кенгроқ
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шуғулланиб келган. Асосан Қоракўл тери етиштириш,
жун маҳсулотларини ишлаб чиқариш, кулолчилик, те‑
мирчилик ва каштачилик хунарлари билан шуғулла‑
ниб келганлар [3]. Қоракўл қўйлари маҳаллий иқлим
шароитларини тез-тез ўзгариб туришига чидамлили‑
ги ва иссиқликка яйловларда ўт камчилигига бардош
бера оладилар, чидаб бўлмайдиган оғир шароитларда
ҳам ўз оғирликларини йўқотсаларда, улардан ҳамма
вақт сифатли Қоракўл терилари олиб турилган. Воҳа‑
да айниқса, дехқонлар йирик шоҳли моллардан энг
зарур иш кучи сифатида хўкизларга алоҳида эътибор
бериб, парвариш қилганлар. Бу шоҳли моллар ишчи
кучи сифатида қаралган. Кўп ҳолларда аҳоли тўй-ма‑
ракаларда қўй гўшти истеъмол қилишган. Бухоро
чорвадорлари қўйчилик, йирик шоҳли моллар билан
бирга йилқичилик ва туячиликка ҳам алоҳида эъти‑
бор қаратиб, парвариш қилиб келганлар.
Қадимдан чўпонлар жониворларни қўлга ўргатиш
ва хонакилаштириш жараёни бошлагандан эътиборан
чорвачилик билан боғлиқ маросимлар ва урф-одат‑
ларни ҳам кенг нишонлаб келишган. Шу билан бирга,
инсон ва табиат, одамлар ва ҳайвонот олами ўртаси‑
даги муносабатлар кишилик жамиятининг бир неча
минг йиллик мехнат фаолияти билан боғлиқ ҳаётий
тажрибалар, маънавий қарашларида ўз аксини топ‑
ган. Юқорида айтиб ўтганимиздек, чорвачилик қади‑
мий машғулот тури бўлиб, инсоният тарихининг илк
даврларидан бошлаб, чорва билан боғлиқ эътиқодлар
аҳоли турмуш тарзида муҳим аҳамият касб эътиб бор‑
ган. Зардуштийлик динининг муқаддас китоби «Аве‑
сто»да ҳам чорвага, айниқса, от, қорамол ҳамда майда
туёқли ҳайвонларга алоҳида эътибор бериш, парва‑
риш қилиш, шу билан бирга, чорвадорларнинг иймон‑
ли бўлиши таъкидлаб ўтилади [4].
Чорвачиликка оид маросим ва урф-одатлар моҳия‑
ти ҳамда улардан кўзланган асосий мақсадлар бўлган,
яъни маросим ва урф-одатларда чорвани кўпайтириш,
уни турли касалликлар, ўлат, ёввойи йиртқич ҳайвон‑
лар ҳамда ўғрилардан ҳимоя қилиш назарда тутилади.
Чорвадорлар учун чорва ҳайвонлари соғлиги доим
муҳим аҳамият касб этган. Чўпонлар чорвани ҳар хил
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бало-қазолар, ёвуз кучлар, ёмон кўзлар, зиён-захмати
ҳамда йиртқич хайвонлар хуружидан асраш мақсадида
йилнинг маълум бир вақтида турли маросим ва урф-о‑
датларни ўтказиб келганлар. Лозимки, ҳар бир туркум
маросимлар ва урф-одатлар бир неча гурухларга бў‑
либ таснифланади. Чорвадорларда биринчи гурухга
баҳорда чорвани ёзги яйловга хайдаб кетиш ва кузда
ёзги яйловдан қишлов жойига қайтишларигача бўлган
даврдан амалга ошириладиган маросимлар ва урф-о‑
датлар; иккинчи гурухга эса, чорчани қишлов жойи‑
дан қайтиш жараёнидан тортиб то баҳорда ёзги яйлов‑
га кетиш пайтигача бўлган турли-туман маросимлар,
урф-одатлар ҳамда ирим-сиримлар киради [5].
Фольклоршунос олим Б. Саримсоқовнинг ёзиши‑
ча, ўзбеклар ўз мехнат фаолиятида икки хил тақвим‑
лардан фойдаланганлар. Бу тақвимлар кишиларнинг
чорвачилик ҳамда деҳқончилик фаолиятининг ҳамал‑
га кириши ва тугалланиши билан бошқарилган. Демак,
ўзбекларда икки хил йил ҳисоби бўлиб, улар қуйида‑
гича белгиланади: дехқон йили — 21 мартдан бошлан‑
са, чорва йили — 16 мартдан бошланган. Чўпон йили‑
нинг 16 мартдан бошланиши ҳам ерга ҳамал кириши
ва ўт-ўланларнинг ўсиб чиқа бошлаши билан боғлиқ.
Ана шу кундан бошлаб, чорвадорлар ёзги яйловга кў‑
чиш ишларини бошлаб юборганлар [6]. Бухоро воҳа‑
си чорвадорлари орасида ҳам айнан чўпон йили кириб
келиши билан чорва қишлов жойларидан ёзги яйлов‑
ларга олиб ўтилган. А. Ашировнинг таъкидлашича, қа‑
димдан жамийки қавм-қабилалар орасида «зин задон»
(отни эгарлаш), «камарбостан» одатига қатъий амал
қилганлар. Масалан, чорвачилик билан шуғулланув‑
чи қавмларда қизларга юнгдан ип йигириш, чархда
ишлаш, матолар тўқиш, либослар тикиш ўргатилган,
ўғил болалар эса, мол боқиш, урчитиш ва туғдириш,
туя отларни парваришлаш, уларни бошқара олиш, яй‑
ловларда подани ўтлатиш, чорвани йиртқич ҳайвон‑
лар ва қароқчилардан ҳимоя қилиши шарт бўлган. Ана
шундан сўнг, ўсмирларни «зин задон» имтихонидан
ўтказганлар [7]. Натижада, балоғат ёшига етган рўзғор
юритишни ўрганиб, уй бекаси ёки оила бўлиш, чўпон,
от суриш, туя миниб юриш хуқуқини қўлга киритган.
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация. В статье рассказывается о современных методах преподавания иностранных языков. Статья содержит материал о преимуществах и перспективах использования описанных технологий в процессе
обучения, которые могут рассматриваться в качестве альтернативных средств оценки уровня достигнутых
студентами результатов в их учебной деятельности и личностном росте.
Ключевые слова: технология, коммуникативная компетенция, мультимедийная обучающая программа.

зык является важнейшим средством общения, без
которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня из‑
менения в общественных отношениях, средствах ком‑
муникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции учащихся, совершенствования их фи‑
лологической подготовки для того, чтобы они могли
обмениваться мыслями в различных ситуациях в про‑
цессе взаимодействия с другими участниками обще‑
ния, правильно используя при этом систему языковых
и речевых норм и выбирая коммуникативное пове‑
дение, адекватное аутентичной ситуации общения.
Другими словами, основное назначение иностранно‑
го языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, то есть способности осуществлять ино‑
язычное межличностное и межкультурное общение
с носителями языка. Воспитательный аспект являет‑
ся неотъемлемой частью учебного процесса, поэтому
все образовательные технологии предусматривают
воспитание у учащихся необходимых качеств зрелой
личности.
Современные образовательные технологии, кото‑
рые используются для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции студента, являются
наиболее продуктивными для создания образователь‑
ной среды, которая обеспечивает личностно-ориен‑
тированное взаимодействие всех участников образо‑
вательного процесса. Очевидно, что использование
какой-то одной технологии обучения, какой бы совер‑
шенной она ни была, не создаст максимально эффек‑
тивных условий для раскрытия и развития способно‑
стей учащихся и творческого поиска учителя.
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Перейдем к рассмотрению современных, иннова‑
ционных методов обучения иностранному языку, на‑
правленных на более эффективное развитие личности
и адаптацию (как социальную, так и профессиональную)
в рамках сегодняшнего быстроменяющегося общества.
Многосторонний метод
Современный многосторонний метод берет свое
начало от так называемого «Кливлендского плана»,
разработанного в 1920 году. Его основные принципы:
1. Иностранный язык не может быть заучен через
механическое запоминание, т. к. создается индивиду‑
ально каждым. Таким образом, должны быть сведены
к минимуму тренировочные упражнения в пользу
спонтанной речи обучаемых.
2. Язык есть культура, т. е. культурные знания пе‑
редаются в процессе обучения языку через аутентич‑
ные языковые материалы.
3. Каждое занятие должно строиться вокруг един‑
ственного фокуса, обучаемые на одном занятии долж‑
ны узнавать одну вычлененную единицу содержания
обучения.
4. Грамматика, как и словарь, преподаются разме‑
ренными порциями в строгой логической последова‑
тельности: каждое последующее занятие должно уве‑
личить уже имеющийся запас.
5. Все четыре вида речевой деятельности должны
присутствовать одновременно в процессе обучения.
Учебный материал представлен длинными диало‑
гами с последующими упражнениями в вопросно-от‑
ветной форме.
Как правило, тексты, предлагаемые для изучения
данного метода, дают хорошее представление о культу‑
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ре страны изучаемого языка. Однако роль преподава‑
теля ограничивает возможность творческого использо‑
вания изученного материала обучаемыми в ситуациях
непосредственного общения друг с другом.
Для студентов, изучающих иностранный язык,
важной задачей является обогащение своего словар‑
ного запаса. Для многих учеников это становится се‑
рьезной проблемой. Кто-то просто заучивает эти сло‑
ва, кто-то выстраивает ассоциации, кто-то запоминает
слова только после того, как услышит, или увидит их
где-нибудь либо употребит их сам в речи. Задачей пре‑
подавателя является проследить, насколько хорошо
студент запомнил новые слова. В рамках традицион‑
ного (грамматико-переводного) подхода преподавате‑
ли просто спрашивают на родном для ученика языке
перевод слов, а студент называет их на иностранном
языке. Однако существует более эффективный метод,
развивающий как запоминание слов, так и навыки об‑
щения на иностранном языке.
Так, преподаватель перед занятием подготавлива‑
ет карточки с новыми словами и раскладывает их так,
чтобы не было видно слов, затем студенты делятся на
несколько групп по 2 человека. Первый студент, вытя‑
гивая карточку, видит слово, которое он пытается объ‑
яснить на иностранном языке своему партнеру. Вто‑
рой студент должен догадаться, какое слово объясняет
первый студент, а затем назвать его на иностранном
языке. Таким образом, студенты сами объясняют друг
другу слова, что заставляет их «прочувствовать» дан‑
ные слова — то есть это не механическое запоминание
(слово-перевод). Так новые слова лучше усваиваются
студентами.
Еще одним способом проверки уровня подготов‑
ки студентов является следующая игра с использо‑
ванием презентации, подготовленной в Power Point.
Преподаватель демонстрирует на слайдах объяснение
новых слов на иностранном языке. Первый студент,
который назовет это слово, получает один балл. Кто
больше наберет баллов, выигрывает (если игра прово‑
дится в учебном заведении, то можно за это поставить
оценку). Благодаря духу соперничества студенты бу‑
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дут дома лучше учить слова, чтобы затем выигрывать
на занятиях. Кроме того, процесс проверки новых слов
снова проходит без перехода на родной для студентов
язык, что очень важно, так как необходимо полное по‑
гружение в язык, как минимум, в рамках занятия.
Для улучшения восприятия студентами иностран‑
ной речи на слух можно организовывать просмотры
различных видео (фильмов, мультфильмов) — как
адаптированных, так и оригинальных (для студен‑
тов с более высоким уровнем владения иностранным
языком). Однако необходимо проверить, что студен‑
ты поняли из просмотренного материала. Для этого
можно обсуждать видео, задавать студентам вопросы,
просить высказать их свое мнение по поднятой в ма‑
териале теме.
Современная действительность предъявляет все
более высокие требования уровню практического вла‑
дения иностранным языком. В связи с этим исполь‑
зование инновационных образовательных технологий
предоставляет огромные возможности для повыше‑
ния эффективности процесса обучения. Рассмотрен‑
ные в статье информационные и мультимедийные об‑
учающие программы, как показывает практика, имеют
преимущества перед традиционными методами обу‑
чения, поскольку не только позволяют тренировать
те или иные виды речевой деятельности, сочетая их
в различных комбинациях, но и способствуют реали‑
зации индивидуального подхода и повышению само‑
стоятельности студентов. К этому добавим, что ис‑
пользование инновационных технологий в процессе
обучения иностранному языку позволяет также каче‑
ственно повышать и общекультурное развитие моло‑
дых людей, способствуя дальнейшему совершенство‑
ванию их навыков владения компьютерной техникой.
Это содействует формированию языковых компетен‑
ций, повышению мотивации в изучении иностранного
языка. Отсюда использование инновационных техно‑
логий в обучении иностранным языкам несет в себе
огромный педагогический потенциал, позволяющий
переводить овладение иностранным языком в живой
творческий процесс.
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Анотація. У статті представленні результати дослідження особливостей зв’язку рівня емоційного інтелекту з відчуттям самотності.
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Аннотация. В статье представлении результаты исследования особенностей связи уровня эмоционального интеллекта с чувством одиночества.
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юдина — єдина відома нам істота, яка замислюєть‑
ся про своє буття, прагне його «приручити», зро‑
бити своїм. З дитинства вона намагається згенерувати
свою особисту теорію «Я», інтегрувавши частини світу
пережитої дійсності у внутрішній образ себе як цілого.
Герман Гессе в своєму романі «Степовий вовк» пи‑
сав: «Замість того щоб звужувати свій світ, спрощува‑
ти свою душу, тобі доведеться болісно розширювати,
все більше відкривати її світу, а там, дивись, і при‑
йняти в неї весь світ…» [3, с. 128]. Поняття людського
світу є Всесвітом, який заданий в людському вимірі
і локалізований в його свідомості.
Останнім часом все частіше піднімається питання
яким чином емоційний відгук на зміну реальності, що
згенерував наш організм, викривлюється в нашій свідо‑
мості і що цьому сприяє. Є наше тіло, є зовнішній світ,
вони об’єктивні і реальні, є «Я» — образ сприйняття са‑
мого себе і дійсності в якому воно знаходиться, це Я зав‑
дяки емоційному забарвленню виконує дію провідника
між цими двома світами, і суб’єктивні проблеми саме тут
з’являються і саме тут існують. Коли структура «Я» ри‑
гідна, то досвід, який не узгоджується з нею, сприймаєть‑
ся як загроза особистості і або (при своєму усвідомленні)
піддається спотворенню, або зовсім заперечується [13].
Тому в сучасному світі продовжує зростати інтерес
до зв’язку почуттів і розуму, емоційного і раціональ‑
ного, їх взаємодії і взаємовпливу на поведінку люди‑
ни. Численні дослідження, проведені теоретиками
і практиками психології, показують, що психологічне
здоров’я людини, її рівень особистих досягнень, успіш‑
ність соціальної взаємодії великою мірою визначаєть‑
ся узгодженими зв’язками між емоціями та когніціями,
або іншими словами — рівнем емоційного інтелекту [1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Та незважаючи на те, що пробле‑
ма емоційного інтелекту доволі активно вивчалася та
продовжує вивчатися такими зарубіжними і вітчизня‑
ними вченими, як Дж. Мейєр, П. Селовей, Д. Карузо,
Д. Гоулман, X. Вейсінгер, Д. В. Люсін, Е. Л. Носенко,
О. І. Власова, Г. В. Юсупова, М. А. Манойлова, І. М. Ан‑
дрєєва та іншими [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17], все ж
до теперішнього часу майже немає досліджень про те
як саме впливає рівень емоційного інтелекту на інші
індивідуально-психологічні особливості особистості.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми
Беручи до уваги, що самотність — це одна з голов‑
них проблем як в аспекті особистого, так і суспільного
духовного благополуччя, нами було прийнято рішен‑
ня дослідити особливості впливу рівня емоційного ін‑
телекту на переживання самотності людиною.
Актуальність дослідження даного зв’язку обумов‑
лена як природним розвитком наукового знання, так
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і існуючим запитом практиків соціально-психологіч‑
ної роботи.
Мета статті — розкрити визначення зв’язку струк‑
турних компонентів емоційного інтелекту з відчуттям
самотності.
Виклад основного матеріалу
та результатів дослідження
Незалежне дослідження проводилося на вибірках
респондентів, які пов’язали своє життя з творчістю, та
працюють в галузі IT. В тестуванні прийняло участь
67 респондентів віком від 22 до 38 років.
У дослідженні використовувались такі методики:
–– авторська методика діагностики емоційного інте‑
лекту Манойлової М. А. МЕІ;
–– авторська методика моделі відношення до самот‑
ності Е. Н. Осіна, Д. А. Леонтьєва «Диференці‑
альний опитувальник переживання самотності»
(ДОПО‑3);
–– методика Н. Холла «Визначення рівня Емоційного
інтелекту»;
–– методика «Суб’єктивного відчуття самотності»
Д. Рассела, М. Фергюсона.
Відповідні математико-статистичні обрахунки да‑
них здійснювались із використанням стандартних па‑
кетів статистичної програми SPSS17.0.
На першому етапі дослідження за допомогою ав‑
торської методики діагностики емоційного інтелекту
Манойлової М. А. МЕІ, та методики Н. Холла «Визна‑
чення рівня емоційного інтелекту» був досліджений
рівень емоційного інтелекту, який виражає здатність
людини до усвідомлення, прийняття та регуляції емо‑
ційних станів та почуттів інших людей і себе самого.
Значна кількість респондентів, що брали участь
у тестуванні, за результатами даних методик, показа‑
ли середній інтегральний рівень емоційного інтелекту.
Найбільш цікавими виявилися результати, що були
отримані за методикою МЕІ за шкалами «Усвідом‑
лення своїх почуттів та емоцій» і «Управління своїми
почуттями та емоціями». Як видно з гістограми (див.
Рис 1) за результатами тестування майже всі респон‑
денти показали високі бали за школою «Управляння
своїми почуттями та емоціями» та достатньо низькі за
школою «Усвідомлення своїх почуттів та емоцій», що
може свідчити не про ефективне управляння своїми
почуттями та емоціями, а про їх придушення.
Враховуючі отримані результати можна зробити
припущення про те, що респонденти, що прийняли
участь у тестуванні на достатньо високому рівні кон‑
тролюють прояв своїх емоцій, не зважаючи на те, що
не до кінця їх розуміють та усвідомлюють.
Нервова система кожної живої істоти схильна ре‑
агувати певним чином на певні дії середовища, що
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Таблиця 1
Рівень усвідомлення та контролю почуттів та емоцій
Низький рівень ЕІ

Середній рівень ЕІ

Високий рівень ЕІ

31

21

15

4

63

Усвідомлення своїх почуттів та емоцій
Управління своїми почуттями та емоціями

Рис. 1. Графік рівня усвідомлення та контролю почуттів та емоцій.

з невідворотністю викликає певні специфічні психічні
і тілесні реакції та розумове судження про них, але ча‑
сто таке, що не співпадає з реальним відчуттям.
Наше тіло досить чутливе, і кожна його частка вно‑
сить вклад мінливих переживань — сумних чи ясних,
приємних або хворобливих — в те загальне відчуття
самого себе, яке неодмінно є у кожного.
За теорією емоцій Вільяма Джеймса тілесні зміни
слідують безпосередньо за сприйняттям хвилюючого
факту, а наше переживання цих змін, по мірі того як
вони відбуваються, і є емоцію.
Якщо взяти до уваги добре відомий еволюційний
принцип: коли деяка здатність виявилася закріпле‑
ною у тварини або людини завдяки її корисності при
наявності певних факторів середовища, вона може ви‑
явитися корисною і при наявності інших факторів, які
спочатку не мали ніякого відношення ні до її появи, ні
до її закріплення. І раз вже в нервовій системі з’явилася
здатність розряджатися, найрізноманітніші і неперед‑
бачені дії можуть спускати курок і викликати відповід‑
ні зміни. І те, що серед цих речей є умовності, створені
людиною, не має ніякого психологічного значення [15].
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Доволі часто свідомо, чи ні дорослі забороняють
дитині проявляти емоції, особливо, якщо вони нега‑
тивні. Ця заборона реалізується двома кардинально
різними способами:
–– або психологічною агресією, злістю та криками які
викликають у дитини стрес,
–– або через маніпулятивний прояв любові та «добрі
наміри», які призводять до поступового відчуження
людини від самої себе за ради отримання прийнят‑
тя та любові від значимого іншого [11].
Таким чином, батьківська поведінка, яка при‑
зводить до дезорганізації свідомості дитини, може,
по-перше, викликати проблеми у прояві емоцій у кон‑
кретній ситуації, а також створювати тенденцію до
дезінтеграції та порушення процесів саморегуляції
в майбутньому. Адже кожен акт сприйняття повинен
вести до деякого нервового збудження. Якщо після
нього слідує нормальне вираження емоції, збудження
скоро пройде, і настане природне заспокоєння. Але
якщо нормальний вихід чомусь заблокований, нервові
сигнали можуть при певних обставинах піти по інших
шляхів, викликаючи інші і гірші наслідки.
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Тривалі сімейні проблеми можуть призводити до
виникнення хронічних стресів, які викликають хро‑
нічні порушення регуляції емоцій, деструктивну по‑
ведінку по відношенню до себе та інших, а також ви‑
кривлене сприйняття себе та інших [12].
На другому етапі за допомогою авторської методики
Е. Н. Осіна, Д. А. Леонтьева «Диференціальний опиту‑
вальник переживання самотності» (ДОПО‑3) та мето‑
дики «Суб’єктивного відчуття самотності» Д. Рассела,
М. Фергюсона ми визначили рівень переживання самот‑
ності респондентами, та їх ставлення до цього відчуття.
В структурі самотності були дослідженні як нега‑
тивні сторони, що лежать на поверхні і давно виступа‑
ють об’єктом наукового вивчення, так і позитивні сто‑
рони, які рідше потрапляють у фокус уваги, проте які
відіграють велику роль у розвитку зрілої особистості.
За допомогою авторської методики Е. Н. Осіна,
Д. А. Леонтьева «Диференціальний опитувальник пе‑
реживання самотності» (ДОПО‑3) респонденти, що
брали участь у тестуванні за характеристиками пере‑
живання самотності і ставлення до цього феномену
розподілилися наступним чином (див. Таблиця 2):
Як видно з гістограми (Рис. 2):
69% респондентів, що брали участь у тестуванні
показали високий рівень відчуття самотності за шка‑
лою «Позитивна самотність», що свідчить про їх пози‑
тивне сприйняття самотності.
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55% респондентів показали високий рівень відчут‑
тя самотності за шкалою «Фізична самотність», що
свідчить про те, що значна кількість людей негативно
ставиться до перебування на самоті.
39% респондентів показали високий рівень відчут‑
тя самотності за шкалою «Загальна самотність», що
свідчить про те, що вони негативно ставляться до са‑
мотності в цілому, як до феномену.
Ідентичні показники рівня відчуття самотності які
були отримані за методикою «Суб’єктивного відчуття
самотності» Д. Рассела І М. Фергюсона, майже співп‑
али з показниками, що були отриманні за методикою
«ДОПО‑3».
На третьому етапі був проведений кореляційний
аналіз рівня інтегрального, внутрішньоособистісно‑
го та міжособистісного прояву емоційного інтелекту
респондентів з рівнем прояву всіх запропонованих
складових відчуття самотності, та отримані такі ре‑
зультати:
Цей зв’язок є достатньо значимим, тому можемо
зробити такий висновок.
Чим нижче рівень емоційного інтелекту людини,
тим гірше вона розуміє саму себе і оточуючих її людей,
що призводить до поступової фізичної та емоційної
ізоляції і як, наслідок до проблемного переживання
самотності. Здатність до самотності є виключно склад‑
ним явищем і складається з безлічі факторів. Вона
Таблиця 2

Розподіл відчуття самотності за шкалами
Шкали відчуття самотності:

Високі показники

Низькі показники

Залежність від спілкування

55%

45%

Загальна самотність

39%

61%

Позитивна самотність

69%

31%

Рис. 2. Гістограма розподілу відчуття самотності за шкалами
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Таблиця 3

Кореляція в’язку рівня емоційного інтелекту та загального переживання самотності
Загальна самотність
Інтегральний
емоційний інтелект

Кореляція Пирсона

,432**

Знач. (двухсторонняя)

,001

N

67

**. Кореляція значима на рівні 0,01 (двостороння)

Рис. 3. Зв’язок рівня емоційного інтелекту та загального переживання самотності

тісно пов’язана з емоційною зрілістю людини. Коли
людина не на достатньому рівні розуміє свої почуття
та емоції, не вміє їх контролювати, вона перестає ро‑
зуміти саму себе. Рефлексія від процесу самопізнання
внутрішніх станів переходить до самокопання і пошу‑
ку винних. І як наслідок поступово відбувається нако‑
пичення в свідомості відчужених об’єктів, дія механіз‑
му відчуження стає все ширше, глибше, і суб’єкт вже
починає як би втрачати зв’язок з навколишнім світом
і з самим собою, що призводить до самовідчудження
та проблемного емоційного відчуття самотності [14].
У результаті проведеного дослідження також були
встановлені коефіцієнти кореляції за Пірсоном між
складовими, що входять до емоційного інтелекту та
рівнями відчуття самотності (див. Таблиця 4):
Як видно з таблиці 4 були визначені наступні осо‑
бливості зв’язку емоційного інтелекту з переживан‑
ням самотності:
–– інтегральний емоційний інтелект має наступний
зв’язок з переживанням самотності: чим менший
показник інтегрального емоційного інтелекту, тим
вище рівень суб’єктивного переживання самотно‑
сті;
–– чим нижче рівень внутрішньоособистісного аспек‑
ту емоційного інтелекту (усвідомлення своїх по‑
чуттів та емоцій та управління своїми почуттями
та емоціями), тим вище рівень негативного пережи‑
вання самотності;
–– чим нижче рівень міжособистісного аспекту емо‑
ційного інтелекту, а саме рівень управляння почут‑
тями та емоціями інших, тим вище рівень залежно‑
сті від спілкування;
–– при достатньо високому рівні міжособистісно‑
го аспекту емоційного інтелекту людина більше
відчуває позитивну складову самотності, а саме її
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когнітивну сторону, яка проявляється в цінності
роздумів і внутрішнього діалогу для самопізнання
і саморозвитку.
Таким чином, за результатами дослідження, мож‑
на зробити висновок, що на негативне переживання
самотності впливають не стільки реальні відносини
між людьми, скільки ілюзорне уявлення про те, якими
вони повинні бути, що сформоване кризою свого вну‑
трішнього Я. Деякі аспекти самотності мають пози‑
тивний зміст та пов’язані з творчістю і особистісним
розвитком (позитивна самотність), а інші, навпаки,
є джерелом проблем і служать причиною запиту про
психологічну допомогу.
Зв’язок емоційного інтелекту з самотністю та ін‑
шими психологічними особливостями особистості
обумовлений тим, що високий рівень емоційного ін‑
телекту впливає на здатність людини розпізнавати
і регулювати почуття, емоції, як позитивні, так і нега‑
тивні. Людина з високим емоційним інтелектом вміє
розібратися в собі і в причинах своїх почуттів, ефек‑
тивно взаємодіяти з зовнішнім світом.
Особливий інтерес викликають отриманні в ході
емпіричного дослідження показники в структурі внут
рішньоособистісного емоційного інтелекту. Наявність
високого рівня управляння своїми почуттями та емо‑
ціями, при низькому або середньому рівні розуміння
своїх почуттів та емоцій дає змогу зробити припущен‑
ня, що існує проблема в узгодженості між цими ком‑
понентами та свідчить не про ефективне управляння
людиною своїми емоціями, а про їх придушення.
Виявлена неузгодженість між структурними ком‑
понентами емоційного інтелекту викликає науковий
інтерес та вимагає подальшого наукового досліджен‑
ня та осмислення.
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Таблиця 4

Кореляція в’язку рівня емоційного інтелекту та загального переживання самотності
Зворотний зв’язок

Кореляція Пірсона

Висновки

рівень інтегрального емоційного інтелекту
та ізоляція

r = –0,337; p < 0,01

рівень інтегрального емоційного інтелекту
та самовідчуття самотності

r = –0,493; p < 0,01

рівень інтегрального емоційного інтелекту
та відчудження

r = –0,406; p < 0,01

Зворотній зв’язок між інтегральним емоційним ін‑
телектом та ізоляцією, самовідчуттям самотності та
відчудженням, свідчить про те, що чим нижче рівень
емоційного інтелекту має людина, тим менше вона
розуміє себе та інших людей, що може призвести до
відсутності значущих зв’язків з оточуючими людьми.

рівень усвідомлення своїх почуттів і емо‑
цій та самовідчуття самотності

r = –0,380; p < 0,01

рівень усвідомлення своїх почуттів і емо‑
цій та відчудження

r = –0,437; p <0,01

рівень усвідомлення своїх почуттів і емо‑
цій та загальне переживання самотності

r = –0,419; p<0,01

рівень управління своїми почуттями та
емоціями та ізоляція

r= –0,481; p < 0,01

рівень управління своїми почуттями та
емоціями та самовідчуття самотності

r = –0,564; p <0,01

рівень управління своїми почуттями та
емоціями та відчудження

r = –0,539; p <0,01

рівень управління своїми почуттями та
емоціями та загальне переживання самот‑
ності

r = –0,604; p <0,01

Зворотній зв’язок між рівнем усвідомлення своїх
почуттів і емоцій та самовідчуттям самотності, від‑
чудженням та загальним переживанням самотності
свідчить про те, що чим гірше людина розуміє і усві‑
домлює свої почуття та емоції, тим нижча в неї по‑
інформованість про психологічні характеристики її
станів, і тим більше шансів відчувати себе одинокою
починаючі з виникнення ще незначних проблем.
Зворотній зв’язок між рівнем управління своїми по‑
чуттями і емоціями, та ізоляцією, відчудженням, са‑
мовідчуттям самотності і загальним переживанням
самотності, свідчить про те, що якщо людина не на
достатньому рівні вміє контролювати свої емоції, вона
стає більш імпульсивна, що заважає їй усвідомлюва‑
ти свої емоційні стани і почуття інших людей, і тим
більше зростає вірогідність виникнення різноспря‑
мованих емоцій та суперечливих мотивів, наприклад,
бажання контактів може стримувати страх чужих оці‑
нок і як наслідок, призводити до негативного відчуття
самотності.
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ
THE PROBLEMS OF TEACHER’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Анотація. У статті розглядається проблема становлення молодих учителів. Критерієм успішного професійного становлення педагога є — готовність до розв’язування навчальних задач. Досліджено процес (стан, особливості та труднощі) підготовленості вчителів розв’язувати навчальні задачі.
Ключові слова: навчальна задача, професійне становлення, професійне, розв’язання навчальних задач, етапи
розв’язання навчальної задачі, готовність до розв’язання навчальної задачі.
Аннотация. В статье рассматривается проблема становления молодых учителей. Критерием успешного профессионального становления педагога является — готовность к решению учебных задач. Исследован процесс (состояние,
особенности и трудности) подготовленности учителей решать учебные задачи.
Ключевые слова: учебная задача, профессиональное становление, профессиональное, решение учебных задач, этапы решения учебной задачи, готовность к решению учебной задачи.
Summary. The article is devoted to the issue of the young teachers’ development. The maturity to solve teaching objectives —
is the criterion of successful pedagogue’s professional formation. The process of teachers’ maturity (conditions, peculiarities and
difficulties) to solve teaching objectives has been investigated.
Key words: teaching objectives, professional development, professional solving of teaching objectives, stages of the teaching
objectives solving, maturity to solve the teaching objectives.

П

рофесійно-педагогічній діяльності притаманні
такі характеристики, як конкретність, ситуатив‑
ність, цілісність, що вимагає від вчителя не лише ово‑
лодіння певними науково-теоретичними знаннями,
але й використання останніх у практиці, творчого
осмислення, трансформації у конструктивно-мето‑
дичні схеми прийняття педагогічних рішень. Тому про
результативність професійного становлення молодих
учителів можна судити передусім по тому, наскільки
успішно вони будуть справлятися з розв’язанням на‑

вчальних задач. Мета представленого дослідження —
вивчити підготовленість молодих вчителів до розв’я‑
зування навчальних задач.
У рамках такого підходу оцінка ефективності про‑
фесійного становлення вчителя пов’язується з виді‑
ленням певних видів професійно-педагогічної діяль‑
ності, які знаходять своє відображення у відповідних
типах навчальних задач. Відмітимо, що на доцільність
використання навчальних задач для забезпечення
оперативного зворотного зв’язку у процесі підготовки
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вчителів неодноразово вказувалося у вітчизняній та
зарубіжній науковій літературі [1, 2, 3, 4, 5 та ін.].
Відповідно до етапів розв’язання навчальної задачі
доцільно умовно виділити такі якісно своєрідні аспек‑
ти професійної діяльності [5], оцінку яких доцільно
проводити окремо:
1. Аналіз (вивчення і характеристика на основі
наявних психолого-педагогічних знань особистості
окремого учня, дитячого колективу, навчально-вихов‑
ного процесу, умов педагогічної діяльності).
2. Планування (постановка цілей, проектування
і конструювання змісту, засобів, форм і методів педа‑
гогічної діяльності).
3. Здійснення (реалізація наміченої діяльності,
тобто навчальної взаємодії).
4. Самоаналіз (педагогічна рефлексія, спрямована
на вдосконалення своєї діяльності, на професійне са‑
мовиховання).
Про освоєння педагогічного аналізу початківцями
можна судити по успішності виконання ними завдань
по аналізу педагогічних фактів та явищ. (розв’язання
аналітичних задач). Професійно необхідний мінімум
таких завдань складає: визначення характеру педаго‑
гічної ситуації; визначення завдань педагогічної вза‑
ємодії та її загальної (перспективної) мети; виділення
факторів, що впливають на педагогічну взаємодію;
оцінка здійснюваних учителем дій та їх наслідків;
співвіднесення своїх спостережень і висновків з на‑
явними психолого-педагогічними знаннями. По суті,
мова йде про освоєння цілісного бачення реального
педагогічного процесу.
Про освоєння планування можна судити по успіш‑
ному виконанню молодими вчителями таких завдань:
визначення загальної мети і конкретних завдань пе‑
дагогічної взаємодії; проектування його способів та
прогнозування можливих труднощів; проектування
варіантів педагогічної взаємодії.
Про освоєння стану здійснення можна судити по
успішному виконанню завдань по реалізації педаго‑
гічної взаємодії як у змодельованих, так і в реальних
умовах педагогічної діяльності.
У ході самоаналізу молоді вчителі мають співстав‑
ляти заплановані та реально здійснені дії, оцінювати
їх педагогічну доцільність, порівнювати навчальну
ситуацію з іншими (подібними та відмінними), вияс‑
няти фактори, які впливали на досягнення мети, на‑
мічати і оцінювати інші, потенційно можливі варіанти
здійснення педагогічної взаємодії, робити конструк‑
тивні висновки для професійного самовиховання та
подальшої педагогічної діяльності.
Практичний досвід і теоретичний аналіз свід‑
чать про неефективність використання з цією метою
стандартизованих тестових методик. До аналогічних
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висновків приходять і зарубіжні вчені, пропонуючи
пошук способів оцінки діяльності вчителя, основаних
на експертних судженнях з конкретними орієнтирами,
які б задавалися певним шкільним округом та вузом,
що займається підготовкою вчителів. В основі запро‑
понованого підходу лежить змістовна, якісна оцінка
результативності професійного становлення молодих
учителів по заданих параметрах; формалізація резуль‑
татів такої оцінки з метою їх подальшої математичної
обробки носить в принципі другорядний характер.
Наш підхід носить яскраво виражений коригу‑
ючий характер, коли діагностика певних труднощів
і суперечностей процесу професійного становлення
молодих учителів є необхідною передумовою для про‑
ведення відповідної корекційної роботи, спрямованої
на формування необхідних умінь і особистісних про‑
явів.
У рамках описаного підходу оцінка підготовлено‑
сті молодих учителів до розв’язання педагогічних за‑
дач здійснювалась на основі узагальнення експертних
суджень. У ролі експертів виступали адміністрація
школи, працівники методкабінетів, методисти облас‑
ного інституту удосконалення учителів. Результати
оцінки виражалися у балах, числові значення відпові‑
дали розробленій градації рівнів підготовленості мо‑
лодих учителів. Останнім відповідно приписувалися
кількісні значення: 0 — нульовий; 1 — низький; 2 — се‑
редній; 3 — високий.
Нульовий рівень — дії вчителя не мають необхід‑
ного обґрунтування або основуються на помилкових
висновках з попереднього аналізу; професійна діяль‑
ність у цілому не задовольняє вимогам, що витікають
з принципів науки та виховання; дії вчителя, його по‑
ведінка у цілому не усвідомлена.
Низький рівень — дії молодого вчителя обґрун‑
товані лише частково, допускаються значні помилки
у висновках з попереднього аналізу; діяльність лише
частково задовольняє вимогам принципів навчання
та виховання; дії та поведінка усвідомлені лише част‑
ково, із значними упущеннями (в усвідомленні цілей,
співвідношенні запланованих та одержаних результа‑
тів тощо).
Середній рівень — дії молодого вчителя в ціло‑
му обґрунтовані результатами попереднього аналізу;
педагогічна діяльність у цілому відповідає вимогам
принципів навчання та виховання; дії та поведінка
у цілому усвідомлені; намічена діяльність виконуєть‑
ся своєчасно або з несуттєвими відхиленнями від тер‑
мінів; проявляється значна міра самостійності.
Високий рівень — дії молодого вчителя повністю
обґрунтовані результати попереднього аналізу; діяль‑
ність повністю відповідає вимогам принципів навчан‑
ня та виховання; дії повністю усвідомлені (включаючи
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Таблиця 1

Підготовленість учителів до розв’язання навчальних підготовленості задач
(за результатами експертних оцінок)
Групи учителів
(за стажем роботи)

Рівні підготовленості
високий рівень

середній рівень

низький рівень

нульовий рівень

до 1 року роботи

10,0

25,0

40,0

25,0

від 1 до 3 років роботи

16,7

26,7

33,3

23,3

від 3 до 5 років роботи

20,0

25,0

40,0

15,0

всього

15,7

25,7

37,1

21,5

співвідношення поставлених цілей і реальних резуль‑
татів, критичну оцінку власної поведінки тощо); дії
повністю усвідомлені; проявляє високий рівень само‑
стійності; намічена діяльність виконується своєчасно.
Дослідженням було охоплено 72 молодих учите‑
лів, професійну діяльність яких оцінювали експерти.
У таблиці 1 представлені узагальнені результати екс‑
пертних оцінок.
З одержаних результатів випливає (нагадаємо, що
мова йде про оцінки експертів):
1. Зростає число молодих учителів з високим і се‑
реднім рівнем підготовленості до розв’язання навчаль‑
них задач (від 35,0% у групі зі стажем до 1 року роботи
до 45,0% у групі зі стажем від 3 до 5 років роботи). Це
можна інтерпретувати як наслідок адаптації молодих
учителів до професійної ролі, їх самоосвітньої і само‑
виховної роботи та методичної і консультативної до‑
помоги з боку методичних служб, адміністрації шкіл
та більш досвідчених колег. Слід мати на увазі ще й
ту обставину, що приведені дані (особливо щодо вчи‑
телів зі стажем роботи до 1 року) дещо ідеалізовані,
вони виражають, як буде при подальшому аналізі, не
стільки реальний, скільки бажаний стан речей.
2. Дуже велика доля молодих учителів з низьким
і нульовим рівнем підготовленості до розв’язання

навчальних задач (65,0% у групі зі стажем до 1 року
і 55,0% у групі зі стажем від 3 до 5 років). Як бачимо,
позитивна динаміка у залежності від стажу є, але вона
дуже незначна і явно не може задовільнити вимоги
шкільної практики.
У нашому випадку дуже часто спостерігається ро‑
зузгодження процесів оволодіння молодими учителя‑
ми теоретичними знаннями та накопиченням ними
практичного досвіду. Ці процеси співіснують ніби
паралельно, не перетинаються, не зумовлюючи фор‑
мування теоретично обґрунтованих конструктивних
схем розв’язання навчальних задач, у всякому випад‑
ку у тих молодих учителів, чия підготовленість до
розв’язання педагогічних задач знаходиться на низь‑
кому або нульовому рівнях.
Розглядаючи професійну діяльність вчителя як
неперервний процес розв’язання вчителем ряду на‑
вчальних задач (у кінцевому результаті, задач по
рефлексивному управлінню діяльністю учнів), і маю‑
чи на увазі, що досягнення педагогічних цілей мож‑
ливе лише через педагогічну взаємодію (спілкування)
вчителя з учнями, підкреслимо, що діалектичне знят‑
тя цієї суперечності передбачає передусім оволодіння
початківцями на етапі їх професійного становлення
інтегральним умінням розв’язувати навчальні задачі.

Л ітер атур а
1. Балл Г. А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. — М
 .: Педагогика. 1990, — 184 с.
2. Кулюткин Ю. Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя / Вопросы психологии. — 1986. —
№ 2. — с. 21–30.
3. Мышление учителя: Личностные механизмы и понятийный аппарат / Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. — М.: Педа‑
гогика, 1990. — 102 с.
4. Спирин Л. Ф. Фрумкин М. Л. Обучение студентов решению педагогических задач. — Ярославль. 1983. — С. 20–26.
5. Щербан Т. Д. Specialist’s thinking activity in the solving poblems process: мисленнєва активність фахівця у процесі
розв’язання задач / Т. Д. Щербан // Technologies of intellect develooment: Технології розвитку інтелекту: журнал. — Київ,
2015. — № 9. Том 1. — Режими доступу: http://psytir.org.ua/index.php/texnology_intellect_develop/article/view/183.

39

// Психологічні науки //

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 8 (30), 2017
УДК 373.015.3.016:[7:159.954.3]

Щербан Тетяна Дмитрівна
д. псих.н, професор
Мукачівський державний університет
Щербан Татьяна Дмитриевна
д. псих.н, профессор
Мукачевский государственный университет
Scherban Tetiana Dmytrivna
Doctor of Psychology, Professor
Mukachevo State University

ПСИХОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ НА УЧНЯ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
ПСИХОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА УЧЕНИКА
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ
PSYCHOLOGY OF MODELLING THE INFLUENCE ON THE STUDENT
IN THE PROCESS OF THE STUDY OF LITERARY CHARACTER

Анотація. У статті представлено методику аналізу художнього твору з позиції сприймання його учнем. Вивчення
художнього образу полягає в тому, що він породжує систему додаткових образів, пов’язуючи у цілісність досвід учня
і здобуток поетичного замислу автора твору. Вивчення поетики відбувається з урахуванням законів асоціативного
сприймання і у системі тріади: суб’єкт — предмет — с уб’єкт.
Ключові слова: художній образ, моделювання, сприймання учнем художнього образу, асоціативне сприймання досвід учня, поетичний задум.
Аннотация. В статье представлена методика анализа художественного произведения с позиции восприятия его
учеником. Изучение художественного образа заключается в том, что он порождает систему дополнительных образов,
связывая в целостность опыт ученика и достижение поэтического замысла автора произведения. Изучение поэтики
происходит на основе законов ассоциативного восприятия и в системе триады: субъект — п
 редмет — субъект.
Ключевые слова: художественный образ, моделирование, восприятие учеником художественного образа, ассоциативное восприятие опыт ученика, поэтический замысел.
Summary. The article is devoted to the methodology of artwork analysis from the position of student’s perception. The study
of literary character lies in the fact that it creates the system of additional characters. Learning of poetics is based on the laws
of associative perception and within the triad system: subject — o
 bject — subject.
Key words: artistic image, modelling, pupil’s artistic perception of image, associative perception, student’s experience, poetic
intention.

П

роблеми художнього образу — відтворення дійс‑
ності, його особливостей і закономірностей завж‑
ди актуальні і знаходять на кожному етапі розвитку
нові аспекти. Художній образ, як форма відображення
дійсності, вивчався багатьма науковцями: філософська
теорія відображення (Б. Мейлах); асоціативний на‑
прям психології (Берклі, Юм, Міль); уселяння, як спе‑
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ціально-організований вид комунікації (Б. Д. Паригін,
Ю. А. Шерковін). Тим часом приходиться відзначити
недостатню розробленість даної проблеми, а в довідко‑
вій і навчальній літературі по естетиці відсутність ви‑
значення терміна «сугестивність художнього образу».
Метою дослідження є — виокремлення методики аналі‑
зу художнього твору з позиції сприймання його учнем.
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Представимо аналіз поетики на практичному при‑
кладі — вивчення пейзажної мініатюри П. Тичини
«Дощ» із циклу «Енгармонійне» з рецептивних позицій.
А на воді в чиїсь руці
Гадюки пнуться… Сон. До дна.
Війнув, дихнув, сипнув пшона —
І заскакали горобці!..
Тікай! — ш
 епнуло в береги
Лягай… — хитнуло смолки.
Спустила хмарка на луги
Мережані подолки.
Уявимо людину, яка спостерігає початок дощу біля
річки чи озера. Її зорові, слухові, нюхові і дотикові ре‑
цептори сприймають велику кількість предметів. На‑
приклад, у полі зору людини є навколишній предмет‑
ний світ — берег, вода, дерева і ін. Але далеко не все
це відбивається в свідомості. Людина могла бачити, як
перші краплі дощу упали на водне плесо, як поспіши‑
ли рибалки з вудками додому, але вона могла «не по‑
мітити» інших предметів і явищ — наприклад, кольору
хмар, гнутих вітром дерев і т. д. Людина взагалі могла
не звернути уваги на температурні зміни (стало холод‑
ніше), запах озону тощо, хоч початкові ланки органів
чуття все це, безперечно, зафіксували. Відбір тільки
частини предметів з їх величезної кількості визнача‑
ється домінуючими установками особистості. Поет
вказав у тексті мініатюри на мінімальну частину вра‑
жень, які можна винести, спостерігаючи початок дощу.
Але для учня кожна деталь стає основною для репро‑
дукування в уяві ряду зорових, слухових та інших об‑
разів — проходить процес, який є оберненим воронці.
Здається, що поет в мініатюрі «Дощ» зображує яви‑
ще природи, яке кожен з нас неодноразово спостерігав.
Але коли читач сприймає цей твір, то відчуває магічний
вплив справжнього світу. Ми «бачимо» дощ з багатьма
подробицями. Він почався раптово. За мить до його по‑
чатку вся природа напружилась у якомусь тривожному
передчутті. Вітер дихнув запахом дощу — і вода злегка
захвилювалась. Якусь мить відбувалась боротьба між
минулим спокійним станом, що проймав річку до дна,
і тим прийдешнім, що вже наступає. Хмара повністю
закрила небо. Стало похмуро. Вітер подув сильніше.
Враз потемніла, захвилювалась у неясному чеканні
вода — щось живе, трохи дивне і моторошне сповнило
її глибини. З новим поривом вітру на воду впали пер‑
ші краплі перші краплі дощу й почали дрібно бити по
воді — ніби застрибали горобці. І в цю мить, коли на
води, луги, поля і гаї впали перші краплини дощу, при‑
рода особливо захвилювалась: «Ховайтесь, люди, хто
куди зможе!». Але коли дощ набрав сили — вітер вщух.
Заспокоєна природа п’є, напивається цілющої вологи.
Кожний учень при сприйманні мініатюри матиме свою
картину дощу, бо його образні уявлення виникатимуть

// Психологические науки //

на основі індивідуального досвіду. Таким чином, текст
спрямовує розвиток читацьких уявлень.
Детально проаналізуємо текст мініатюри. Перша
фраза утруднена для розуміння, майже загадково-ре‑
бусна:
А на воді в чиїйсь руці
Гадюки пнуться…
По цій фразу учень не може тільки «ковзнути» ува‑
гою і перейти до сприймання подальших логічно об‑
ґрунтованих і тому легших для розуміння частин тексту.
Тому перед ним постає завдання перебороти «алогізм»
фрази, розкрити для себе її істинний зміст. Психоло‑
гія пояснює механізм сприймання текстів подібного
утрудненого типу. Психолог О. Никифорова [1] дово‑
дить, що для повноцінного розуміння утрудненої фрази
учневі необхідно активізувати образне уявлення. Шлях
до розуміння першої фрази аналізованого вірша лежить
саме через конструювання такого уявлення. Поступово
конструюється образ: водне плесо злегка захвилюва‑
лось, ніби в його глибинах почали пнутись гадюки.
Слід зазначити, що зорове уявлення заряджається
емоційністю. Семантична структура першої фрази ор‑
ганізована так, що вона, викликаючи у учнів яскраве
зорове уявлення, несе в собі конкретний емоційний
заряд. Він головним чином створюється за допомогою
слова «гадюки», яке є ключовим для розуміння всі‑
єї фрази. Це слово належить до сильних подразників,
воно зумовлює сильну негативну реакцію — тривогу,
страх. Звідси — і той настрій тривожного чекання, яке
викликає фраза. Аналізована фраза несе важливе функ‑
ціональне навантаження: «поет навмисне завдає труд‑
нощі нашій уяві, щоб розбурхати її, викликати в душі
те саме непокоєння, напруження, ту саму непевність»…
Після першої фрази йдуть два називні слова — ре‑
чення «Сон. До дна.» Психофізіологічний механізм
сприймання цих слів такий же, як і перших двох ряд‑
ків мініатюри — утрудненість їх «розшифровки». Але
є й інша причина, яка змушує учня поглиблено осмис‑
лювати текст. Номінативні речення затримують і збу‑
джують увагу учня не тільки завдяки своїй складності,
але й тому, що вони є виділеними. У зовнішньому пла‑
ні вони ніби віддалені від змісту попередньої фрази,
але у внутрішньому — заглиблено семантичному —
між ними існують тісні органічні зв’язки. Коли пер‑
ша фраза мініатюри дає картину легкого хвилювання
водного плеса і створює у учня тривожний настрій, то
наступні слова — речення навпаки, говорять про спо‑
кій природи, якій прийняв річку аж до дна. Один і той
же предмет характеризується протилежно.
Після перших двох рядків буквально ребусної
складності йде легкий для сприймання зоровий образ:
Війнув, дихнув, сипнув пшона —
І заскакали горобці!..
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Дощ почався. На воду впали перші краплини. При
всій своїй прозорості, наведений фрагмент тексту є
складною побудованою метафорою. Ізольована від
контексту, вона неспроможна дати потрібний зоровий
образ. Але коли нами сприйнято попередній текст,
включаючи заголовок, що спрямовує розвиток уяв‑
лень, то ця метафора стає більш дохідливою.
У цьому проявляється уміння Тичини економи‑
ти словесний матеріал. Частина образно-емоційного
змісту, який передає учневі ця метафора, по суті, їй не
належить. Він органічно переходить в метафору із по‑
переднього фрагменту.
Перша образна картина поезії дає відчуття вітру.
Це відчуття, яке промайнуло у учня і було тимчасово
«знищене» під час сприймання номінативних речень
«Сон. До дна.» знову відновлюється словами «Вій‑
нув, дихнув, сипнув пшона…». Отже, метафора має
два змістовних плани. На перший погляд здається, що
вона «працює» на створення учнем яскравого зорово‑
го образу. Але цей образ — всього на всього перший,
найбільш видимий план. Другий же план завуальова‑
ний — це передача відчуття подиху вітру. Мотив три‑
воги, який був збуджений у учня першим реченням
поетичного тексту, набув підсилення в таких рядках:
Тікай! — ш
 епнуло в береги.
Лягай… — хитнуло смолки.
Тривожний мотив досягнув тут свого апогею. А далі
після цих, ускладнених для сприймання рядків, йде
простий за своєю структурою метафоричний образ:
Спустила хмарка на луги
Мережані подолки.
Автор, то подає всі зорові образи першої строфи
великим планом, то у другій строфі змінює його на се‑
редній, а твір завершує загальним планом. Зміна пла‑
нів має свою логіку. Поет продумано керує читацькою
увагою: спрямовується від часткового до загального.
Така зміна точок зору надає зображенню особливої
«опуклості, просторової перспективи».
Отже, розглядаючи мініатюру «під мікроскопом»,
ми простежили складний високоорганізований твір,
у функціонуванні якого все підпорядковано виражен‑
ню змісту. Особливості такої організації найкраще
пізнаються тоді, коли підходимо до аналізу з позиції
художнього сприймання з рецептивних позицій.

Узагальнюючи відмітимо. Представлена методика
аналізу художнього тексту є ефективною. Виявлено
та описано функції багатьох літературних прийомів,
які просто не виявляються, коли аналізувався текст
традиційно-філологічними способами. Застосований
системний підхід до аналізу поетики художнього твору
найбільш ефективний тоді, коли сам аналіз здійсню‑
ється з рецептивних позицій. Один із найважливіших
методичних принципів рецептивної поетики полягає
у вимозі об’єктивізації тієї моделі сприймання твору,
що вибудовується дослідником. Інакше кажучи, кож‑
на проаналізована дослідником модель сприймання
повинна бути об’єктивно аргументованою. Однак слід
зауважити, що сприймання і розуміння залежать від
рівня розвитку культури учня, наявності досвіду, ціле‑
спрямованого виховання засобами поетичного слова,
а також обумовлені психологічними особливостями
віку учнів, а глибина сприймання і розуміння худож‑
нього твору залежить від того, наскільки ці особливос‑
ті сприймання і розуміння твору і особливості віку вра‑
ховуються в викладанні літератури, і зокрема читання.
Враховуючи ці особливості асоціативного сприйман‑
ня поетики потрібно в школі активізувати сприймання
поезії, як способу репродукування і творення художніх
образів. Головними умовами, які забезпечать таке сприй‑
мання, є: висока художня якість віршів як навчального
матеріалу; відповідність досвіду учня і поетичної кому‑
нікації; емоційна налаштованість учня на сприймання
вірша; розвинений поетичний слух, поетичне бачення
світу; уміння аналізувати образно-емоційний зміст вір‑
ша, давати йому почуттєву оцінку; схильність до пере‑
творення сприйнятого; наявність схеми асоціації; актив‑
не використання міжпредметних зв’язків.
Отже, актуальність вивчення художнього образу по‑
лягає в тому, що він породжує систему додаткових образів,
пов’язуючи у цілісність досвід учня і здобуток поетичного
замислу автора твору. Вивчення поетики відбувається
з урахуванням законів асоціативного сприймання і у сис‑
темі тріади: суб’єкт — предмет — суб’єкт. У цій тріаді пред‑
мет вивчення — художній образ уключений у навчальну
взаємодію учня з вчителем. Результати дослідження да‑
ють підстави розширити і поглибити уявлення про на‑
вчальне спілкування і традиційне суб’єкт-суб’єктну взає‑
модію розглядати як суб’єкт — предмет — с уб’єкту.
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Анотація. У статті розглянуто поняття Інтернет-реклами, показана історія розвитку онлайн реклами, визначено
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І

нтернет-реклама є одним з найбільш сучасних та
перспективних сегментів медійно-комунікаційного
ринку, який швидко розвивається. На сьогоднішній
день Всесвітня мережа в якій розвернула свою діяль‑
ність онлайн реклама, становить майже 4 мільярди ко‑
ристувачів, які щомісячно генерують трафік. Сучасні
агентства інтернет-реклами при розміщенні повідо‑

млень на мережевих майданчиках, враховують попу‑
лярність та актуальність як контенту, так і певного
веб-сайту, адже саме це дає змогу максимально охо‑
пити аудиторію та дозволяє ефективно сегментувати
її за однорідними ознаками, намагаючись при цьому
залучити велику кількість користувачів.
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Теоретичне підґрунтя
Серед зарубіжних науковців, які в своїх працях ви‑
вчали Інтернет-рекламу можна виділити дослідження
Д. Огілві, Ф. Джефкінса, К. Морзе, Р. Зефа і Б. Аронсона.
Українські дослідники: Л. Хавкіна, Н. Грицюта, Т. Ар‑
хипова, І. Пенчук та інші. Зокрема ринок Інтернет-ре‑
клами досліджували О. Зіміна, В. Комаров, Т. Дейнекін.
Мета статті — п
 роаналізувати популярні методи
та технології поширення Інтернет-реклами в світовій
мережі.
Завдання статті:
–– визначити найбільш дієві види Інтернет-реклами
в сучасному просторі;
–– дослідити текстові та зображальні особливості рек
лами в Інтернеті;
–– описати сучасні програми створення рекламного
продукту digital-формату.
На сьогоднішній день Інтернет-реклама удоскона‑
лює та укріплює свої позиції в інструментарії просуван‑
ня товарів та послуг, стає набагато перспективнішим
і доступнішим носієм рекламної інформації, ніж це було
декілька років тому. Більш широкі можливості плану‑
вання, відносно низька вартість проведення рекламних
кампаній, висока ефективність, удосконалення мож‑
ливостей оперативного внесення змін є безумовною
перевагою Інтернету порівняно до інших каналів роз‑
повсюдження реклами. Також варто звернути увагу на
те, що деякі сфери бізнесу, а саме в мережі, фінансують
в онлайн рекламу великі кошти, тому що саме такий
вид реклами є і буде пріоритетним засобом приваблен‑
ня потенційних покупців та бізнес-партнерів.
Науковці Р. Зеф і Б. Аронсон у другому виданні сво‑
єї книги «Реклама в Інтернет» наводять два визначення:
«Інтернет-реклама — конвергенція традиційної ре‑
клами і маркетингу прямого відгуку»;
«Інтернет-реклама — це конвергенція брендинга,
розповсюдження інформації і продажів — усе в одно‑
му місці» [1, с. 78].
Найбільш розповсюджений та популярний вид ре‑
клами в мережі є контекстна реклама. Принцип її роз‑
міщення полягає в відповідності змісту рекламного ма‑
теріалу контексту веб-сайту на якому він знаходиться.
Однією з головних рекламних форм WWW-техно‑
логії є банер, невелика барвисто-оформлена картинка,
яка може бути посиланням на будь-який доступний
ресурс Інтернету. Також нерідко зустрічається у ви‑
гляді анімації. Розрізняють два типи банерів.
Перший — це банер, що відображає всю рекламну
інформацію і не посилається на жодні ресурси. Дру‑
гий тип відрізняється від першого тим, що сам може
бути посиланням на деякі інформаційні сторінки, тоб‑
то зробивши «клік» на банер, користувач отримує на
перегляд додаткову інформацію [2].
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Мобільна реклама одна з найбільш недорогих і ефек‑
тивних форм рекламної комунікації зі споживачем.
Популярність мобільної реклами сформувалась
під впливом двох обставин: кризи традиційних фор‑
матів, які при високій вартості розміщення рекламних
повідомлень стали поступатися по ефективності аль‑
тернативних каналах, і стрімкого розвитку мобільних
технологій, що передбачало появу мобільних при‑
строїв з можливостями передачі інформації і досту‑
пом в Інтернет.
Практично всі технології доставки інформації, які
існують в мобільній мережі, можуть використовува‑
тися для мобільної реклами:
• SMS (Short Message Service) — забезпечує опера‑
тивну гарантовану доставку коротких текстових
повідомлень адресату;
• MMS (Multimedia Messaging Sendee) — забезпечує
оперативну гарантовану доставку мультимедійних
повідомлень, які можуть містити відео, картинки,
міні-ролики і (або) великий обсяг текстової інфор‑
мації;
• WAP-сайти, WAP (Wireless Application Protocol) —
сайти мобільного Інтернету, дозволяють поєднува‑
ти унікальні переваги мобільного зв’язку з якостя‑
ми повноцінного зображення;
• WAP-push — отримання посилань на оновлені сто‑
рінки WAP-порталу;
• DSTK (Dynamic SIM-Toolkit) — дозволяють або‑
ненту отримувати текстову інформацію, безпосе‑
редньо користуючись SIM-меню свого телефону
і не вдаючись до додаткових сервісів і налаштувань;
• IVR (Interactive Voice Response) — технологія до‑
ставки голосової інформації, що функціонує за
принципом автовідповідача або інтерактивної го‑
лосової взаємодії;
• ICB (Interactive Cell Broadcasting) — технологія,
що дозволяє доставляти текстову інформацію на
екран телефону в режимі інтерактивного віщання;
• QR-коди (Quick Response) — цей двомірний
штрихкод, який можна розміщувати на будь-яких
об’єктах і предметах — упаковці, товарах, плакатах,
у ЗМІ, на білбордах, стінах, парканах і тощо. Або‑
нент фотографує код стільниковим телефоном і от‑
римує посилання на рекламний ролик;
• LBA (location-based advertising) — геоконтекстна
реклама, здійснюється через мобільні телефони
з урахуванням місця розташування споживача.
Наразі на ринку домінує SMS-реклама, потім
йдуть WAP-сайти і WAP-push. Великий потенціал
використання в мобільній рекламі у QR-кодів і техно‑
логії ICB [3].
Ефективною в наш час є так звана лідогенера‑
ція — маркетингова тактика, спрямована на пошук
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потенційних клієнтів з певними контактними даними.
Лід — це потенційний клієнт компанії, який отримав
рекламну інформацію [4].
За останній рік інтерес до Programmatic –техноло‑
гій помітно виріс, тому що модифікації та трансфор‑
мації онлайн-ринку дозволяють впроваджувати су‑
часні автоматизовані програми.
Programmatic — це технологія RTB (Real-Time
Bidding), тобто закупівля реклами в реальному часі на
основі аукціону в Інтернеті з використанням автома‑
тизованих систем (роботів) і алгоритмів для прийнят‑
тя рішень про угоду без участі людини (байера) на
основі соціально-демографічних і поведінкових даних
про користувачів, що є в розпорядженні як майдан‑
чика, так і рекламодавця. Такий підхід дозволяє по‑
ліпшити таргетинг і фактично перейти від закупівель
місць і показів до розширення цільової аудиторії.
Весь процес обробки величезних масивів інформа‑
ції (Big Data) і проведення аукціону займає від 100 до
200 мілісекунд. Всю роботу роблять роботи, людині ж
залишається відстежувати і регулювати параметри.
З технічного боку в процесі беруть участь дві сто‑
рони — sell-side (сторона, яка продає) і buy-side (сто‑
рона, яка купує, рекламодавець). На стороні продавця
виступають SSP (Supply / Sell Side platform, майданчик
з продажу рекламних місць на сайтах-паблішер), Ad
Exchanges (рекламні біржі) і Ad Networks (рекламні ме‑
режі). В інтересах покупця працює DSP (Demand Side
Platform), майданчик по покупці рекламних місць [5].
Ще один популярний формат реклами в Інтер‑
нет-середовищі — це нативна реклама (англ. Native
advertising). Саме завдяки їй рекламодавець привертає
до себе увагу в контекстні майданчики, які призначе‑
ні для інтересів користувача. В оригіналі вона сприй‑
мається як частина сайту, враховуються особливості
веб-сторінки, даний digital-формат не ідентифікуєть‑
ся як реклама і не викликає у аудиторії відторгнення.
Іншими словами, нативна реклама «вплітається»
в основний потік контенту і відповідає йому за форма‑
том та змістом, на відміну від традиційних рекламних
розміщень, до яких існує велика ймовірність «банерної
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сліпоти». Мета такої реклами — створення більш при‑
родного і менш нав’язливого рекламного звернення
для збільшення числа кліків, продажів та інших цільо‑
вих дій. По суті, вона ненав’язливо «чекає» користува‑
ча там, де він шукає контент в якому зацікавлений [6].
На популярних фото-платформах, таких як
Instagram і Pinterest, все частіше лідирує нативна ре‑
клама. Дослідження показують, що здатність утриму‑
вати нашу увагу на візуальну інформацію може дося‑
гати 65%, в порівнянні з 10% для текстової інформації.
Таким чином, ці сервіси — ідеальні майданчики для
природної реклами. З моменту запуску в жовтні 2010
року, Instagram досяг показників в 150 млн активних
користувачів, кількість яких зростає кожного дня.
Висновки. Отже, проаналізувавши методи та
технології поширення Інтернет-реклами в світовій
мережі, можемо відмітити те, що сучасність та інте‑
рактивність Інтернету безперечно відкриває багато
можливостей для створення та модернізації вже існу‑
ючих форматів онлайн-реклами.
В цілому можемо зробити висновок, що Інтер‑
нет-реклама має величезні можливості для розши‑
рення свого простору, тому як більшість рекламних
повідомлень взаємопов’язані з товаром, який вони ре‑
кламують та компанією-виробника.
Зацікавившись, досить «клікнути» на банер з гі‑
перпосиланням, і користувач перейде на потрібний
йому сайт, де дізнається всю необхідну інформацію.
Головна перспектива розвитку Інтернет-реклами — це
програмне забезпечення, що дозволяє відслідковува‑
ти не просто цільову аудиторію, а й кожного конкрет‑
ного користувача окремо.
В ході дослідження нам вдалося визначити, що Ін‑
тернет-реклама не лише великий комплекс заходів,
який завдяки різним формам подачі популяризує та
просуває інформаційні образи товарів і послуг в елек‑
тронному вигляді, але й відіграє вагому роль у житті
та онлайн-спілкуванні сьогоднішнього користувача.
Безперечно Інтернет-реклама має перспективи
розвитку і на українському онлайн медіа-просторі
в якості інтерактивного, сучасного каналу комунікації.
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МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ГЕСТОЗУ ВАГІТНИХ
З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГЕСТОЗА БЕРЕМЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
POSSIBILITIES OF DIAGNOSTICS OF GESTOSIS OF PREGNANCY
WITH THE USE OF NEUROET NETWORK TECHNOLOGIES

Анотація. В роботі запропоновано підхід до оптимізації діагностики гестозу на базі нейронної мережі, що дозволяє
встановити тип гемодинаміки та об’єктивно оцінити стан гемодинаміки вагітних, а також здійснювати контроль за
ефективністю проведеної терапії.
Ключові слова: вагітність, серцево-судинна система, гестоз, гемодинамічні параметри, нейронні мережі.
Анотация. В работе предложен подход к оптимизации диагностики гестоза на базе нейронной сети, позволяющий
установить тип гемодинамики и объективно оценить состояние гемодинамики беременных, а также осуществлять контроль за эффективностью проводимой терапии.
Ключевые слова: беременность, сердечно-сосудистая система, гестоз, гемодинамические параметры, нейронные
сети.
Summary. The proposed approach to optimization of the diagnosis of preeclampsia using registration key hemodynamic
parameters, which allows to objectively evaluate the hemodynamics in pregnant women with preeclampsia, to determine the
type of hemodynamics in pregnant women and to monitor the effectiveness of the therapy.
Keywords: pregnancy, cardio-vascular system in preeclampsia, the hemodynamic parameters of the neural network.
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Г

естоз беременных, идентифицированный в начале
XX в., до настоящего времени является «теорети‑
ческой» болезнью. Согласно современным представ‑
лениям, гестоз рассматривают как генетически детер‑
минированную недостаточность процессов адаптации
материнского организма к новым условиям жизне‑
деятельности, связанным с развитием беременности.
Каждая отдельно взятая теория не может объяснить
многообразие клинических проявлений, однако объ‑
ективно регистрируемые отклонения подтверждают
патогенез изменений, происходящих при гестозе [1,
c.10; 2, c.17].
Основу гестозов составляют генерализованный
спазм сосудов, (гиповолемия), изменения реологи‑
ческих и коагуляционных свойств крови, нарушения
микроциркуляции и водно-солевого обмена в орга‑
низме. Эти изменения вызывают гипоперфузию тка‑
ней и развитие в них дистрофии вплоть до некроза [3,
с. 325; 4, c. 37]. В патогенезе гестоза особая роль от‑
водится системным гемодинамическим сдвигам в ор‑
ганизме беременной женщины, которые и обусловли‑
вают основные клинические проявления заболевания,
развитие осложнений и неблагоприятный исход.
Оценка состояния гемодинамики беременных про‑
изводится на основе как прямых (инвазивных), так
и косвенных методов измерения различных показате‑
лей состояния центрального и периферического кро‑
вообращения [5, c. 89].
В родильных домах, где под наблюдением нахо‑
дятся женщины с патологиями сердечно-сосудистой
систем, для исследования гемодинамики применяет‑
ся метод объемной компрессионной осциллометрии,
позволяющей определять 18 основных показателей
кровообращения (систолическое и диастолическое
АД, объем сердечного выброса, сосудистое сопротив‑
ление, линейный кровоток, показатели состояния сте‑
нок сосудов и т. д.).
Для проведения диагностики гестоза, нами была
синтезирована нейронная сеть, позволяющая клас‑
сифицировать патологии беременных на базе ос‑
циллометрических данных с использованием пакета
прикладных программ Statistica. Нейронной сеть по‑
зволяет классифицировать патологии сердечно-сосу‑
дистой системы с очень высоким, высоким, средним,
низким и очень низким уровнями риска для состоя‑
ния беременной и плода.
Для проверки эффективности диагностики, одно‑
временно для обучения сети, были использованы ре‑
зультаты обследовании 147 пациенток в родильном
доме № 5 г. Харькова, для которых известны значения
18 исходных показателей состояния здоровья. В ис‑
следовании все пациентки были разбиты на семь групп
в соответствии с степенью тяжести заболевания.
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Построенная модельная база пациенток была раз‑
бита на две выборки — обучающую и контрольную.
В качестве тестового множества к рассмотрению были
выбраны данные 40 пациенток, показатели которых
взяты за основу генерации модельной базы.
Функцией активации выбрали логистическую
функцию, а функцией ошибки — среднеквадратич‑
ную. Для выбора минимального числа нейронов
и определения структуры сети использовали проце‑
дуру контрастирования.
При тестировании в качестве типа нейронной сети
выбран трехслойный персептрон и радиальная базис‑
ная функция.
По условию задачи размерность входного вектора
равна Nx = 18, следовательео входной слой содержит
18 нейронов; число нейронов в выходном слое соот‑
ветствует числу классов (Ny = 7). Для оценки числа
нейронов в скрытом слое однородной нейронной сети
была использована формула для оценки необходимо‑
го числа синаптических весов Nw в многослойной сети
с сигмоидальными передаточными функциями:
Ny × N p

 Np

≤ Nw ≤ Ny 
+ 1 ( N x + N y + 1) + N y .
1 + log 2 (N p )
N
 x

где Ny — размерность выходного сигнала, Np — чис‑
ло элементов обучающей выборки, Nx — размерность
входного сигнала. Подставляя значения функций по‑
лучим:
7 × 147
 147 
≤ N w ≤ 7
+ 1 (18 + 7 + 1) + 7 .
1 + 7,2
 18

Округляя до целых, получаем:
126 ≤ N w ≤ 1675 .
Оценив необходимое число весов, рассчитываем
число нейронов в скрытых слоях. Так, число нейронов
в нейронной сети с одним скрытым слоем составит:
N=

Nw
1675
126
N mаx
≈ 67 .
,=
N min
≈5 и =
Nx + Ny
18 + 7
18 + 7

То есть 5 ≤ N ≤ 67 .
Экспериментируя с количеством элементов
в скрытом слое из полученного диапазона значений N
и типом сети (RBF или MLP) приходим к выводу, что
минимальное значение квадратичной ошибки на обу‑
чающем множестве соответствует для сети RBF с 60
элементами в скрытом слое. Результаты моделирова‑
ния представлены в табл. 1.
В рамках данной работы мы используем данные
имеющейся обучающей выборки. В верхней части
табл. 2 можно увидеть суммарные статистики (общее
число пациенток в каждом классе, число классифици‑
рованных правильно, ошибочно), а в нижней части —
кросс-результаты классификации в% (какой процент
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Таблица 1
Результаты моделирования
Summary of active networks

Index

Net name

Training perf..

Test perf.

Validation perf.

Training algoritm

Hiden activation

1

RBF 25–60–7

92,30769

86,71429

80, 95238

RBFT

Gaussian

Таблица 2
Результаты классификации нейронной сетью
1.RBF 25-60-7

ГЕСТОЗ

1

2

3

4

5

6

7

1–7

Всего

2

16

27

12

23

13

11

147

Верно

2

16

25

12

22

13

8

142

Неверно

0

0

2

0

1

0

3

5

100

100

92.6

100

95.7

100

72.7

92.3

0

0

7.4

0

4.3

0

27.3

7.69

Верно (%)
Неверно (%)

пациенток из данного столбца был отнесён к данной
строке).
Система диагностики гестоза на базе нейронной
сети с использованием гемодинамических показате‑
лей позволила классифицировать пациенток с пато‑
логией сердечно-сосудистой системы с достаточно
высоким процентом — общий процент верно клас‑
сифицированных составил 92,3% (142 пациентки из
147) и общий процент неверно классифицированных
составил всего 7,69% (5 пациенток из 147).
Диагностика гестоза беременных в перинатальный
период на базе нейронной сети позволяет определить
тип патогенетического варианта нарушений систем‑
ного кровообращения и установить степень тяжести

заболевания, и осуществлять контроль эффективно‑
сти лечения. Тактика терапии гестоза с учетом инди‑
видуальных особенностей при контроле эффективно‑
сти лечения положительно сказывается на течении
и исходе беременности. Более того, мониторинг со‑
стояния гемодинамики беременной исключает необо‑
снованное использование медикаментозных средств.
Применение предлагаемой системы диагностики по‑
зволит правильно определять характер заболевания,
что, в очередь, позволит применять комплексную ин‑
дивидуально ориентированную терапию гестоза, про‑
лонгировать беременность даже при гестозе тяжелой
степени и улучшить исходы для матери и плода.
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОСТАНЦІЙНИХ ПЕРЕКАЧУВАНЬ НАФТИ
НА НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОВОДІВ
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСТАНЦИОННЫХ ПЕРЕКАЧЕК НЕФТИ
НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
FEATURES OF OIL PUMPING AT OIL PUMPING STATIONS
OF MAIN OIL PIPELINES

Анотація. Досліджено застосування підпірних насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу для
внутрішньоскладських перекачувань нафти між окремими резервуарами.
Ключові слова: нафтоперекачувальна станція, насос, трубопровід, резервуар, режим.
Аннотация. Исследовано использование подпорных насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций нефтепровода для внутрискладских перекачек нефти между отдельными резервуарами.
Ключевые слова: нефтеперекачивающая станция, насос, трубопровод, резервуар, режим.
Summary. Application of booster pumps at oil pumping stations for oil pumping between separate tanks was studied.
Key words: oil pumping station, pump, pipeline, tank, operating mode.

М

агістральний нафтопровід це єдиний комплекс,
що складається з лінійної частини і насосних
станцій, які забезпечують перекачування нафти. Ре‑
зервуарні парки нафтоперекачувальних станцій є
важливою складовою нафтотранспортної системи.
В процесі експлуатації резервуарних парків виникають
технологічні ситуації, за яких виникає необхідність пере‑
качування нафти між окремими резервуарами (аварійні
ситуації, перерозподіл нафти між резервуарами та інш.)
Такі перекачування можна здійснити самопливом або за
допомогою насосів. Другий спосіб є більш поширеним.
В технологічних обв’язках нафтоперекачувальних
станцій спеціальних насосів для внутрішньостанцій‑

них перекачувань не передбачено, тому перекачуван‑
ня здійснюються за допомогою підпірних насосів.
Розглянемо принципову схему перекачування
нафти між двома резервуарами (рисунок 1).
Рівняння балансу напорів для трубопровідної
обв’язки резервуарів типу РВС (резервуар вертикаль‑
ний сталевий), що обладнані механічними дихальни‑
ми клапанами, може бути записано у вигляді
H1 + ∆zв − hв +

Рв
P
+ H=
H 2 + ∆zн + hн + н ,
н
ρg
ρg

(1)

де H1 , H 2 — рівні нафти у певний момент часу у резер‑
вуарах І і ІІ відповідно;
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Н1

2
∆zв

ІІІІІІІІ
Н2
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І

∆zн

насос

2

Рис. 1. Принципова схема перекачування нафти між двома резервуарами
(складено автором на підставі [3], с. 68)

∆zв , ∆zн — різниця геодезичних позначок між ре‑
зервуарами І і ІІ та насосом;
hв , hн — втрати напору у всмоктувальному і нагні‑
тальному трубопроводах;
Pв , Pн — в
 акуум у першому резервуари і надлишко‑
вий тиск у другому резервуарі;
H н — напір, що розвиває насос.
Якщо приймально-роздавальні патрубки резервуа‑
рів знаходяться на одному рівні, а резервуари з плава‑
ючою покрівлею, то
∆zв =
∆zн і Pв = Pн .
(2)
Тоді рівняння (1) спроститься і набуде вигляду
H1 − hв + H н = H 2 + hн .
(3)
Напірну характеристику насоса представимо у ви‑
гляді
Н н= a − вQ 2 ,
(4)
де а, в — коефіцієнти математичної моделі насоса.
Коефіцієнти математичної моделі напірної харак‑
теристики насоса визначаємо за формулами [1, с. 71]
в=

H н1 − H н 2
;
Q22 − Q12

а =H н1 + вQ12 =H н 2 + вQ22 ,

(5)
(6)

де H н1 , H н 2 — напори насоса при двох відомих значен‑
нях продуктивностей Q1 ,Q2 (значення знаходяться
з графічної характеристики насоса).
Втрати напору в трубопроводах складаються з
втрат напору на тертя і в місцевих опорах. Слід зау‑
важити, що при відносно невеликій довжині внутріш‑
ньостанційні трубопроводи нафтоперекачувальних
станцій мають значну кількість місцевих опорів.
Розписуючи складові рівняння (3), отримуємо
формулу для визначення пропускної здатності систе‑
ми «резервуар І — насос — резервуар ІІ» (резервуари
з плаваючою покрівлею)
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H1 − H 2 + a

Q=

n
n

ξ ві
ξ ні
∑
∑
 n
n
l
l
вi
нi
i 1=
i 1
=

в + χ ∑ λвi 5 + 4 + ∑ λнi 5 + 4
d вi
d вi
d нi
d нi
 i 1=
i 1
=










, (7)

де χ — сталий коефіцієнт, який дорівнює
=
χ

8
0,0827 ;
=
2
3,14 ⋅ 9,81

λв , λн — коефіцієнти гідравлічного опору ділянок
і

і

всмоктувального і нагнітального трубопроводів, які
залежать від числа Рейнольдса і відносної шорсткості
труб [1, с. 78–80];
l ві , l ні — довжини ділянок всмоктувального і нагні‑
тального трубопроводів;
d ві , d ні — діаметри ділянок всмоктувального і наг‑
нітального трубопроводів;
ξ ві ,ξ ні — коефіцієнти місцевих опорів, значення
яких орієнтовно можна прийняти, користуючись да‑
ними наведеними в [2, с. 316–317].
Розв’язок рівняння (7) дозволяє отримати теоре‑
тичне значення витрати нафти при її перекачуванні
між резервуарами, яке як правило набагато більше
номінальної витрати підпірного насоса (приблизно
на 30%), при цьому насос працюватиме в зоні низьких
ККД, що є недопустимим.
При визначенні режиму перекачування слід врахо‑
вувати певні обмеження, які впливатимуть на значен‑
ня витрати. Це — безкавітаційна робота насоса, напір
у нагнітальному трубопроводі, швидкість підйому
(опускання) покрівлі або понтону, якщо резервуари
ними обладнані.
Розглянемо детально умови роботи всмоктуваль‑
ного трубопроводу насоса.
Рівняння Бернуллі для всмоктувального трубопро‑
воду може бути записане у вигляді
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в місцевих опорах приблизно в два рази більші, ніж
(8) втрати напору на тертя). Інші дані, що використовува‑
лися при обчисленнях наведені нижче:
де Р1−1 , Р2 − 2 — абсолютні тиски в перерізах 1–1 і 2–2 –– густина нафти за температури 20 оС — 860 кг/м3;
(рис. 1);
–– температура початку кипіння нафти — 55 оС (ви‑
ρ — густина перекачуваної нафти;
користовується для визначення пружності парів
W — швидкість руху нафти в всмоктувальному
нафти за прикладною формулою, що наведена в [2,
с. 45]);
трубопроводі.
Використовуючи підхід автора роботи [3, с. 65] –– кінематичний коефіцієнт в’язкості нафти за темпе‑
ратури 50 оС — 6,8 сСт;
можна отримати вираз для наявного кавітаційного за‑
пасу насоса
–– кінематичний коефіцієнт в’язкості нафти за темпе‑
ратури 20 оС — 16,8 сСт;
P1−1 − Ps
=
∆h
− ( hв − ∆zв − H1 ) ,
(9) –– розрахункове значення температури — 17,9 оС (ви‑
ρg
користовується максимальне значення температу‑
ри, оскільки пружність парів нафти при цьому мак‑
де Ps — пружність парів нафти за температури пере‑
симальна);
качування.
Аналізуючи рівняння (9), можна зауважити, що –– різниця геодезичних позначок між приймаль‑
но-роздавальним патрубком резервуара і насо‑
наявний кавітаційний запас залежить від тиску на
сом — м
 інус 2,5 м.
поверхні рідини у резервуарі № І, пружності парів на‑
Результати обчислень наявного кавітаційного за‑
фти, її фізичних властивостей (останні залежать від
температури), геометричних характеристик всмокту‑ пасу ілюструються рисунком 3.
Як видно з рисунка, із збільшенням рівня нафти
вального трубопроводу, характеристик місцевих опо‑
рів, рівня нафти в резервуарі. Сам процес всмоктуван‑ у резервуарі, наявний кавітаційний запас зростає.
Умова безкавітаційної роботи насоса має вигляд
ня носить нестаціонарний характер через зміну рівня
рідини у резервуарі.
(10)
∆h > ∆hд ,
Розглянемо приклад розрахунку наявного кавіта‑ де ∆hд — допустимий кавітаційний запас насоса, що
ційного запасу для схеми, яка показана на рисунку 2.
визначається характеристикою насоса.
Всмоктувальний трубопровід складається з де‑
Покажемо криву залежності допустимого кавітаці‑
кількох ділянок різного діаметру, має наступні місцеві йного запасу від витрати на рисунку 3 (для прикладу
опори — вихід з резервуара, компенсатори, трійники взята характеристика насоса НПВ 3600–90). Очевид‑
International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/
на прохід, плавні повороти, трійник з поворотом, засу‑ но, що безкавітаційний режим роботи може бути здійс‑
ви, фільтр (обчислення показують, що втрати напору нений за витрат при різних рівнях нафти в резервуарі
Р1−1
P2 − 2 W 2
H1
+ ∆zв + =
+
+ hв ,
ρg
ρ g 2g

Резервуар №1
Компенсатор

Засув

Підпірний
насос

Фільтр

Рис. 2. Технологічна схема всмоктувального трубопроводу (розробка автора)

Рис.2 – Технологічна схема всмоктувального трубопроводу
(розробка автора)
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Рис. 3. Залежність наявного кавітаційного запасу від рівня нафти в резервуарі і витрати у всмоктувальному трубопроводі
(розробка автора)

в зоні, що знаходиться вище кривої допустимого каві‑
таційного запасу насоса. Обробка графіка на рисунку
3 дозволяє знайти області допустимих і недопустимих
(безкавітаційних) режимів роботи всмоктувального
трубопроводу (рисунок 4).
Обчислення наявного кавітаційного запасу за ін‑
ших значень температури нафти показали, що він
мало від неї залежить (за мінімальної температури 4
о
С в умовах наведеного прикладу різниця складає 0,5 м
і менше, що лежить в межах похибок визначення шор‑
сткості труб, значень коефіцієнтів місцевих опорів).

Рівень
нафти в
резервуарі, м

Що стосується технологічних обмежень при ви‑
значенні режиму роботи нагнітального трубопро‑
воду, то в діапазоні продуктивностей підпірних на‑
сосів, що використовуються на насосних станціях,
швидкість підйому плаваючих покрівель не більше
6 м/год, що відповідає вимогам нормативних доку‑
ментів. Тиск на виході підпірних насосів не переви‑
щуватиме допустимий відповідно до технологічних
регламентів експлуатації резервуарних парків, а роз‑
рахунки показують, що цей тиск значно вищий за
необхідний, що викликає необхідність регулювання
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Рис. 4. Області допустимих і недопустимих режимів роботи всмоктувального трубопроводу (розробка автора)
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режиму (найбільш поширений метод — дроселюван‑
ня потоку).
Таким чином основним обмеженням при визна‑
ченні режиму роботи підпірних насосів при перекачу‑

// Технические науки //

ванні нафти між окремими резервуарами є їх безкаві‑
таційна робота. Визначення зони допустимих режимів
повинно здійснюватися у кожному конкретному ви‑
падку.
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ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ВИТРАТИ ГАЗУ МІЖ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИМИ
АГРЕГАТАМИ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ
ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА МЕЖДУ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
OPTIMAL DISTRIBUTION OF GAS EXPENDITURE BETWEEN GAS TRANSMISSION
UNITS COMPRESSOR STATIONS

Анотація. Запропонована залежність визначення витрати газу через окремий газоперекачувальний агрегат з відцентровим нагнітачем.
Ключові слова: газ, газоперекачувальний агрегат, витрата, оптимізація.
Аннотация. Предложенная зависимость определения расхода газа через отдельный газоперекачивающий агрегат
с центробежным нагнетателем.
Ключевые слова: газ, газоперекачивающие агрегаты, расход, оптимизация.
Abstract. The proposed dependence of the gas flow rate through a separate gas-pumping unit with a centrifugal supercharger.
Keywords: gas, gas-pumping units, consumption, optimization.

З

а принципом дії розрізняють об’ємні (поршневі
і гвинтові) і динамічні (відцентрові, осьові, вихро‑
ві) компресори. В газовій промисловості знаходять
застосування два види компресорних станцій (КС) —
обладнані поршневими компресорами і обладнані від‑
центровими нагнітачами (ВН). Визначення витрати
газу через об’ємний компресор не викликає труднощів
на відміну від динамічного компресора з відкритою
камерою підвищення тиску. Крім того витрата через
динамічний компресор досить сильно залежить від
опору нагнітальної лінії.
На даний час існують два типи обв’язки газопере‑
качувальних агрегатів: універсальна обв’язка і колек‑
торна обв’язка. Проте жодна з них не дозволяє регу‑
лювати витрату газу окремого газоперекачувального
агрегату (ГПА). Крім того відсутній вузол вимірюван‑
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ня витрати газу на нагнітачі, відсутні давачі перепаду
тиску газу на вхідному конфузорі нагнітача і досто‑
вірне значення коефіцієнта витрати газу через нього,
неможливо точно виміряти ефективну потужність га‑
зотурбінного приводу.
Аналіз результатів визначення оптимальних режи‑
мів розглянутої системи компримування і відповідних
їм оптимальних режимів роботи газоперекачувальних
агрегатів показав, що раціональне співвідношення
значень витрати природного газу по компресорним
цехах практично відповідає співвідношенню сумар‑
них наявних потужностей енергоприводів агрегатів
[1].
Q1 N 1 ,
=
Q2 N 2

(1)
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де Qi — витрата через агрегат; Nі — наявна потужність
ГПА.
Однак такий підхід є не зовсім коректним, так як
на передачу потужності від приводу до газу існує пе‑
редавальний механізм і ВН. Тому в формулу (1) до‑
цільно ввести загальний ККД приводу.
Q1 N 1 ⋅η1
.
=
Q 2 N 2 ⋅η 2

(2)

Причому чим вищий загальний ККД, тим більша
витрата газу через ГПА.
Загальний ККД приводу має вигляд
η = η ГТУ ⋅η мех ⋅η ВН ,
(3)
де ηГТУ — ККД газотурбінної установки (ГТУ);
ηмех — ККД передавального механізму від ГТУ до ВН;
ηВН — ККД ВН.
Ефективний ККД ГТУ

η ГТУ =

N ГТУ
,
М ПГ Q HP

(4)

де NГТУ — наявна потужність ГТУ; МПГ — масова ви‑
трата паливного газу; Q HP — нижча теплота згорання
паливного газу.
ККД передавального механізму від ГТУ до ВН за‑
дається в технічній характеристиці ГПА.
Фактичний ККД нагнітача може бути визначений,
зокрема, наступними методами:
–– з використанням термодинамічних властивостей
природного газу і параметрів газу по нагнітачеві (P, t);
–– з використанням показника ізоентропи газу за ме‑
тодикою ВНДІГАЗ.
Для розрахунку ККД за першим способом необхід‑
но знати хімічний склад природного газу. На практиці
доцільно використовувати спрощені емпіричні спів‑
відношення, для визначення основних термодинаміч‑
них величин природного газу за метаном:
Для визначення фактичного ККД другим методом
необхідно знати параметри газу на вході і виході наг‑
нітача (Р, t), а також склад газу.
Тому вибір методу визначення значення ККД наг‑
нітача залежить від об’єму початкової інформації, не‑
обхідної для розрахунку продуктивності нагнітача.
За наявності давача перепаду тиску газу на вхідному
конфузорі продуктивність нагнітача визначається як
Q= A ⋅

∆P ⋅ 104 ,

ρвс
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де A — коефіцієнт витрати; ∆P — перепад тиску газу
на вхідному конфузорі, кгс/см2; ρвс — густина газу на
вході, кг/м3. Похибка цього методу 5%.
За відсутності прямого або непрямого вимірюван‑
ня продуктивності слід використовувати паспортну
характеристику нагнітача, при цьому робоча точка
визначається зведеною відносною частотою обер‑
тання nзв і ступенем підвищення тиску ε, проте точ‑
ність визначення продуктивності при цьому дуже
низка (до 20%) з-за «розшарування» характеристики
ε = f (Qзв ) в експлуатації.
При використанні обох методів розрахунку фак‑
тичного ККД нагнітача для отримання достовірних
результатів необхідно проводити вимірювання тиску
газу на вході і виході нагнітача зразковими маноме‑
трами класу точності не нижче 0,4 і температури газу
з точністю 0,1…0,2 °C.
Зважаючи на відносну стабільність характеристи‑
ки відносної внутрішньої потужності ВН в експлуа‑
тації коефіцієнт технічного стану нагнітача по потуж‑
ності КN можна приймати рівним одиниці.
Так як витрата через динамічний компресор досить
сильно залежить від опору нагнітальної лінії доцільно
ввести в (2) параметр, який враховує цей вплив. Та‑
ким параметром є коефіцієнти втрати тиску у вхідно‑
му і вихідному трубопроводах. Він складається з втрат
тиску по довжині трубопроводу та в місцевих опорах.
Довжина газопроводу береться від точки розгалужен‑
ня до i-того ВН. Тоді

ξ заг=

λ
d

+ξ .

(6)

де λ — коефіцієнт гідравлічного опору; d — внутрішній
діаметр газопроводу; ξ — коефіцієнт втрат в місцевих
опорах.
Звідси
Q1 N 1 ⋅η1 ⋅ ξ заг 2
.
=
Q2 N 2 ⋅η2 ⋅ ξ заг 1

(7)

Витрата газу через ГПА обернено пропорційна
опору газопроводів обв’язки.
Таким чином можна суттєво уточнити розподіл ви‑
трати газу між окремими ГПА компресорної станції.

(5)
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МОБІЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В ДІАБЕТОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ
МОБИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ДИАБЕТОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
MOBILE INFORMATION SYSTEM FOR DECISION SUPPORT IN DIABETOLOGY
APPLYING CLOUD SERVICES
Анотація. В роботі представлена мобільна інформаційна система для підтримки прийняття рішень при діагностиці
та самоконтролю глікемічного статусу при цукровому діабеті. Застосовані при розробці хмарні технології надають можливість зберігати дані пацієнта та забезпечувати до них оперативний доступ лікаря, що дозволяє своєчасно приймати
рішення щодо подальшої корекції лікування.
Ключові слова: цукровий діабет, мобільна інформаційна система, рання діагностика, енергобаланс, самоконтроль,
хмара, хмарні сервіси.
Аннотация. В работе представлена мобильная информационная система для поддержки принятия решений при
диагностике и самоконтроле гликемического статуса при сахарном диабете. Примененные при разработке облачные
технологии предоставляют возможность хранить данные пациента и обеспечивать к ним оперативный доступ врача,
что позволяет своевременно принимать решение о дальнейшей коррекции лечения.
Ключевые слова: сахарный диабет, мобильная информационная система, ранняя диагностика, энергобаланс, самоконтроль, облако, облачные сервисы.
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Summary. The article contains information about mobile information system for decision support during diagnostics and
self-monitoring of glycemic status by patients with diabetes. Cloud technology applied during the development allows store
patient data and prompt doctor’s access to them, that allows make decision on further correction treatment on time.
Key words: diabetes, mobile information system, early diagnosis, energy balance, self-monitoring, cloud, cloud services.

Актуальність. Цукровий діабет розповсюджене
хронічне захворювання, яке по оцінкам ВОЗ, набуло
характеру неінфекційної епідемії. На сьогоднішній
день кожні 5 секунд в світі хтось захворює на цукро‑
вий діабет, а кожні 7 секунд хтось помирає від цієї
хвороби. Оскільки, діабет є хронічним ендокринним
захворюванням, він вимагає ретельного спостережен‑
ня за своїм способом життя. Все більше хворих на діа‑
бет людей помирає від неправильного режиму харчу‑
вання та надлишкової ваги. Тому існує необхідність
в розробці інформаційних медичних систем та додат‑
ків для підтримки прийняття рішень при контролі за
діабетичним статусом організму. Зважаючи на інтен‑
сивний розвиток мобільних технологій, які забезпе‑
чують інформаційну оперативну підтримку пацієнта
«в долоні» і на розвиток хмарних сервісів, які нада‑
ють можливість збереження і оперативного доступу
до великої кількості даних про пацієнтів, вважається
за доцільне розробка і впровадження цих технологій
в сучасні інформаційні системи [1, 2].
Мета. Розробка мобільної медичної інформацій‑
ної системи підтримки прийняття рішень в діабетоло‑
гії з використанням хмарного середовища для само‑
контролю та забезпечення лікарю можливості доступу
до даних пацієнтів.
Інформаційна система призначена для підвищення
якості самоконтролю цукрового діабету при прийнят‑
ті рішень при синтезі збалансованої дієти, адекватної
фізичним навантаженням та виду трудової діяльності.
Однією з цільових груп користувачів розробленої ме‑
дичної інформаційної системи є люди хворі на діабет
2-го типу. Діабет другого типу, на який припадає 95%
захворювань, є більш поширеним ніж діабет першо‑
го типу. Він пов’язаний з нездатністю організму ви‑
користовувати інсулін, який виробляє підшлункова
залоза. З діабетом 2-го типу на ранній стадії борють‑
ся шляхом фізичних навантажень та зміною режиму
харчування. Якщо після таких заходів рівень цукру
в крові не підтримується в допустимих межах, то лікар
приймає рішення щодо зміни схеми лікування. Вважа‑
ється, що ожиріння є основною причиною діабету 2-го
типу у осіб, що мають генетичну схильність до захво‑
рювання. Тому наступною цільовою групою користу‑
вачів мобільного додатку для пацієнта є люди з над‑
лишковою вагою, а також особи хворі на ожиріння [2].
За допомогою розробленого програмного забезпе‑
чення користувач може не тільки моніторити режим

харчування та активність, але пройти ранню діагнос‑
тику за удосконаленим алгоритмом.
Інформаційна система складається з двох додатків:
• мобільний додаток для пацієнта
• мобільний додаток для лікаря
Мобільний додаток для пацієнта має два функціо‑
нальні модулі:
— «Рання діагностика» (рис. 1.1) — в основі яко‑
го лежить алгоритм, що дозволяє, в порівнянні зі стан‑
дартною методикою, збільшити роздільну здатність
виявлення порушень в системі регуляції глікемії за
рахунок визначення на діагностичній шкалі додатко‑
вої зони — зони ризику захворіти на діабет. Додаток
візуалізує інформацію та прискорює діагностичний
висновок. Це дозволяє раніше акцентувати увагу на
тонкі зміни в процесах регуляції глікемії, і своєчас‑
но вжити заходи щодо усунення неявних порушень
в системі вуглеводного обміну, які можуть призвести
до діабетичних проблем в подальшому [1].
— «Енергобаланс» (рис. 1.2) — для підтримки
прийняття рішень при синтезі збалансованої дієти,
адекватної індивідуальним енерговитратам. Основу
модулю складають бази даних з продуктів харчування
та енерговитрат при різних видах діяльності. Розро‑
блене програмне забезпечення дозволяє користувачу
щоденно слідкувати за енергобалансом в калорійному
еквіваленті. За вхідними даними користувача система
розраховує ідеальну вагу, індекс маси тіла, потребу
в енергії на добу, а також на кожний прийом їжі. Після
вибору продуктів та планування фізичної діяльності,
обчислюється енергетичний дисбаланс на даний мо‑
мент. Якщо різниця між набраними калоріями з їжею
та витратними при запланованій активності виходить
за межі дозволеного діапазону, користувач отримує
попередження, що йому слід переглянути свій раціон
або фізичну активність [3, 4].
Мобільний додаток для лікаря (рис. 1.3) дозволяє
поповнювати базу даних пацієнтів, блокувати паці‑
єнтів та переглядати графіки зміни енергобалансу та
рівня глюкози за останній місяць. Саме цей матеріал
і дані несуть інформаційну користь для лікаря адже,
якщо енергобаланс користувача знаходиться в більш
менш нормальному стані, а рівень цукру збільшуєть‑
ся, це означає, що пацієнт потребує додаткової корек‑
ції за рахунок медикаментозного лікування, оскільки
дієта та фізичні вправи в даному випадку не є ефек‑
тивними.
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Рис. 1.1. Мобільний додаток для пацієнта. Модуль «Рання діагностика» (розроблено автором на основі [3])

Рис. 1.2. Мобільний додаток для пацієнта. Модуль «Енергобаланс» (розроблено автором на основі [3])

Рис. 1.3. Мобільний додаток для лікаря (розробка автора)
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Мобільна інформаційна система реалізована за до‑
помогою наступних інструментів, засобів та мов про‑
грамування:
1) Android studio — середовище розробки программ
на мобільні прилади з операційною системою Android.
2) Java — об’єктно-орієнтована мова програмування.
3) SQLite– вбудована реляційна база даних плат‑
форми Android.
4) Firebase — постачальник хмарних сервісів і до‑
датків, що включає в себе аутентифікацію, базу даних
в реальному часі, хмарне сховище, хостинг та інше.
Висновок
Розроблено мобільну інформаційну систему в
хмарному середовищі, орієнтовану на підтримку при‑
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йняття рішень в діабетології. Ця система дозволяє ко‑
ристувачу виявляти ранні порушення в процесах ре‑
гуляції цукру крові на доклінічному етапі, слідкувати
за своїм енергобалансом. Збережені в хмарному серед‑
овищі дані надають можливість лікарю спостерігати за
зміною енергобалансу та рівня цукру крові пацієнтів.
Це допомагає своєчасно за рахунок доступності даних
організувати корекцію глікемічного стану користува‑
чів, що зменшує ризик розвитку діабету і забезпечує
підтримку його в компенсованому стані. Реалізована
в хмарному середовищі інформаційна система роз‑
ширює границі медичної підтримки хворих на діабет
пацієнтів і сприяє підвищенню якості розв’язку при‑
кладних задач в діабетології.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ НАФТ В УМОВАХ
ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ПУСКОВЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ
MODELING OF BEHAVIOR OF HIGH-VISCOSITY OIL IN CONDITIONS
OF STARTING REGIMES OIL PUMPING STATIONS

Анотація. Досліджено реологічні властивості високов’язкої долинської нафти в умовах пускових режимів роботи нафтоперекачувальних станцій. Надані рекомендації по вибору безпечних та енергоощадних режимів роботи магістрального нафтопроводу Долина — Дрогобич.
Ключові слова: високов’язка нафта, тиксотропні властивості, напруження зсуву, пускові режими.
Аннотация. Исследованы реологические свойства высоковязкой долинской нефти в условиях пусковых режимов
работы нефтеперекачивающих станций. Предоставленные рекомендации по выбору безопасных и энергосберегающих
режимов работы магистрального нефтепровода Долина — Дрогобыч.
Ключевые слова: высоковязкая нефть, тиксотропные свойства, напряжение сдвига, пусковые режимы
Summary. The rheological properties of high-viscosity Dolyna’s oil in conditions of starting regimes oil pumping stations
have researched. The recommendations on the selection of safe and energy-saving modes of the main pipeline Dolyna — D
 rohobych have given.
Keywords: high-viscosity oil, thixotropic properties, stress shift, starting regimes

Вступ
трімкий розвиток світової економіки зумовив
поступове виснаження енергетичних корисних
копалин, в числі яких ключове місце посідає нафта.
Зменшення розвіданих запасів нафти призвело до
зростання частки в загальному видобутку важких
швидкозастигаючих високов’язких нафт. З точки зору
переробки такі нафти є цінною сировиною, однак їх
логістика стикається з цілою низкою технологічних
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труднощів. Відчутний прояв аномальних реологічних
властивостей високов’язких нафт зумовлює небезпе‑
ку їх застигання в трубопроводі чи резервуарах, що
суттєво підвищує ймовірність виникнення аварійних
ситуацій. Крім того, наявність в нафті значної кон‑
центрації парафінів викликає небезпеку їх випадання
на стінки трубопроводу, значно знижуючи при цьо‑
му його продуктивність. Високі показники в’язко‑
сті нафти, особливо в діапазоні низьких температур,
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сприяють суттєвому підвищенню гідравлічного опору
трубопроводу а разом з ним і значним енергетичним
втратам.
Дослідження реологічних властивостей висо‑
ков’язкої долинської нафти, що раніше проводилися
різними вченими, стосувалися вивчення впливу тем‑
пературних, технологічних та режимних факторів на
покращення реологічних та транспортабельних по‑
казників нафти. Однак ніким не розглядався вплив
часу на зміну реологічних параметрів долинської на‑
фти. Беручи до уваги очевидну приналежність висо‑
ков’язкої долинської нафти до тиксотропних рідин
[1, 3, 4], врахування такого впливу є необхідним для
адекватного оцінювання і характеристики її реологіч‑
них властивостей.
В Україні експлуатується унікальний магістраль‑
ний нафтопровід Долина — Дрогобич з технологією
неізотермічного перекачування високов’язкої швид‑
козастигаючої нафти Долинського родовища. Для
зменшення прояву аномальних реологічних власти‑
востей долинської нафти перед безпосереднім закачу‑
ванням в трубопровід її нагрівають до високої темпе‑
ратури (60–70 °C). Це дає змогу зменшити в’язкість
нафти та гідравлічні втрати в нафтопроводі. Однак,
значні енергетичні затрати на підігрів великих об’ємів
нафти зумовлюють пошук інших, альтернативних тех‑
нологій покращання реологічних і транспортабельних
властивостей високов’язкої долинської нафти, які б
дали змогу знизити собівартість її перекачування.
Технологія експлуатації єдиного в Україні магі‑
стрального нафтопроводу для транспортування в’яз‑
ких швидкозастигаючих нафт Долина — Дрогобич
передбачає циклічне перекачування партій нафти з пе‑
ріодичною зупинкою нафтопроводу. Для запобігання
«заморожування» трубопроводу внаслідок суттєвого
зростання показників реологічних параметрів нафти
в період зупинки перекачування високов’язка долин‑
ська нафта витісняється малов’язкою російською мар‑
ки РЕС, яка в міжцикловий період знаходиться в трубі.
У випадку тривалих зупинок така технологія виправ‑
дана, оскільки тиксотропні властивості долинської на‑
фти можуть стати суттєвим ускладнюючим фактором
в момент запуску перекачування. Однак, якщо розгля‑
дати нетривалі простої нафтопроводу, то доцільно на
основі глибоких реологічних досліджень тиксотроп‑
них властивостей високов’язкої долинської нафти ви‑
вчити можливості зупинки перекачування без витіс‑
нення малов’язкою нафтою. При цьому надзвичайно
важливим є знаходження оптимального часу спокою,
під час якого реологічні властивості долинської нафти
не перевищать критичних значень пускових режимів.
Якщо тиксотропний матеріал, що перебував у ста‑
ні спокою, деформувати з постійною швидкістю зсуву,
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то його структура буде поступово руйнуватися, а рео
логічні параметри з часом знижуватися. Швидкість
руйнування структури при певній швидкості зсуву
залежить від числа зв’язків до початку руйнування
структури і тому повинна зменшуватися з плином
часу [1, 2]. Одночасно буде також зростати швидкість
відновлення структури, тому що число можливих но‑
вих зв’язків збільшується. Зрештою, коли швидкості
структуроутворення і руйнування структури зрівня‑
ються, наступить динамічна рівновага. Тиксотропія
є оборотним процесом, і після зникнення збурювань
рідини її структура поступово відновлюється.
Пускові режими роботи НПС Долина характери‑
зуються значним зростанням робочих тисків, в деяких
випадках навіть з перевищенням максимально допу‑
стимих значень. Особливо це спостерігається після
тривалих зупинок перекачування, в умовах інтенсив‑
ного структуроутворення долинської нафти Для ви‑
значення ступеня прояву тиксотропних властивостей
високов’язкої долинської нафти та встановлення за‑
лежності реологічних показників нафти від часу в ла‑
бораторних умовах було проведено низку реологічних
досліджень швидкозастигаючої нафти Долинського
родовища. Досліди проводились з використанням
ротаційного віскозиметра Rheotest® 4.1 виробництва
фірми Medingen Gmbh та циркуляційного термостата
Julabo F25-МЕ фірми Julabo [3].
Суть експериментів полягала в наступному. Про‑
би нафти термостатувалися за температури 5 °C (ти‑
пова температура нафти в трубопроводі в холодний
період року) протягом 6 годин. Ця температура є
суттєво нижчою температури застигання (19÷20 °C),
тому і прояв тиксотропних властивостей повинен
бути більш очевидним. Час термостатування раніше
детально обґрунтований в роботі [4]. Далі необхідно
було змоделювати процес «розкачування» нафти під
час пускових режимів роботи НПС Долина. Така тех‑
нологія полягає в забезпеченні зрушення партії нафти
і її подальшу текучість за рахунок тривалої дії пуско‑
вих тисків, значення яких не перевищують макси‑
мальних нормативних. Для цього в реотесті задавали‑
ся значення градієнта швидкості зсуву рівними 1 с‑1,
100 с‑1, 200 с‑1, 300 с‑1, протягом 120–200 с вимірюва‑
лася зміна напруження зсуву. Вказані дії моделюва‑
ли процес руйнування структурної гратки парафінів
в’язкої нафти. Процес відновлення структури нафти
можна прослідкувати під час аналогічних дослідів,
але уже при зменшенні градієнта швидкості зсуву від
300 с‑1 до 100 с‑1 з кроком 100 с‑1.
Аналіз отриманих результатів реологічних дослі‑
джень доцільно розбити на окремі зони по градієнтах
швидкості зсуву. Так найкраще процес руйнування
кристалічної решітки парафіну в початковому етапі
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пускових режимів може бути змодельований в зоні
низьких градієнтів швидкості зсуву. На рисунку 1
наведені результати експериментальних досліджень
впливу тривалості прикладеного навантаження на на‑
пруження зсуву при градієнті швидкості зсуву 1 с‑1.
Шляхом математичного моделювання лінії тренду
дослідної кривої отримано аналітичну залежність на‑
пруження зсуву (Па) від тривалості прикладених зусиль
=
P 26,349 ⋅τ −0,158 .
(1)
Аналіз отриманих за допомогою моделі (1) резуль‑
татів розрахунків дає змогу зробити висновок, що при
градієнті швидкості зсуву 1 с‑1 і за температури 5 °C
збільшення тривалості постійного навантаження до
як завгодно великих значень (кілька десятків діб)
зможе знизити напруження зсуву менше ніж до 3 Па.

=
P 33,483 ⋅τ −0,087 .
(2)
Аналіз результатів математичного моделювання
дає змогу зробити висновок, що отримана аналітична
модель з високою точністю (більше 99%) описує експе‑
риментальні дані поведінки високов’язкої долинської
нафти на етапі руйнування кристалічної парафінової
решітки. Шляхом проведення прогнозних розрахун‑
ків за отриманою аналітичною залежністю встанов‑
лено, що тривале постійне навантаження (більше 10
діб) на долинську нафту зменшує її напруження зсуву
від майже 33 Па до 10 Па. Отримані результати свід‑
чать, що прикладене навантаження на нафту суттєво
знижує значення напруження зсуву, хоча і залишає її
в діапазоні прояву неньютонівських властивостей.
Поведінка високов’язкої долинської нафти на етапі
руйнування її структури при напруженні зсуву 200 с‑1
і 300 с‑1 за температури 5 °C в залежності від трива‑
лості прикладеного зусилля наведена відповідно на
рисунках 3 та 4.

Рисунок 1. Залежність напруження зсуву долинської нафти
від часу дії градієнту швидкості зсуву 1 с‑1

Аналогічне моделювання було проведено для ін‑
ших значень градієнта швидкості зсуву. Залежність
напруження зсуву від тривалості прикладеного наван‑
таження при градієнті швидкості зсуву 100 с‑1 наведе‑
на на рисунку 2.

Рисунок 3. Залежність напруження зсуву долинської нафти
від часу дії градієнту швидкості зсуву 200 с‑1
(отримано автором)

Рисунок 4. Залежність напруження зсуву долинської нафти
від часу дії градієнту швидкості зсуву 300 с‑1
(отримано автором)
Рисунок 2. Залежність напруження зсуву долинської нафти
від часу дії градієнту швидкості зсуву 100 с‑1
(отримано автором)

Побудова лінії тренду з подальшим її математич‑
ним моделюванням дозволила отримати аналітичну
залежність напруження зсуву від тривалості прикла‑
деного зусилля при градієнті швидкості зсуву 100 с‑1:
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Шляхом математичного моделювання резуль‑
татів експериментальних досліджень деструкції
кристалічної решітки високов’язкої долинської на‑
фти отримані аналітичні залежності зміни напру‑
ження зсуву в залежності від тривалості постійно‑
го зусилля при градієнті швидкості зсуву 200 с‑1 та
300 с‑1 (формули 3 та 4 відповідно):

// Международный научный журнал «Интернаука» // № 8 (30), 2017
(3)
=
P 44,388 ⋅τ −0,076 .
−0,053
.
(4)
=
P 53,448 ⋅τ
На основі проведених розрахунків за отримани‑
ми аналітичними залежностями встановлено, що при
градієнті швидкості зсуву 200 с‑1 збільшення тривало‑
сті постійного навантаження до як завгодно великих
значень не зможе знизити напруження зсуву менше
ніж до 15 Па, а при градієнті швидкості зсуву 300 с‑1 —
менше ніж до 25 Па.
Поведінка високов’язкої долинської нафти в момент
руйнування структури повністю корелюється з теорією
течії тиксотропних рідин [1,5]. Відзначається різке зни‑
ження напруження зсуву внаслідок прикладання зу‑
силь за рахунок початкового інтенсивного руйнування
кристалічного каркасу парафінів. В подальшому швид‑
кість руйнування парафінової решітки сповільнюється,
що за тривалого постійного навантаження призводить
до прямування напруження зсуву до певного мінімаль‑
ного значення для кожного градієнта швидкості зсуву.
Після руйнування кристалічної решітки парафіни
витягуються в довгі але нестійкі молекулярні ланцю‑
ги, не чинячи при цьому значного опору руху нафти.
Міцність парафінової решітки є основним фактором
стримування текучості високов’язкої нафти, а тому
після її значного руйнування за рахунок зниження на‑
пруження міжшарового зсуву і, як наслідок, пластич‑
ної в’язкості суттєво покращується текучість нафти.
Висновки
Шляхом проведення ґрунтовних досліджень рео‑
логічних властивостей високов’язкої долинської на‑
фти встановлена її приналежність до класичних тик‑
сотропних рідин. Результати проведених розрахунків
за отриманими аналітичними залежностями в діапа‑
зоні робочих температур магістрального нафтопрово‑
ду Долина — Дрогобич показали таке:
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–– на етапі руйнування структури (пускові умови на‑
фтоперекачувальної станції) в зоні низьких граді‑
єнтів швидкості зсуву (1 с‑1) після 10 годин впли‑
ву навантаження напруження зсуву знижується
з 30 до 5 Па; хоча напруження зсуву залишається
ще значним, це свідчить про суттєве руйнування
кристалічної гратки парафіну; подальше тривале
навантаження (до кількох десятків діб) знижує на‑
пруження зсуву до 3 Па;
–– в зоні високих градієнтів швидкості зсуву (100 с‑1,
200 с‑1 і 300 с‑1) руйнування структури навіть про‑
тягом значного часу (до кількох десятків діб) не
знижує напруження зсуву менш ніж до 10 Па, 15
Па і 25 Па відповідно; це вказує на неможливість
застосування технології простого способу «розка‑
чування» нафтопроводу для транспортування ви‑
соков’язкої нафти без її попереднього підігріву за
вказаних температурних умов;
–– забезпечення безаварійних та енергоощадних ре‑
жимів експлуатації магістрального нафтопроводу
Долина — Дрогобич за температури 5 °C вимагає
застосування технології попередньої підготовки до
транспортування (термообробка, попередній піді‑
грів, застосування депресаторів або розріджувачів);
–– за температури 5 °C високов’язку долинську нафту
під час зупинки не можна залишати в обв’язці НПС
на тривалий час, а потрібно витісняти малов’язкою
російською;
–– тільки в зоні низьких градієнтів швидкості зсуву
за температури 5 °C методом поступового «розка‑
чування» трубопроводу протягом 10 год можна до‑
сягнути значення напруження зсуву, яке дозволить
надати високов’язкій нафті текучості, хоча і без сут‑
тєвого збільшення продуктивності перекачування.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАМІНИ ІНСТРУМЕНТУ В УМОВАХ
ГНУЧКИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА В УСЛОВИЯХ
ГИБКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
THE AUTOMATION OF TOOL CHANGE IN TERMS
OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS
Анотація. В статті приведений огляд автоматизованих систем заміни інструменту, та аспекти їх використання
у гнучких виробничих системах.
Ключові слова: гнучка виробнича система, заміна інструменту, ріжучий інструмент, допоміжний інструмент.
Аннотация. В статье приведен обзор автоматизированных систем замены инструмента, и аспекты их использования в гибких производственных системах.
Ключевые слова: гибкая производственная система, замена инструмента, режущий инструмент, вспомогательный
инструмент.
Summary. The article is given the automated systems’ review of tool сhange and aspects of their usage in flexible manufacturing systems.
Keywords: flexible manufacturing system, tool change, cutting tools, auxiliary tools.
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а сьогоднішній день зростання вимог до якості
продукції середнього машинобудування, вима‑
гає застосування сучасних верстатів з ЧПУ. Їх висока
вартість заставляє нас по-новому звернути увагу на
їх раціональне використання, та ефективність роботи
виробничих систем, в яких вони задіяні. Ефективність
роботи технологічної системи залежить від багатьох
факторів. Одними з вирішальних є рівень організації
і автоматизації інструментального господарства. Для
підвищення продуктивності обробки деталей у гнуч‑
ких автоматизованих виробництвах (ГВС) потрібно
розробляти та впроваджувати автоматизовані систе‑
ми інструментального забезпечення, які забезпечу‑
ють збереження, налагодження, та автоматичну змі‑
ну інструмента. [1]. В нижчевикладеному ми ближче
торкнемось сучасних автоматизованих систем зміни
інструменту та їх використання.
Автоматизована система інструментального забез‑
печення складається з:
–– автоматизованого центрального інструментального
складу;
–– пристроїв автоматичної заміни інструменту в вер‑
статах і магазинах;
–– засобів автоматичного транспортування інструмен‑
ту в тарі;
–– засобів контролю стану інструменту на верстаті;
–– секції підготовки інструменту із пристроями роз‑
мірного настроювання й автоматичного кодування
інструменту;
–– системи управління. [1]
Системи інструментального забезпечення у ГВС
бувають двох типів.
Принцип роботи системи першого типу полягає
у використанні змінних магазинів: маніпулятор, що
розміщується поряд з верстатом переміщує магазин
з відпрацьованим інструментом до накопичувача
змінних магазинів, що доставляються до верстату ін‑
шими засобами автоматизації. Власне зміна робочого
інструменту відбувається за допомогою автоматич‑
ного оператора, до яких ми повернемось пізніше. До
недоліків систем цього типу можна віднести немож‑
ливість повного використання інструменту, трудоєм‑
ність транспортування і настроювання інструментів.
Принцип роботи систем другого типу полягає в ав‑
томатичній заміні інструмента в магазині обмеженої
місткості під час роботи верстата. Тобто основний ма‑
газин розташований на колоні верстата, а додатковий
позаду нього. Маніпулятор транспортує відпрацьова‑
ний інструмент з основного магазину в додатковий,
при цьому замінюючи його на новий, що міститься
в додатковому магазині. Наповнення та заміна інстру‑
менту в додатковому магазині відбувається вручну
або автоматично в міру необхідності. Перевагою сис‑
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тем цього типу є можливість включення до ГВС серій‑
них багатоцільових верстатів.
Пристрої для автоматичної заміни інструменту є
одними з основних факторів, що визначають викори‑
стання верстатів з ЧПУ в ГВС. Їх використання є од‑
ним із основних засобів скорочення допоміжного часу
та часу простою верстата.
Ефективність роботи пристроїв для автоматичної
заміни інструмента визначає їх відповідність наступ‑
ним вимогам:
–– мінімальні витрати часу на заміну інструмента;
–– достатня місткість інструментального магазину;
–– мінімальний вплив динаміки роботи магазину та
маси інструменту в ньому на якість оброблюваль‑
ної поверхні;
–– можливість збільшення місткості магазина без сут‑
тєвих змін в його конструкції;
–– можливість застосування принципів агрегатуван‑
ня. [1]
Конструкція пристроїв автоматичної зміни ін‑
струмента залежить від типу верстата, розташування
шпинделя, типу застосовуваного інструменту та три‑
валості його заміни.
В токарних верстатах широко застосовуються ба‑
гатопозиційні револьверні головки. Число інструмен‑
тів в яких дозволяє здійснити повну токару обробку.
Близько 70% заготовок можуть бути оброблені всього
вісьмома інструментами, а при наявності тринадцяти
інструментів можна провести обробку більше 95% за‑
готовок. [2].

Рисунок 1. Револьверна головка токарного верстата
з ЧПУ DMG MORI CL 2000 [5]

Заміна інструменту відбувається поворотом і фік‑
сацією головки. Оскільки у даному випадку магазин
інструментів водночас являється і робочим органом
верстату, що сприймає відповідні сили різання до
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робочий орган верстата; в другому ж магазин виконує
роль виключно накопичувача інструментів(дисково‑
го, барабанного, ланцюгового типів). В такому випад‑
ку зміна інструменту відбувається за допомогою окре‑
мого автооператора, який являє собою поворотний
важіль. За кількістю захватів автооператори бувають
одно-, дво- та багатозахватні. Найрозповсюдженіші
інструментальні двозахватні автооператори виконані
у вигляді двоплечевого важеля з двома захватами з ра‑
діальними затискувачами: такі автооператори широко
застосовуються в автоматичних пристроях для зміни
інструменту з дисковими інструментальними магази‑
нами, ланцюговими магазинами, а також для заванта‑
ження інструмента в шпиндель верстата з гнізда цен‑
тралізованих пристроїв живлення ГВС. [1]

Рисунок 2. Основні схеми розташування інструментальних
магазинів на багатоцільових верстатах з ЧПУ [1]

нього висуваються вимоги високої жорсткості, міц‑
ності та точності позиціонування.[2]
Серед систем автоматизованої заміни інструменту
в багатоцільових верстатах за типом розташування
магазину з інструментами можна виділити 4 групи:
з розташуванням інструментальних магазинів безпо‑
середньо на шпиндельнй бабці (Рис. 2, а), на стойці
зверху(Рис.2, б), на стойці збоку(Рис.2, в), на поруч
з верстатом(Рис.2, г).[1]
Розташування інструментів на шпиндельні бабці
скорочує час заміни інструменту, оскільки його замі‑
на відбувається без використання маніпулятора і не
потребує позиціонування шпинделя відносно інстру‑
ментального магазину. Перевагами таких систем є
простота конструкції та швидкість заміни інструмен‑
ту. До недоліків таких систем можна віднести те, що
завантаженість магазину інструментами може викли‑
кати пружні деформації в шпинделі, що в свою чергу
негативно впливає на точність оброблення.
З точки зору якості кращим рішенням вважається
розміщення інструментальних магазинів на додатко‑
вих опорах поряд зі шпинделем. У такому випадку ви‑
ключається вплив маси інструментального магазину
на колону верстата та шпиндель зокрема.
Що стосується інструментальних магазинів — при‑
строїв де безпосередньо зберігається ріжучий інстру‑
мент, вони бувають двох типів: в першому інструмен‑
ти розташовані в ньому безпосередньо сприймають
зусилля різання, тобто магазин водночас являє собою
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Висновки
Система інструментального забезпечення безпосе‑
редньо впливає на формування технологічних мож‑
ливостей верстатів. Так місткість магазина верстата,
та склад розміщуваних в ньому інструментів вплива‑
ють на число пристроїв, необхідної для повного обро‑
блення заготовки, а також на технологічний маршрут.
Наявність на верстаті пристроїв автоматичної заміни
інструментів дає можливість оперативно змінювати
його технологічні можливості, забезпечуючи високий
рівень гнучкості операційної технології. Автоматична
зміна інструментів у шпинделі дає можливість швид‑

Рисунок 3. Горизонтальний оброблюючий центр Hyundai
Kia KH 50G/63G [2]
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ко переходити до оброблення нової партії деталей.[4]
Таким чином можна зробити висновок: розроблення
та впровадження автоматизованих систем заміни ін‑
струменту має визначний вплив на ефективність ро‑

// Технические науки //

боти технологічної системи, що й визначає її основну
якість — відповідність поняттю гнучкої виробничої
системи.
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РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОГО ДОДАТКУ
ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ РІЖУЧОГО ТА
ДОПОМІЖНОГО ІНСТРУМЕНТУ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОСТАВА РЕЖУЩЕГО
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
CLIENT-SERVER APPLICATION ARCHITECTURE’S DEVELOPMENT
FOR AIDED DESIGN PART OF THE CUTTING AND SUPPORT TOOLS OF FLEXIBLE
MANUFACTURING SYSTEMS
Анотація. В статті описані теоретичні аспекти розробки архітектури клієнт-серверної аплікації для автоматизованого проектування складу ріжучого та допоміжного інструменту гнучких виробничих систем.
Ключові слова: клієнт-сервер, проектування складу інструменту, ріжучий інструмент, допоміжний інструмент.
Аннотация. В статье описаны теоретические аспекты разработки архитектуры клиент-серверного приложения для автоматизированного проектирования состава режущего и вспомогательного инструмента гибких производственных систем.
Ключевые слова: клиент-сервер, проектирование состава инструмента, режущий инструмент, вспомогательный інструмент.
Summary. In this article were described the main theoretical aspects of client-server application architecture’s development
for aided design part of the cutting and auxiliary tools of flexible manufacturing systems.
Keywords: client-server, tools composition design, cutting tools, auxiliary tools.
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В

сучасних умовах ринкової економіки та розви‑
неної конкуренції раціональне використання рі‑
зального та допоміжного інструменту має потужний
вплив на ефективність роботи технологічної системи
в цілому. Що в свою чергу визначає вартість продук‑
ції, а як наслідок — її конкуренто-спроможність на сві‑
товому ринку. Тому якісне проектування ріжучого та
допоміжного складу є надважливою задачею в умовах
гнучких виробничих систем.[1]
Значний розвиток програмних та апаратних засо‑
бів комп’ютерних мереж дозволяє розробляти сервіси
у вигляді клієнт-серверного додатку(аплікації), за‑
мість звичних десктоп додатків. Нижче наведені ос‑
новні переваги клієнт-серверної архітектури:
• Низькі вимоги до комп’ютерів, на яких установле‑
ний клієнт, оскільки всі обчислювальні вимоги ви‑
конуються на сервері;
• Всі дані зберігаються на сервері, який зазвичай на‑
багато краще захищений ніж клієнт; також на сер‑
вері простіше здійснювати контроль прав;
• Можливість використовувати ресурси одного сер‑
вера різними клієнтами(різні апаратні платформи,
операційні системи, т. д.) [2].
Клієнт-серверну архітектуру додатку будемо
розробляти у стилі REST (Representational State
Transfer). Це стиль побудови архітектури розподіле‑
ного додатка. Був описаний і популяризований 2000
року Роєм Філдінгом (англ. Roy Thomas Fielding), од‑
ним із творців протоколу HTTP. [3]
Кожна одиниця інформації однозначно визнача‑
ється URL — це значить, що URL по суті є первинним
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ключем для одиниці даних. Наприклад для торцевої
фрези для фрезерування уступів з ідентифікатором
490 адреса матиме вигляд /tool/mill/shoulder/490.
Звідси і виходить строго заданий формат. При чому
абсолютно не має значення, в якому форматі знахо‑
дяться дані за адресою tool/mill/shoulder/490 — це
може бути і HTML, і JSON, і відсканована копія у ви‑
гляді JPEG-файлу, і документ Microsoft Word.[3]
Управління сервісом ґрунтується на протоколі
передачі даних HTTP. Тобто клієнт надсилає HTTPrequest, з відповідними методами: GET (отримати),
PUT (додати, замінити), POST (додати, змінити, ви‑
далити), DELETE (видалити). У відповідь отримує
HTTP-response.
Клієнти (Інтернет-браузер/Android-додаток/iOSдодаток) дають запити Серверу, на якому містить‑
ся ядро програми — так званий шар бізнес-логіки
(Business Logic layer), в якому відбуваються всі обчис‑
лення. Він в свою чергу за допомогою шару доступу
до даних(Data Access Layer), здійснює операції в базі
даних, та віддає результат в шар бізнес логіки. Там
знову здійснюються відповідні обчислення, та через
шар представлення (View Layer) надається відповідь
клієнту.
Поглибимось у роботу шару бізнес логіки. Укруп‑
нена схема алгоритму підбору ріжучого та допоміжно‑
го інструменту представлена нижче:
Таким чином в кінцевій точці алгоритму отримає‑
мо відповідні файли-відомості з переліками ріжучого
та допоміжного інструменту необхідного для оброб
лення заданої поверхні.

Рисунок 1. Схема REST-сервісу
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Рисунок 2. Блок-схема алгоритму вибору ріжучого
і допоміжного інструменту [4]
Рисунок 4. (Продовження). Блок-схема алгоритму вибору
ріжучого і допоміжного інструменту [4]

Висновки
В даній статті було доведено перевагу розробки
клієнт-серверних аплікацій для автоматизованого
проектування складу ріжучого та допоміжного ін‑
струменту гнучких виробничих систем на противагу
звичних десктоп додатків, що є менш захищеними та
ефективними. З точки зору економічної вигоди клі‑
єнт-серверні аплікації також суттєво переважають над
сучасними десктоп додатками, адже їхня розробка ви‑
магає використання набагато меншої кількості ресур‑
сів. Таким чином, саме клієнт-серверні аплікації є до‑
ступним та зручним середовищем для проектування
складу ріжучого та допоміжного інструменту в умовах
гнучких автоматизованих виробництв.

Рисунок 3. (Продовження). Блок-схема алгоритму вибору
ріжучого і допоміжного інструменту [4]
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СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
З ЗАДАНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ПОЛЮСІВ
СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
С ЗАДАННЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ПОЛЮСОВ
SYNTHESIS DISCRETE CONTROL SYSTEM
WITH ASSIGNED POSITION POLES

Анотація. В даній статті розглянуті проблеми синтезу цифрових систем керування з використанням методу зворотних зв’язків за станом. Для вирішення таких задач необхідно задати бажані корені характеристичного рівняння замкнутої системи. Для цифрових систем керування таке завдання є проблематичним.
Проаналізовано особливості вибору бажаного характеристичного рівняння замкнутої системи та досліджена залежність якості синтезованої системи від його параметрів.
Запропоновано аналітичне визначення бажаних характеристичних коренів цифрової системи, які забезпечують необхідну якість керованого процесу.
Для перевірки аналітичних виразів розроблені моделі цифрових систем керування за допомогою програмного пакету MATLAB/Simulink.
Ключові слова: змінна стану, керованість, час перехідного процесу.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы синтеза цифровых систем управления с использованием метода обратных связей по состоянию. Для решения таких задач необходимо задать желаемые корни характеристического
уравнения замкнутой системы. Для дискретных систем управления такая задача является проблематичной.
Проанализированы особенности выбора желаемого характеристического уравнения замкнутой системы и исследована зависимость качества синтезированной системы от его параметров.
Предложено аналитическое определение желаемых характеристических корней цифровой системы, которые обеспечивают необходимое качество управляемого процесса.
Для проверки аналитических выражений разработаны модели цифровых систем управления при помощи программного пакета MATLAB / Simulink.
Ключевые слова: переменная состояния, управляемость, время переходного процесса.
Summary. In this article the problems of synthesis of discrete control systems with using the state feedback method were
considered. To solve such problems, it is necessary to specify the desired roots of the characteristic equation of a closed system.
For discrete control systems, this task is problematic.
The features of the choice of the desired characteristic equation of a closed system were analyzed and the dependence of
the quality of the synthesized system on its parameters was investigated.
An analytical determination of the desired characteristic roots of the digital system, which provide the necessary quality of
the controlled process was proposed.
For check analytical expressions, models of discrete control systems have been developed using the MATLAB / Simulink
software package.
Key words: state variables, controllability, response time.

Вступ
етод змінних за станом використовується для
синтезу систем керування як для класу лінійних
безперервних, так і для цифрових об’єктів керування.
На теперішній час існує достатня кількість публі‑
кацій та модифікацій даного методу. Так у [1, 2] опи‑
сано використання методу для синтезу безперервних
систем керування, а в [3] приведено застосування ме‑
тоду до синтезу цифрових систем.
Однак, якщо для безперервних систем існують
рекомендації по вибору бажаних коренів характерис‑
тичного рівняння, такі як: біноміальний стандартний
розподіл або розподіл Баттерворта, то для цифрових
систем чіткого аналітичного обґрунтування вибору
бажаних характеристичних коренів не існує.
Аналіз досліджень і публікацій дозволяє визна‑
чити основні шляхи удосконалення методу, а саме
виведення аналітичних виразів для визначення ба‑
жаних коренів характеристичного рівняння, які за‑
безпечують підвищення якості синтезованих систем
керування.

М

 x1 
 
де X =    — n-мірний вектор станів об’єкта управ‑
x 
 n
ління;
 y1 
 
Y =    — l-мірний вектор змінних виходу;
y 
 n
 u1 
 
U =    – m-мірний вектор керуючих впливів;
u 
 n
 a11  a1n 


A =      – постійна матриця, що задає
a

 n1  ann 
властивості об’єкта розмірністю n * n ;
 b11  b1m 


B =      — постійна матриця управління
b  b 
nm 
 n1
розмірністю n*m;

Постановка та вирішення задачі
Задача синтезу цифрової системи вирішується
у наступній постановці. Структура цифрової системи
керування передбачається заданою у вигляді системи
рівнянь, які задані у просторі станів виду.

 c11  b1n 


C =      — постійна матриця виходу роз‑
b  b 
ln 
 l1
мірністю l*n.

X[k +=
1] AX[k] + BU[k]

Будемо розглядати випадок одиничного управля‑
ючого впливу.

Y[k + 1] =
CX[k] ;
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Об’єкт управління задовольняє умові повної керо‑
ваності, тобто існує не вироджена матриця керовано‑
сті P = B A( n−1) B , така що rank ( P ) = n .
Задача обирання бажаних коренів характеристич‑
ного рівняння полягає в тому, щоб після синтезу регу‑
лятора забезпечити замкнутій системі задані динаміч‑
ні характеристики.
Розглянемо аналітичне рішення задачі знаходжен‑
ня бажаних коренів характеристичного рівняння для
забезпечення нульових усталеної помилки та перере‑
гуювання і скорочення часу перехідного процесу.
Запишемо управління через зворотній зв’язок за
станом:
(1)
U ( k ) = − KX ( k ) .
У загальному вигляді матриця K має вигляд:

(

=
K

)

( K1 ( z1 , z2 ,…, zn ) K2 ( z1 , z2 ,…, zn )…K n ( z1 , z2 ,…, zn ) )

Для системи другого порядку загальний вигляд
матриці K
K = ( K1 ( z1 , z2 ) K 2 ( z1 , z2 ) )
Запишемо передавальну функцію вихідної замкну‑
тої системи
−1
(2)
W
=
( z ) C * ( z * E − A + BK ) * B + D
У нашому випадку приймаємо, що матриця D до‑
рівнює нулю, тому її не враховуємо. Обчислимо W(z)
для системи другого порядку, за формулою (2).
Система з передавальною функцією другого по‑
рядку має такі матриці А, В та С у загальному вигляді.
a
A =  11
 a21

a12 
 b11 
 ; B =   ; C = ( c11
a22 
 b21 

c12 ) ; D = 0 .

З виразу (3) можна записати:
K1 (b11 − b11a22 + b21a12 ) + K 2 (b21 − b21a11 + b11a21 ) =
=
c11b11 + c12 b22 + c12 b11a21 + c11b21a12 − c12 b21a11 − c11b11a22 −
−1 + a22 + a11 − a11a22 + a12 a21
Отже, для системи другого порядку система рів‑
нянь матиме вигляд:
V
 K1 ( z1 , z2 ) ∗ N 1 + K 2 ( z1 , z2 ) ∗ N 2 =

 z1 , z2 < 1,

(5)

де
N1 =
b11 − b11a22 + b21a12
N2 =
b21 − b21a11 + b11a21
V=
c11b11 + c12 b22 + c12 b11a21 + c11b21a12 − c12 b21a11 − c11b11a22 −
−1 + a22 + a11 − a11a22 + a12 a21
З системи рівнянь знаходимо бажані корені ха‑
рактеристичного рівняння замкнутої системи, які
для одиничного стрибка забезпечують досліджуваній
цифровій системі нульову сталу помилку та скорочен‑
ня часу перехідного процесу.
Підтвердимо виконані розрахунки прикладом. Не‑
хай задана передавальна функція неперервної системи.
Wнч (s ) =

5
.
(0.3 s + 1)(0.4 s + 1)

Виконаємо синтез цифрової системи керування, ме‑
тодом синтезу зворотних зв’язків за станом, яка забез‑
печує нульову сталу помилку та скорочення часу пе‑
рехідного процесу. Період квантування за часом 0.1 с.
Визначимо передавальну функцію приведеної без‑
перервної частини цифрової системи.

Передавальна функція замкнутої системи другого
порядку через елементи матриць буде мати вигляд:
z(c11b11 + c12 b22 ) + c12 b11a21 + c11b21a12 − c12 b0.172
a −zc+ 0.1416
b a
Wпбч (s ) = 2 221 11 11 11 22 .
W ( z) =
+ )0.558
K (bb za −−bc11ba22
+ b21a12 ) + K 2 (b21 z − b21a11 + b11a21 ) + z z− −z(1.495
a22 + za11
+ a11a22 − a12 a21
z(c b + c b ) + c b a + c b a 1− c 11
a

W ( z) =

11 11

12 22

12 11 21

11 21 12

12 21 11

11 11 22

K1 (b11 z − b11a22 + b21a12 ) + K 2 (b21 z − b21a11 + b11a21 ) + z 2 − z(a22 + a11 ) + a11a22 − a12 a21

Застосуємо теорему про кінцеве значення функції:
z −1
∗ β ( z );
z
z
=
(t ) W ( z ) ∗
де β
z −1
z −1
z
∗W ( z ) ∗= lim z →1=
W ( z)
z
z −1

 0.5 
 1.495 −0.558 
A=
 ; B =  0  ; C = ( 0.3439 0.2831);
0 
 
 1

lim
=
lim z →1
t →∞ β (t )

lim z →1
=

(3)

c11b11 + c12 b22 + c12 b11a21 + c11b21a12 − c12 b21a11 − c11b11a22
K1 (b11 − b11a22 + b21a12 ) + K 2 (b21 − b21a11 + b11a21 ) + 1 − a22 − a11 + a11a22 − a12 a21

Як відомо, цифрова система є стійкою, коли корені
характеристичного рівняння лежать в околі одинич‑
ного радіуса. Запишемо систему рівнянь:
z −1

β (t ) lim z →1
∗β
=
( z) 1
lim t →∞ =
z

z , z < 1
 1 2
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Перейдемо до векторно-матричної моделі цифро‑
вої системи.

(4)

D =0.
Визначимо матриці зворотних зав’язків за станом
з характеристичного рівняння.
E z − A + BK = z 2 + z ( −1.495 + 0.5K1 ) + ( 0.5K 2 + 0.558 )
=
K1 (1.495 − z1 − z2 ) / 0.5
K2 =
(−0.558 + z1 z2 ) / 0.5
Використовуючи систему рівнянь (5) знаходимо
бажані корені z1 , z2
N 1 = 0.5; N 2 = 0.5; V = 0.2505.
При z1 = 0.5; z2 = 0.373.
Кінцеве значення матриці зворотних зв’язків за
станом дорівнює:
=
K (1,244 −0,743 )
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Для перевірки отриманих результатів виконаємо
моделювання цифрової системи з регулюючим при‑
строєм та вихідну систему для порівняння за допомо‑
гою прикладного пакету MATLAB.
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V
 K1 ( z1 , z2 , z3 ) ∗ N 1 + K 2 ( z1 , z2 , z3 ) ∗ N 2 + K 3 ( z1 , z2 , z3 ) ∗ N 3 =

<
z
,
z
,
z
1,
 1 2 3
де
N 1 =b11 − b11 (a33 + a22 ) + b21a12 + b31a13 + b11 (a33 a22 − a23 a32 ) +
+b21 (a32 a13 − a33 a12 ) + b31 (a23 a12 − a13 a22 )
N 2 =−
b21 b21 (a33 + a11 ) + b31a23 + b11a21 + b11 (a31a23 − a33 a21 ) +
+b21 (a11a33 − a31a13 ) + b31 (a13 a21 − a11a23 )
N 3 =−
b31 b31 (a22 + a11 ) + b11a31 + b21a32 + b11 (a21a32 − a22 a31 ) +
+b21 (a31a12 − a32 a11 ) + b31 (a11a22 − a12 a21 )
=
V c11 N 1 + c12 N 2 + c13 N 3 + 1 + a11 + a22 + a33 − a11a33 −

−a11a22 − a22 a33 + a23 a32 + a21a12 + a31a13 +
+a11a22 a33 − a11a23 a32 + a11a23 a32 + a31a23 a12 −
−a12 a21a33 + a13 a21a32 − a13 a22 a31
Рис. 1. Схема синтезованої моделі

Графіки перехідного процесу вихідної та синтезо‑
ваної систем представлені на рисунку 2.

Рис. 2. Перехідні процеси вихідної та синтезованої систем

Як видно з отриманих результатів, даний метод
синтезу дозволяє стабілізувати систему та звести по‑
милку системи в усталеному режимі до нуля, забезпе‑
чує час регулювання рівний одній секунді та нульове
перерегулювання.
Для системи з передавальною функцією третього
порядку маємо такі матриці у загальному вигляді.
 a11

A =  a21
a
 31

a12
a22
a32

a13 
 b11 

 
a23  ; B =  b21  ; C = ( c11
b 
a33 
 31 

c12

c13 ) ;

D =0.
Для системи третього порядку загальний вигляд
матриці K:
K = (K1 ( z1 , z2 , z3 ) K 2 ( z1 , z2 , z3 ) K 3 ( z1 , z2 , z3 )) .
Обчислимо W(z), за формулою (2) поданою вище,
застосуємо теорему про кінцеве значення функції (3)
та за формулою (4), для передавальної функції тре‑
тього порядку система рівнянь матиме вигляд:

Оскільки визначення передавальної функції при‑
веденої безперервної частини та перехід до вектор‑
но-матричної моделі і визначення матриць A, B, C, D
ми виконуємо за допомогою MATLAB. То канонічні
форми матриць A, B, C, D для передавальної функції
порядку n матимуть вигляд.
a
a12
 11
 a21 0
A =  0 a32

 

 0 0

 
b 
 11 
B = 0 ; C
 

 0 
 

a13  a1( n −1)
0 
0
0 
0


 an( n −1)


0

= ( c11

a1n 

0 
0 ;



0 


c12  c1n ) ;

D =0.
Тоді формули для розрахунку N n та Vn матимуть
вигляд.
Для передавальної функції другого порядку:
N 1 = b11 − b11 ∗ 0 + b21a12 = b11 ;
N 2 = 0 − a11 ∗ 0 + b11a21 = b11a21 ;
V= c11 N 1 + c12 N 2 + a12 a21 + a11 − 1 .
Для передавальної функції третього порядку:
N 1 = b11 ;
N 2 = b11a21 ;
N 3 = b11a21a32 ;
V= c11 N 1 + c12 N 2 + c13 N 3 + a13 a21a32 + a12 a21 + a11 − 1.
Проаналізувавши формули розрахунку N n та Vn
для другого та третього порядків можна помітити за‑
кономірність. Отже формули у загальному вигляді
для розрахунку N n та Vn мають вигляд:
n

N n = b11 ∏ ai ( i −1)
i =2
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=
Vn
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т

∑ (c1i N i + ∆ i (−1)i +1 ) − 1

(6)

Визначимо матрицю зворотних зав’язків за станом
з характеристичного рівняння.

i =1

Розрахувавши значення N n та Vn складаємо систе‑
му рівнянь для перехіної функції n-того порядку.

E z − A + BK = z 4 + z 3 ( 0,007813 K1 − 3,917 ) + z 2 ( 0,031252K 2 + 5,756 ) +
+ z ( 0,031252K 3 − 3,7636 ) + ( 0.015626 K 4 + 0.9232 )

За теоремою Вієта, складемо систему рівнянь.

N 1 K1 = V1


N 1 K1 + N 2 K 2 =
V2

N 1 K1 + N 2 K 2 + N 3 K 3 =
V3




Vn
 N 1 K1 + N 2 K 2 + N 3 K 3 +  + N n K n =

(7)

Перевіримо виведені формули розрахунком ба‑
жаних коренів для передавальної функції четвертого
порядку.
Виконаємо синтез цифрової системи керування
за зворотнім зв’язком за станом, коли передавальна
функція неперервної системи має вид
16
Wнч (s ) = 4
.
3
5s + 4 s + 3 s 2 + 2s + 1
Визначимо передавальну функцію приведеної без‑
перервної частини цифрової системи з періодом кван‑
тування за часом 0.1 c. Та перейдемо до векторно-ма‑
тричної моделі. Запишемо матриці A, B, C.
 3,917 −1,439 0,9409 −0,4616 


4
0
0
0
;
A=
 0

1
0
0


0
0,5
0
 0


z1 + z2 + z3 + z=
3.917 − 0.007813 K1

4
z z + z z + z z + z z + z z =
 1 2 1 3 1 4 3 2 4 3 + z3 z4 0.031252K 2 + 5.756

z3 z4 0.031252K 3 − 3.7636 (9)
 z1 z2 z3 + z1 z2 z4 + z1 z3 z4 + z2=

=
z1 z2 z3 z4 0.015626 K 4 + 0.9232

Підставимо значення матриці зворотних зв’язків
у систему (9) та знайдемо значення z1 , z2 , z3 , z4 .
Для перевірки отриманих результатів виконаємо
моделювання цифрової системи з регулюючим при‑
строєм за допомогою прикладного пакету MATLAB/
Simulink.
Графіки перехідного процесу синтезованої системи
та вихідної системи представлено на рисунках 3 та 4.

 0,007813 


0

B=


0


0


C = ( 0,001679 0,004544 0,004472 0,0008003 ) .
Розрахуємо значення N n та Vn , і складемо систему
рівнянь для перехідної функції 4-того порядку.

Рис. 3. Перехідний процес вихідної системи

Таблиця 1
Значення розрахованих Nn та Vn
N1

N2

N3

N4

V1

V2

V3

V4

0.007813

0.031252

0.031252

0.015626

2.91701312

-2.8388448

0.92489489

0.0017074

0.007813 K1 = 2.91701312


−2.8388448
0.015626 K1 + 0.031252K 2 =

(8)

0.015626 K1 + 0.031252K 2 + 0.031252K 3 =
0.92489489

0.015626 K1 + 0.031252K 2 + 0.031252K 3 + 0.015626 K 4 =
0.0017074

Вирішивши систему рівнянь отримуємо кінцеве
значення матриці зворотних зв’язків за станом:
K=
( 373,353785 −184,175668 120,431965 −59,0802182 )

Щоб знайти бажані корені z1 , z2 , z3 , z4 .
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З отриманих результатів видно, що даний метод
синтезу дозволяє стабілізувати систему та звести по‑
милку системи до нуля в усталеному режимі та нульо‑
ве перерегулювання, проте час регулювання дорівнює
1200 с.
Спробуємо зменшити час регулювання, обравши
один з коренів
z1 = 0.5 .

// Международный научный журнал «Интернаука» // № 8 (30), 2017

Рис. 4. Перехідний процес синтезованої системи
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Рис. 4. Перехідний процес синтезованої системи
при z1 = 0,5

Сумістивши системи (8) та (9) отримуємо систему
z1 + z2 + z3 + z=
3.917 − 0.007813 K1

4

z
z
+
z
z
+
z
z
+
z
z
+
z
z
+ z3 z4 0.031252K 2 + 5.756
1 2
1 3
1 4
3 2
4 3=


z1 z2 z3 + z1 z2 z4 + z1 z3 z4 + z2=
z3 z4 0.031252K 3 − 3.7636

=
z1 z2 z3 z4 0.015626 K 4 + 0.9232


0.015626 K1 + 0.031252K 2 =
−2.8388448

0.015626 K1 + 0.031252K 2 + 0.031252K 3 = 0.92489489


0.0017074
0.015626 K1 + 0.031252K 2 + 0.031252K 3 + 0.015626 K 4 =

Отримуємо кінцеве значення матриці зворотних
зв’язків.
K=
( 309,378861 −168,169261 120,419288 −59,0802182 )

Для перевірки отриманих результатів виконаємо
моделювання за допомогою MATLAB. Графік пере‑
хідного процесу синтезованої системи представлено
на рисунку 4.

Як видно з графіка перехідного процесу, час регу‑
лювання дорівнює зменшився майже вдвічі, що збіль‑
шує якість перехідного процесу.
Висновок. Таким чином, запропоновано узагаль‑
нений аналітичний вираз для визначення бажаних
коренів характеристичного рівняння замкнутої циф‑
рової системи, який використовується при синтезі
цифрових систем зі зворотними зв’язками за станом.
Це дозволило покращити якість перехідного про‑
цесу (звести до нуля помилку та перерегулювання).
Але слід зазначити, що у випадку підвищення поряд‑
ку цифрової системи спостерігається збільшення часу
перехідного процесу. Можна запропонувати обирати
один чи декілька коренів зі значеннями 0,5. Проте, це є
подальшим напрямком досліджень у цій галузі науки.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК
ИЗ ЭКСТРАКТА СОИ
DEVELOPMENT OF COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF TABLETS
WITH THE EXTRACT OF SOYA

Аннотация. В статье представлены исследования по разработке таблеток из экстракта сои. Подобран и обоснован
оптимальный состав вспомогательных веществ для производства таблеток из экстракта сои методом влажного гранулирования.
Ключевые слова: экстракт сои, таблетка, влажная грануляция, фракционный состав, сыпучесть, прессуемость, пористость, насыпная масса, влажность, биосоя.
Summary. The article presents a study on the development of pills from extract of soybean. Selected and justified optimal
composition of auxiliary substances for the production of tablets from the extract of soybean with the method of wet granulation.
Key words: soybean extract, tablet, wet granulation, fraction composition, flowability, compressibility, porosity, bulk density,
moisture, biosoya.

Р

ак — это общее обозначение большой группы бо‑
лезней, которые могут поражать любую часть тела.
Используются также такие термины, как злокачествен‑
ные опухоли и новообразования. Рак молочной железы
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является самым распространенным раковым заболе‑
ванием среди женщин как в развитых, так и в разви‑
вающихся странах. Заболеваемость раком молочной
железы в развивающихся странах возрастает в связи
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с ростом продолжительности жизни, дальнейшей ур‑
банизацией и все более широким принятием западно‑
го образа жизни [1]. Поиск эффективных препаратов
для лечения рака — актуальная проблема фармацев‑
тической науки и практического здравоохранения. Со‑
всем недавно было обнаружено, что соя способствует
предупреждению развития некоторых видов раковых
опухолей, современное лечение которых проводиться
с помощью химиопрепаратов. Бобы сои восстанавлива‑
ют организм после лечения некоторых видов опухолей,
они богаты изофлавонами, это биологически активные
соединения, которые поступая в организм, действуют
как фитоэстрогены. Эти вещества защищают организм
от болезней, связанных с нарушением баланса гормо‑
нов в организме. Именно это качество сои и способно
снизить риск заболеваний гормонозависимыми видами
рака, такими как рак простаты, матки, молочной желе‑
зы. Ученые из Национального института рака США
провели многочисленные исследования, посвященные
проблемам рака. В результате исследований и много‑
численных дебатов, ученые пришли к заключению, что
соя борется с раком молочной железы, раком толстой
кишки, раком простаты. Весомым аргументом в пользу
сои стал тот факт, что в странах с высоким потреблени‑
ем соевых продуктов заболевания раком встречаются
значительно реже, чем в тех государствах, где соевые
продукты употребляют мало. Фитопрепараты облада‑
ют более мягким действием на организм больного, не
вызывая побочных эффектов, по сравнению с препара‑
тами синтетического происхождения, их можно при‑
менять длительно и при комплексном лечении. Одним
из новых препаратов такого действия является сухой
экстракт из семян сои с условным названием «Био‑
соя», полученная в институте Биоорганической химии
им. академика Садыкова АНРУз. Соя культурная (лат.
Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид
рода Соя (Glycine) семейства Бобовые. Семена сои —
один из редких продуктов, содержащих изофлавоны.
К соевым изофлавонам относятся генистин (1664 мг/
кг) генистеин, даидзин (581 мг/кг), даидзеин, глици‑
теин (338 мг/кг), куместрол (0,4 мг/кг), являющиеся
термостабильными гликозидами, и которые не разру‑
шаются при кулинарной обработке. Это биологически
активные компоненты сои, которые обладают различ‑
ной эстрогенной активностью. Такие элементы предот‑
вращают негативное развитие гормонозависимых форм
рака, подавляют рост опухолей, а также приостанавли‑
вают развитие сердечно-сосудистых заболеваний [2].
Цель настоящей работы — разработка оптимально‑
го состава и технологии таблеток из сухого экстракта
сои («Биосоя») с дозировкой 100 мг, установленной
по литературным данным [3, с. 18–25; 4, с. 205–208].
Качество таблеток зависит от свойств таблетируемой
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массы. Для правильного выбора технологии таблеток
«Биосоя», были изучены физико-химические и техно‑
логические свойства субстанции (табл. 1). Порошок
«Биосоя» представлен мелкой фракцией (доля частиц
с размером менее 0,125 мм составляет 20,45%) и об‑
ладает очень плохой сыпучестью (0,20 г/с). Следова‑
тельно таблетки «Биосоя» нельзя получить прямым
прессованием. Поэтому нами был использован метод
влажной грануляции [5, с. 75–78].
Таблица 1
Характеристика технологических свойств
субстанции «Биосоя»
Показатель

Характеристика

Внешний вид порошка

мелкий
кристалличес‑
кий порошок белого цвета
с желтоватым оттенком со
специфическим запахом

Форма частиц субстанции

плоские и объемные плас‑
тины

Растворимость в воде очи‑ хорошо растворим
щенной
Пористость, %

50,7+2,3

Насыпная масса, г/см3

0,422+0,54

Фракционный состав, мкм, %
+ 1000
- 1000 + 500
- 500 + 250
- 250 + 125
- 125

3,39+1,23
14,94+4,54
61,22+4,45
20,45+5,57

Сыпучесть, г/с

0,20+0,01

Влажность,%

4,00+0,05

При прессовании лекарственных веществ (ЛВ) рез‑
ко уменьшается пористость и тем самым затрудняется
проникновение жидкости внутрь таблетки. Для улуч‑
шения распадаемости или растворения применяют раз‑
рыхляющие (набухающие) вещества, обеспечивающие
механическое разрушение таблеток в жидкой среде, что
необходимо для скорейшего высвобождения действую‑
щего вещества. Крахмал картофельный, натрия карбок‑
симетилцеллюлоза — вещества, разрывающие таблетку
после набухания при контакте с жидкостью. Частицы
большинства ЛВ имеют небольшую силу сцепления
между собой, поэтому их таблетирование требует при‑
менения высокого давления, которое отчасти является
причиной несвоевременного износа пресс-инструмента
таблеточных машин (матриц и пуансонов) и получе‑
ния некачественных таблеток. Для достижения необ‑
ходимой силы сцепления при сравнительно небольших
давлениях к таблетируемым веществам прибавляют
связующие вещества. Их функция заключается в том,
что, заполняя межчастичное пространство, они увели‑
чивают контактную поверхность частиц и когезион‑
ную способность. Функции связующих веществ могут
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выполнять различные вещества. В качестве связующих
веществ применяют чистые растворители (вода, эта‑
нол), поскольку они частично растворяют таблетируе‑
мый материал; природные камеди (акация, трагакант),
желатин, сахар (в виде сиропов с концентрацией 50–
67%), крахмальный клейстер, производные целлюлозы,
кислоту альгиновую и алъгинаты. Воду применяют во
всех случаях, когда простое увлажнение обеспечивает
нормальную грануляцию порошкообразной массы. Ис‑
следования показали, что с увеличением концентрации
раствора связующих веществ ухудшается распадаемость
таблеток и скорость высвобождения лекарственного ве‑
щества. Это относится к таким веществам, как крахмаль‑
ный клейстер, натриевая соль карбоксиметилцеллюло‑
зы (Na КМЦ), полиэтиленоксид (ПЭО) и желатин. Что
касается поливинилпирролидона (ПВП) и альгината
натрия, то увеличение их количества улучшает высво‑
бождение лекарственного вещества. Следовательно,
для каждого таблетируемого материала целесообразно
подбирать оптимальный количественный и качествен‑
ный состав связующих веществ, чтобы, получив наи‑
лучшие механические свойства гранулята и таблеток,
в то же время обеспечить требуемую их распадаемость
и скорость высвобождения лекарственного вещества.
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) имеет удли‑
ненную форму частиц (волокна) с размером основной
фракции 110–260 мкм, обладает средней сыпучестью
и хорошей прессуемостью (180 Н). МКЦ была выбрана
нами в качестве сухого связывающего вещества, которое
значительно улучшает физико-химические и техноло‑
гические свойства действующих субстанций, а имен‑
но-стойкость к раздавливанию и истираемость таблеток.
Скользящие вещества, адсорбируясь на поверхности
частиц (гранул), устраняют или уменьшают шерохо‑
ватость, повышая их текучесть (сыпучесть). Наиболь‑
шей эффективностью скольжения обладают частицы,
имеющие сферическую форму. Скользящие вещества
выполняют еще одну функцию: снятие электростатиче‑
ского заряда с частиц порошка или гранулята, что так‑
же улучшает их сыпучесть. Для этой цели используют
тальк, стеараты, аэросил. Эти вещества целесообразно
вводить в состав таблетируемых масс в высокодисперс‑
ном состоянии. Чем больше степень измельчения, тем
большую поверхность таблетируемой массы при одина‑
ковом количестве они могут покрыть.
В качестве вспомогательных веществ при разра‑
ботке прописи таблеток «Биосоя» использовались: на‑
полнители — лактоза, мальтодекстрин; связывающие
вещества — вода очищенная, этиловый спирт 96%ный,
микрокристаллическая целлюлоза, разрыхлители —
крахмал картофельный, натрия карбоксиметилцел‑
люлоза, газообразующие вещества — смесь натрия ги‑
дрокарбоната с лимонной кислотой, антифрикционное
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вещество — кальция стеарат [6, с. 22–28]. Было получе‑
но 20 различных серии прессуемых масс «Биосоя», раз‑
личающиеся природой и количеством вспомогательных
веществ. Каждую серию увлажняли связывающим ве‑
ществом, влажную массу сушили при 40–500С, гранули‑
ровали просеиванием через сито диаметром отверстий
1000 мкм и прессовали модельные таблетки из различ‑
ных таблеточных масс на ручном гидропрессе при 30–40
атм., которые оценивали по внешнему виду, прочности
и распадаемости. Распадаемость полученных табле‑
ток определялась на приборе «Качающаяся корзинка».
Прочность таблеток исследовалась на тесте твердости
TBH 450TD IC и в фриабиляторе [7, с. 154–155].
Для составов № 1,2,3 таблеток «Биосоя», МКЦ,
Na КМЦ, крахмал перемешивали, увлажняли водой
очищенной, после высушивания гранулировали, опу‑
дривали кальция стеаратом и прессовали. Составы
№ 1,2,3 не отвечали требованиям ГФ XI по распадае‑
мости. Поэтому таблетки состава № 4,5,6 были получе‑
ны опудриванием на поверхность высушенных гранул
Na КМЦ, крахмала и кальция стеарата, но таблетки
по внешнему виду и прочности не отвечали требова‑
ниям. Составы № 7,8 имели мраморную поверхность
и неравномерный цвет. Составы с мальтодекстрином
прилипала к пресс-формам таблеточной машины,
края и поверхность таблеток были с изъянами, нецель‑
нокрайние. Полученные данные показали, что самым
оптимальным оказались таблетки из состава № 15:
Субстанция «Биосоя»
— 0,100 г
МКЦ			
— 0,404 г
Na КМЦ			
— 0,090 г
Кальция стеарат		
— 0,006 г
Средняя масса таблетки	 — 0,6 г
Технологический процесс получения таблеток
«Биосоя» состоит из следующих стадий: просеива‑
ние по отдельности субстанции «Биосоя», МКЦ, Na
КМЦ через сито диаметром отверстий 150 мкм, сме‑
шивание всех ингредиентов. После массу увлажняют
водой очищенной до влажной массы. Сушат прессуе‑
мую массу в сушильном шкафу при 40–500С, до опти‑
мальной остаточной влажности 3,5%. Проводят сухую
грануляцию, гранулируя массу через сито диаметром
отверстии 1000 мкм. Опудривают массу кальция стеа‑
ратом предварительно просеянного через сито диаме‑
тром отверстий 100 мкм. Прессовали таблетки плоско‑
цилиндрические с фаской диаметром 11мм, высотой
30–40% от диаметра, массой 0,6 г на таблеточной ма‑
шине ударного типа. Масса прессовалась удовлетво‑
рительно, не прилипала к пресс-форме, средняя масса
таблеток на протяжении всего периода прессования
оставалась стабильной. Технологические характери‑
стики прессуемой массы определяли согласно мето‑
дикам, описанным в литературе [5, с. 92–98].
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Таблица 2

Механические характеристики экспериментальных составов таблеток «Биосоя»
Показатели качества для таблеток
Состав на 1 таблетку, г

внешний вид

распадаемость, мин

прочность на
излом, Н

прочность на
истирание,%

1) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,404
Крахмал‑0,09
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с гладкой поверхностью без
сколов

15+0,10

110+1,1

99,30+0,11

2) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,434
Na КМЦ‑0,06
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с гладкой поверхностью без
сколов

14+0,10

110+1,1

99,30+0,28

3) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,494
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с гладкой поверхностью без
сколов

16+0,23

115+1,4

98+0,34

4) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,404
Na КМЦ‑0,09
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с царапинами на поверхностьи
со сколами

6,0+0,15

80+1,0

97+0,54

5) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,404
Крахмал‑0,09
Кальция стеарат‑0,005
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дри-ческой формы с риской,
с царапинами на поверхностьи
со сколами

13+0,14

60+1,3

96+0,45

6) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,236
Na КМЦ‑0,06
Кальция стеарат‑0,004
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с царапинами на поверхностьи
со сколами

6,0+0,43

70+1,2

97+0,60

7) Биосоя‑0,1
Кислота лимонная‑0,0582
Натрия гидрокарбонат‑0,1358
МКЦ‑0,3
Кальция стеарат‑0,006
(спирт этиловый 96%ный-связывающие
вещество)

масса прилипает к пресс-фор‑
мам, таблетки плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с мраморной поверхностью
без сколов

25+0,53

130+1,0

100+0,38

8) Биосоя‑0,1
Лактоза‑0,434
Na КМЦ‑0,06
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с мраморной поверхностью
без сколов

20+0,09

120+1,1

100+0,28

9) Биосоя‑0,1
Мальтодекстрин‑0,494
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

масса прилипает к пресс-фор‑
мам, края и поверхность та‑
блеток с изъянами, нецельно‑
крайние

17+0,21

110+1,8

100+0,39

10) Биосоя‑0,1
Сахароза‑0,2
Мальтодекстрин‑0,294
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

масса прилипает к пресс-фор‑
мам, края и поверхность та‑
блеток с изъянами, нецельно‑
крайние

15+0,22

100+1,4

98+0,18

11) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,250
Лактоза‑0,244
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с гладкой поверхностью без
сколов

12+0,20

70+1,3

97+0,15
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12) Биосоя‑0,1
Лактоза‑0,250
Мальтодекстрин‑0,244
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

масса прилипает к пресс-фор‑
мам, края и поверхность та‑
блеток с изъянами, нецельно‑
крайние

11+0,19

110+1,2

99+0,20

13) Биосоя‑0,1
мраморность, пятнистый цвет
МКЦ‑0,30
поверхности, слипание табле‑
Мальтодекстрин‑0,194
ток
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

25+0,17

120+1,4

100+0,50

14) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,434
Na КМЦ‑0,06
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с гладкой поверхностью без
сколов

11+0,15

105+1,8

99+0,38

15) Биосоя‑0,1
МКЦ‑0,404
Na КМЦ‑0,09
Кальция стеарат‑0,006
(Вода очищенная-связывающие вещество)

белого цвета, плоскоцилин‑
дрической формы с риской,
с гладкой поверхностью без
сколов

6,0+0,11

90+1,3

98+0,25

Таблица 3
Характеристика технологических свойств
прессуемой массы «Биосоя»
Показатель

Характеристика

Растворимость в воде очищенной Хорошо растворим
Пористость, %

Выводы
Разработан оптимальный состав и технология та‑
блетированной лекарственной формы «Биосоя» с ис‑
пользованием влажной грануляции.

25,7+2,3

Насыпная масса, г/см3

0,750+0,54

Фракционный состав, мкм,%
+ 1000
- 1000 + 500
- 500 + 250
- 250 + 125
- 125

65,72+5,48
20,78+5,34
10,40+3,01
3,1+5,57

Сыпучесть, г/с

11,3+0,01

Влажность, %

3,50+0,05
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ANALYSIS OF LEVEL OF PHYSICAL TRAINING CYCLISTS
IN PRE-HIKING PERIOD

Анотація. Розглянуто основні аспекти передпохідної підготовки велотуристів до багатоденного категорійного спортивного велопоходу. Проаналізовано стан фізичної підготовленості велотуристів на початку та наприкінці передпохідного періоду.
Ключові слова: передпохідний період, фізична підготовка, фізичні якості, розвиток, результат.
Аннотация. Рассмотрены основные аспекты передпоходной подготовки велотуристов к многодневному категорийному спортивному велопоходу. Проанализировано состояние физической подготовленности велотуристов в начале
и в конце передпоходного периода.
Ключевые слова: передпоходный период, физическая подготовка, физические качества, развитие, результат.
Abstract. The main aspects of the pre-hike training of cyclists for a multi-day category sports bike trip are considered. The
state of physical preparedness of bicyclists in the beginning and at the end of the pre-hike period is analyzed.
Keywords: pre-hike period, physical preparation, physical qualities, development, result.

О

дним з найважливіших чинників спортивних до‑
сягнень у велосипедному туризмі, як і в інших
видах спортивного туризму є фізична підготовле‑
ність туристів. Тренування велотуристів спрямоване
на розвинення рухових якостей — сили, швидкості,
гнучкості, витривалості, координаційних здібностей
та ін..
Фізична підготовка велотуристів поділяється на
загальну і спеціальну. Загальна фізична підготовка
спрямована на різнобічний розвиток рухових якостей,

та є функціональною базою для розвинення спеціаль‑
них фізичних якостей.
Засобами фізичної підготовки велотуристів — є різно‑
манітні фізичні вправи, що безпосередньо або опосеред‑
ковано впливають на розвиток рухових якостей [1, 2, 5].
Загальнофізична підготовка є початком річного
тренувального циклу і проводиться орієнтовно з ли‑
стопада по березень.
Загальнофізична підготовка — це основа спортив‑
ної витривалості велотуриста, яка при скоєнні походів
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високих категорій складності виходить на перший
план. Разом з тим саме цей період недооцінюється або
зовсім ігнорується велотуристами, що призводить до
великого відсіву з велотуризму після першого трива‑
лого велопоходу [1, 6].
Найкраще тренування проводити в парку, в лісі,
використовуючи природні і штучні перешкоди (де‑
рева, канави, різні бар’єри, лавки, схили, піщані май‑
данчики і т. д.), причому набагато інтенсивніше тре‑
нувальний процес проходить в групі. Взимку силове
тренування можна проводити в тренажерному залі.
Якщо є можливість до атлетичних вправ корисно до‑
дати спортивні ігри, які внесуть в тренування високий
емоційний фон.
Загальнопідготовчі вправи сприяють всебічному
функціональному розвитку організму спортсмена-ту‑
риста, та мають включати елементи акробатики, гім‑
настики, вправи з обтяженням, стрибки, види легкої
атлетики, рухливі та спортивні ігри, тощо. Окремо
слід виділити вправи які створюють спеціальну базу
для наступного удосконалення у спортивній похідній
діяльності, сприяють удосконаленню функцій серце‑
во-судинної та дихальної систем. До таких слід від‑
нести рівномірний біг, ходьбу, пересування на лижах,
плавання.
Спеціальні підготовчі вправи містять елементи
велосипедного туризму чи наближені до них за фор‑
мою, структурою та характером навантаження: ігри та
естафети на велосипедах, вправи на велотренажерах,
спеціальні вправи для розвитку м’язів під час їзди на
велосипеді, силові тренажери, тощо.
Одне з найважливіших фізичних якостей велоту‑
ристів — витривалість. Визначається вона здатністю
ефективно виконувати роботу помірної інтенсивнос‑
ті (аеробного характеру) тривалий час, тобто здатно‑
сті серцево-судинної системи організму протистояти
втомі під час довгої їзди. Найкраще витривалість ви‑
робляється в самих велопоходах (вихідного дня і ба‑
гатоденних), але ця властивість також розвивається
в гімнастичних вправах, лижних кросах, в спортивній

ходьбі, бігу на довгі дистанції і т. д. У походах і на тре‑
нувальних прогулянках повинен бути пізнавальний
елемент. Тоді не доведеться людей агітувати і вмовля‑
ти піти в похід або прийти на тренування [2, 3, 5].
Вправи, що виконуються з високою інтенсивніс‑
тю, особливо на велосипеді, вкрай стомлюючі і при
частому повторенні викликають перенапруження
центральної нервової системи. Тому необхідно змі‑
нювати варіанти взаємозв’язку обсягу і інтенсивнос‑
ті вправ і методи їх застосування, змінювати чергу
самих вправ, міняти обстановку і характер проведен‑
ня занять, робити короткочасні перерви в тренуванні
[1, 3, 4].
Для визначення рівня змін фізичної підготовлено‑
сті велотуристів у передпохідний період були відібра‑
ні вправи, які інформативно відображали рівень рухо‑
вих якостей спортсменів-туристів.
Тестування проходило із застосуванням загально‑
підготовчих вправ: біг на 60 м; 12-ти хвилинний біг
(тест Купера); вистрибування за 30 с; присідання зі
штангою 20 кг; та спеціальної підготовчої вправи —
кількість обертів педалей за 1 хвилину
В результаті педагогічного спостереження визна‑
чено, що протягом чотирьох місяців передпохідного
періоду рівень рухових якостей виріс за всіма показ‑
никами (біг на 60 м, вистрибування за 30 с, присідання
зі штангою вагою 20 кг., кількість оборотів педалей за
1 хвилину) без суттєвої різниці (р>0,05).
По результатам бігу на 60 м., середній результат
зменшився на 0,1 с і склав 8.1 с (t=0,26; p>0,05).
Середній результат в вистрибуваннях за 30 с склав
наприкінці передпохідного періоду 27,6 разів (t=0,7;
p>0,05).
Результати в присіданні зі штангою 20 кг та кіль‑
кості обертів педалей за 1 хвилину збільшились на 1,8
разів (t=0,73; p>0,05), та 3,5 рази (t=1,67; p>0,05) від‑
повідно.
Водночас наприкінці передпохідного періоду до‑
стовірні зміни були визначені лише у 12-ти хвилинно‑
му бігу (t=2,4; p<0,05) (табл. 1).
Таблиця 1

Показники підготовленості велотуристів у передпохідний період (n1=n2=10)
№
з/п

Показники

Березень

Червень

Х 2 ±m1

Х 2 ±m2

8,2±0,28

8,1±0,26

t1,2=0,26; p>0,05

2734±79,74

2868±48,38

t1,2=2,4; p<0,05

Оцінка достовірності

1.

Біг 60 м, с

2.

12-ти хвилинний біг, м

3.

Вистрибування за 30 с, кіл-ть разів

26,6±1,01

27,6±1,01

t1,2=0,7; p>0,05

4.

Присідання зі штангою 20 кг, кіл-ть разів

39,9±1,82

41,7±1,68

t1,2=0,73; p>0,05

5.

Кількість обертів педалей за 1 хвилину

90,85±2,09

94,35±1,87

t1,2=1,67; p>0,05
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PREPARATION, ORGANIZATION AND CARRYING OF CYCLING TRIP
OF DIFFERENT COMPLEXITY OF CATEGORIES

Анотація. Розглянуто усі етапи щодо здійснення багатоденного категорійного велосипедного спортивного походу.
Ключові слова: велосипедний туризм, маршрут, туристський похід, група, підготовка.
Аннотация. Рассмотрены все этапы по осуществлению многодневного категорийного велосипедного спортивного
похода.
Ключевые слова: велосипедный туризм, маршрут, туристский поход, группа, подготовка.
Abstract. All stages of the implementation of the multi-day cycling sport trip of different complexity of categories are
considered.
Key words: bicycle tourism, route, hiking, group, preparation.

С

портивний туризм — самостійний вид спорту, який
входить в єдину спортивну класифікацію і пред‑
ставляє найбільш гармонійний вигляд спортивно-оз‑
доровчої діяльності людини, представляє собою групу
різних типів, видів і форм туризму, об’єднаних моти‑
вами занять, характером маршрутів, організаційними
формами. Спортивний туризм передбачає подолання
маршруту активним способом, тобто без використання
транспортних засобів, покладаючись лише на власні
сили, реалізуючи вміння та навички пересування піш‑
ки, на лижах, плавзасобах, велосипеді і т.д. [4].
Велосипедний туризм (велотуризм) — це один
з видів спортивного туризму, метою якого є подолан‑
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ня відстаней, різних перешкод на велосипеді, в яко‑
му велосипед служить головним або єдиним засобом
пересування. З велосипедного туризму проводяться
змагання різного рангу, присвоюються спортивні роз‑
ряди і звання, так само, як і в інших видах спорту.
Велосипед простий, надійний, спортивний, до‑
ступний, економічний засіб пересування. Також ве‑
лосипед є екологічно чистим видом транспорту. [2, 3].
Велосипедний туризм містить в собі як елементи ве‑
лосипедної гонки на час, так і елементи тривалого бага‑
тоденного курсування по заданому маршруту із засто‑
суванням навігаційних приладів (GPS-приладу), або
компаса і карт з використанням навичок орієнтування.
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До особливостей велотуризму можна віднести:
протяжні маршрути, рух групою, вміння обслуговува‑
ти і ремонтувати велосипеди, рух по стежках і бездо‑
ріжжю, подолання категорійних перешкод, тощо [7].
Різновидами велопоходів є: одноденний велопо‑
хід — велопохід без ночівель, як правило, виїзд —
вранці, приїзд — ввечері того ж дня; похід вихідного
дня — велопохід з одною ночівлею, як правило, виїзд
в суботу вранці і приїзд в неділю ввечері; багатоден‑
ний велопохід — велопохід тривалістю в кілька днів
з ночівлями [5].
Категорійний велопохід — це спортивний вело‑
сипедний похід, здійснений групою велотуристів по
маршруту, за складністю і протяжністю, умови про‑
ведення якого відповідають правилам проведення
спортивних походів. Існуюча методика категорування
велопоходів дозволяє проводити на теренах України
велопоходи 1–5 к/с.
Будь-який велосипедний туристський похід — від
походу вихідного дня до категорійного спортивно‑
го походу планується, організовується і готується.
По суті, він починається задовго до виходу групи на
маршрут і завершується через деякий час після закін‑
чення активної частини походу, тобто тоді, коли бу‑
дуть вирішені питання, пов’язані з підведенням його
підсумків і оформленням всіх документів. Ця багато‑
гранна і трудомістка робота включає чотири послідов‑
ні етапи: організацію, підготовку, проведення і підве‑
дення підсумків походу [1, 3, 6].
Етап організації спортивного велопоходу, почина‑
ючи із задуму, визначення мети і завдань, плануван‑
ня і рішення достатньо широкого кола організацій‑
них питань, завершується переїздом в місце початку
маршруту, а іноді і декілька пізніше — після органі‑
зації розвідних операцій, якщо такі виконувалися не
активним способом, а за допомогою транспорту.
Організаційний етап підготовчого періоду вклю‑
чає: визначення мети і головних завдань основного
(похідного) періоду, комплектування групи, вибір
району походу і підготовку документів — кошториси
витрат і накази (ухвали) про похід. Цей етап співпадає
в часі з перехідним періодом і лише в найбільш склад‑
них випадках частково накладається безпосередньо на
підготовчий період. У будь-якому випадку доцільно
завершити роботу з комплектування групи (команди)
на цьому етапі, щоб забезпечити якісну підготовку
учасників походу в підготовчому періоді [2, 6].
При комплектуванні туристських груп важливі не
тільки наявність туристського досвіду, спеціальних
знань і навичок, потрібних для походу, у поєднанні
з хорошим рівнем фізичної і технічної підготовлено‑
сті учасників походу і керівника групи, але також і об‑
лік питань соціально-психологічного плану. Від авто‑
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ритету керівника, відчуття товариства в групі, рівня
дисципліни, психологічної підготовленості групи до
маршруту і т. п. в першу чергу залежить успіх планова‑
ного походу, його безаварійність, всебічна корисність
походу не тільки для його учасників, але і для колек‑
тиву, що готував групу до походу.
Комплектування туристської групи зазвичай про‑
водиться з числа членів одного колективу, що займа‑
лися в секції з туризму, що дозволить забезпечити
монолітність групи, яка в умовах спортивного походу
повинна бути саме спортивною командою. При цьому
обов’язки керівника на маршруті походу істотно шир‑
ші, глибше, відповідальніше, чим обов’язки просто ка‑
пітана команди. У туристській групі в екстремальних
умовах необхідне не тільки повне взаєморозуміння
учасників, але і хороше знання можливостей, харак‑
теру та звичок кожного зі своїх товаришів по походу.
Таке знання можливе лише при постійному спілку‑
ванні, спільних тренуваннях, навчанні, при єдності
цілей і єдиному розумінні завдань не тільки конкрет‑
ного походу, але і обраного виду туризму [1, 2, 5, 8].
Етап підготовки проходить з деяким тимчасовим
зрушенням по відношенню до етапу організації. Фак‑
тично повна підготовка до велопоходу закінчується
тоді, коли завершується робота по здійсненню при‑
буття на місце початку походу (самостійно, активним
способом), розвідок, акліматизації учасників.
Важливим інструментом управління підготовкою
велотуриста є поетапні контрольні перевірки фізич‑
ної, технічної і теоретичної готовності учасників май‑
бутнього походу на основі контрольного тестування,
результатів змагань і медичного контролю. Спеці‑
альні корективи вносяться до підготовки велотурис‑
та не тільки в результаті періодичного і поетапного
отримання інформації про стан тренованості тих, що
займаються, але і у міру збору і обробки інформації
про район майбутнього велопоходу, особливостях
біокліматичних умов з урахуванням характеристики
природних перешкод на планованому маршруті. Ці
корективи торкаються не тільки власне тренувально‑
го процесу, але також і поетапного плану підбору, ви‑
готовлення і випробування різних видів спорядження
і раціонів харчування.
На етапі проведення велопоходу туристською гру‑
пою виконується різноманітна робота, що за своїм
змістом далеко виходить за рамки простого проход‑
ження маршруту: ведення похідного щоденника, опис
складних ділянок маршруту і фотографування, корек‑
тування картографічного матеріалу, виконання різно‑
манітних наукових завдань тощо. Все це є матеріалом
для підготовки звіту про похід — головною і найбільш
трудомісткою складовою частиною етапу підведення
підсумків походу [3, 6].
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Організація, підготовка, проведення і підведення
підсумків велосипедного спортивного туристського
походу — це комплекс паралельних і послідовних за‑

ходів, що забезпечують досягнення поставленої мети
і рішення основних задач при максимальному оздоро‑
вчому ефекті і повній безпеці учасників.
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ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ ВСЕЛЕННОЙ
LAWS OF THE DYNAMICS OF THE UNIVERSE

Аннотация. В работе показано, что законы динамики описывают основы видение мироздания. Дано
формулировка зависимости постоянная Планка от времени, которого мы называли эволюционным показателем. Определено закон эволюции, границы распространение параметрических критериев, принципа неопределенности Вернера Гейзенберга на все эволюции. Рассмотрено отношение синхронности и симметрия
параметрических критериев Вселенной.
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Abstract. The work shows that the laws of dynamics describe the basis of the vision of the universe. The formulation of Planck’s constant dependence on time, which we called the evolutionary index, is given. The law of evolution,
the boundaries of the distribution of parametric criteria, the uncertainty principle of Werner Heisenberg on all evolution are determined. The ratio of synchronism and symmetry of parametric criterior’s of the Universe is considered.
Key words: parametric criteria, evolutionary index, Heisenberg uncertainty.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
остоянная Планка, которая зависит от времени, дадим название эволюционный показатель
(ЭП) — ht. ЭП, есть количественное значение индикации, характеризующее гравитационно-волновой резонанса (амплитуды, напряженности) материи, динамику и развитие Вселенной.
Формулы начала, развития и конца Вселенной,
можно выразить с помощью ЭП — h
 t, значений скорости света — c, гравитационной постоянной — G, постоянная Стефана-Больцмана — σ и величин метрики.
Теория гравитационно-волнового резонанса (сте‑
пени эволюции), заключается в том, что если в начале
образования материи равна постоянной Планке — hр,
то дальше увеличивается и соответствует свое значе‑
ние ht. Автором, приблизительно 30 лет тому назад [1]
было сформулировано, что под основными параме‑
трическими критериями (ПК) материи понимаются
количественные показатели основных физических
величин в фиксированный момент времени. Оценки
степени репрезентативности, пространственных, вре‑
менных и параметрических характеристик объектов,
модели и средства получения информации произво‑
дится на основе анализа ПК - ¥k, и определяются вели‑
чины размеров объекта в мировое время и на мировой

П

линии. ЭП были использованы для нахождения раз‑
личных закономерностей материи [2–8].
Использование мировых констант, для определе‑
ния ПК материи сложилось исторически давно, и все
параметры рассчитывали на начало Вселенной. Джон
Стони, Джеймс Максвелл, Макс Планк, Георгий Га‑
мов, Дмитрий Иваненко, Лев Ландау и другие, иссле‑
дователи принимали, что постоянная Планка не зави‑
сит от мировой времени, вычислили значение ПК. Это
исходило от того, что постоянная Макса Планка, была
формулирована для черных тел [9–11].
ПЕРВЫЙ ЗАКОН ДИНАМИКИ ВСЕЛЕННОЙ
Первый закон динамики Вселенной гласит, что ве‑
личины ПК материи зависят от времени существова‑
ние!
В 1996 году Роджер Пенроуз писал: «Квантовой
механике сейчас около 75 лет. Это не очень много,
если сравнить ее, для примера, с теорией гравитации
Ньютона. Следовательно, вряд ли будет сюрпризом,
если квантовая механика, как-то изменится суще‑
ственно для макроскопических объектов» [12].
Квантовые закономерности используется не толь‑
ко для микромира, а также для макромира и мегами‑
ра. Теории Планка, Гейзенберга и т. д., перекрывается
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разработанной нами теорией ЭП [5, 6]. На основании
первого закона динамики материи, можем написать:
Ψt = F(ht)
(1)
здесь, Ψt — параметрические критерии, ht — эволюци‑
онный показатель.

Здесь: ∆x, ∆p учитывают неопределенность коор‑
динат и импульса.
ТРЕТИЙ ЗАКОН ДИНАМИКИ ВСЕЛЕННОЙ
Отношение параметрических критериев с ЭП меняется синхронно и симметрично и характеризует
гравитационное — волновой амплитуды выделенной
материи.

Рисунок 1. Рождение и эволюция материи.

Здесь: ∆x, ∆p учитывают неопределенность коор‑
динат и импульса.

ВТОРОЙ ЗАКОН ДИНАМИКИ ВСЕЛЕННОЙ
Второй закон динамики Вселенной ЭП показывает
границы изменения гравитационно-волновой ампли‑
туды объектов во вселенной. На основании второго
закона можем написать:
hр ≤∆pt ∙ ∆L t ≤ ht
(2)
где ∆pt, ∆Lt учитывают неопределенность импульс
и линейный размер массы, а hр и ht — ЭП массы.
Принцип неопределенности Гейзенберга может
быть распространен для сопряженных составляющих,
в том числе, для энергии и времени. Учитывая неопре‑
деленность энергии — ∆Et и неопределенность време‑
ни — ∆tt можем написать:
hp≤ ∆Et∙∆tt≤ ht
(3)
ЭП материи очерчивает границы, изменение значе‑
ния в ходе эволюции Вселенной.

Рисунок 2. Граница применимости изменение ПК
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Рисунок 3. Закон эволюции материи

Здесь: ¥t — значение ПК во время вычислений, ¥i —
значение ПК материи во время наблюдений, tt –время
наблюдений, tt –отрезок времени вычисления.
В работах [2–6] указано, что изменение метриче‑
ских величин охватывает всю эволюцию Вселенной
и меняются приблизительно на 1061 раз. На основе сим‑
метрии, синхронности параметрических критериев,
можем написать закон эволюции материи Вселенной:
10–61 ≤

∆¥
∆t
≈
≈ ≤ 1.
¥
t

(4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭП показывает границы изменения гравитацион‑
но-волновой амплитуды параметрических критери‑
ев материи, при этом отношения параметрических
критериев меняется синхронно и симметрично и ста‑
новится наглядно, что квантовая механика и класси‑
ческая физика, связана друг с другом общими законо‑
мерностями.
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FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ RUS YAZIÇILARI HAQQINDA
ФИРИДУН БЕК КОЧАРЛИ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ
FIRUDIN BEY KOCHARLI ABOUT RUSSIAN WRITERS

Annotasiya. Məqalədə P. Çexov, N. V. Qoqol və b. rus yazıçıları haqqında Firidun Bəy Köçərlinin müxtəlif illərdə yazdığı
və o dövrün mətbuatında çap etdirdiyi məqalələrinə diqqət yetirilir. Bu əsərlərdə irəli sürülən ideya və fikirlərin həmin dövrdəki
Azərbaycan gercəkliyi ilə əlaqələri ön plana çəkilir.
Açar sözlər: abid (ibadətlə məşğul olan); bimisl (qiymətsiz); əhli-kəmal (bilik əhli, ağıllı); ədibanə (ədəbli və tərbiyəli adama yaraşan tərzdə); fəna (pis); idilliya (təbiət qoynunda dinc həyat); ima (him-cimlə); kəlam (söz, danışıq); kəsbi-maarif (təhsil almaq); missioner (göndərmə, tapşırıq); nisf (yarım, yarımçıq); nücəba (nəcib adamlıar, əsilli adamlar); rəiyyət (bir dövlətin
vətəndaşları); təqdir (bəyənmə); vəsf qılmaq (tərifləmək).
Аннотация. Статья посвящается произведениям Фирудин Бека Кочарли о П. Чexoве, Н. В. Гоголе и других русских
писателях, написанных им в разные годы и изданные в прессе того времени. Отношения и взаимосвязи идей и мыслей,
рассматриваемые в этих произведениях, выдвигаются на первый план с реалиями Азербайджана того времени.
Ключевые слова: богослужитель; бесценный; умные люди; как подобает воспитанному человеку; плохой; идиллия
(мирная жизнь на лоне природы); мимика; изречение; получить образование; миссионер; половина, незаконченное;
люди благородного происхождения; подданные (граждане одного государства); одобрение; хвалить, восхвалять.
Annotation. The article is dedicated to the works of Firudin Bey Kocharli about P. Chexov, N. V Gogol and other Russian
writers, written in different years and published in the press of the time. The relations of thoughts and ideas discussed in these
works, come to the fore with the realities of Azerbaijan of that time.
Key words: worshipper; priceless knowledgeable; as an educated people; the bad; idyllic (peaceful life in nature); hint; the
statement; getting education; missionaries; a half, unfinished; noble; common (the citizens of one state); appreciation; to praise.

F

iridun bəy Köçərli (1863–1920) ədəbi tənqidi məqa‑
lələrilə böyük bir xəzinə yaratmışdır. Onun bu mövzu‑
dakı məqalələri elmi sanbalı, təfəkkür dərinliyi, əhatəliliyi
və yeniliyi cəhətdən çox qiymətli əsərlərdir. Dövrünün elə
bir mühüm ədəbi-mədəni hadisəsi olmaz ki, F. Köçərli ona
dərindən nüfuz etməsin, öz sözünü deməsin.
Dövrünün (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri) böyük
və kiçik ədəbi hadisələrini diqqətlə izləyən F. Köçərlinin
müxtəlif mətbuat orqanlarında çap olunmuş məqalələrin‑
in ana xəttini xalqının mənafeyi, onun maariflənməsi kimi
problemlər təşkil edir.
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“F. Köçərli dövrünün qabaqcıl bir ziyalısı kimi dünya
və rus ədəbiyyatının təcrübəsindən istifadə edir, xalqın
həyatında incəsənətin, ədəbiyyatın rolunu yüksək qi‑
ymətləndirirdi (2, 379). Bu cəhətdən onun həmin illərdə
çap etdirdiyi məqalələri içərisində rus yazıçı və şairlərinin
həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi xeyli sayda məqaləsi
vardır. Məqalələrin bir qismi həmin yazıçıların yubiley‑
lərinə, digər qismi ədəbi yaradıcılıqlarına həsr edilmişdir.
Digər məqalələr isə maarif və mədəniyyətə, təlim-tərbi‑
yəyə aid fikirlərini oxuculara daha ətraflı çatdırmaq üçün
istifadə etdiyi əsərlərdir.
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F. Köçərlinin Anton Pavloviç Çexovun (1860–1904)
vəfatı münasibətilə 16 iyul 1904-cü ildə “Şərqi-Rus”
qəzetində çap etdirdiyi məqaləsi maraqlıdır. Bura‑
da A. P. Çexov “təbii, mətin, qələmi ötkün və dili şirin bir
ədibdir”.
F. Köçərli qeyd edir ki, A. P. Çexov özünün müxtəsər
və qısa hekayələrində rus millətinin hər bir sinfinin əh‑
valatını yazıb, eyib və qüsurlarını iztehza və kinayə ilə zərif
şəkildə göstərir. Kiçik və məzmunlu hekayələrilə məişət
hadisələrini yazıb, demək olar ki, onun şəklini çəkib bir
tərəfdən oxucularını həm sevindirib, həm də kədərləndirib.
O zaman A. P. Çexovun əsərlərinin 12 cilddə çap olun‑
duğunu söyləyən ədib Çexovun komediyalarının da old‑
uğunu bildirir. Qəzetdə özünün tərcüməsində yazıçının
“At familiyası” əsərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsini də
verir.
F. Köçərli 1903-cü ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan
ədəbiyyatı” adlı genişhəcmli məqaləsində diqqəti Azər‑
baycan yazıçı və şairlərinin rus yazıçılarından etdiyi
tərcümələrə cəlb edir. Məlum olur ki, artıq həmin dövrdə
A. S. Puşkindən: “Dubrovski” və “Çöl xanımı” povestlərini
M. H. Əfəndiyev, “Torçu və balıq”, “Oleq haqqında mah‑
nı” əsərini F. Köçərli və şairin bir çox əsərlərini Əhməd
Bəy Cavanşir tərcümə etmişlər.
M. Y. Lermantovdan: “Mtsıri”, “Mühasirə”, “Üç xurma
ağacı”, “Terekin hədiyyələri”, “Hacı Abrek” və bir çox xır‑
da şeirləri Əhməd Bəy Cavanşir, “Yel gəmisi” əsərini isə
Əsgərağa Adıgözəlov tərcümə etmişlər.
N. V. Qoqoldan: “Müfəttiş” əsərini Nəriman Nərimanov
tərcümə etmişdir.
L. N. Tolstoydan: “Əvvəlinci şərabçı” əsərini
S. M. Qəniyev və “Tənbəkinin və şərabın zərəri barəsində”
əsərini F. Köçərli tərcümə etmişdir.
V. A. Jukovskidən: “Yatmış şahzadə”, “Yay axşamı” və
bir çox başqa şeirlərini Əhmədbəy Cavanşir tərcümə et‑
mişdir.
İ. A. Krılovdan: bir çox təmsilləri Xan Qaradağski və
Rəşid Bəy Əfəndiyev tərcümə etmişlər.
Qeyd edək ki, F. Köçərli əsərlərində A. S. Puşkinin,
M. Y. Lermantovun, L. N. Tolstoyun, İ. A. Krılovun,
N. A. Nekrasovun və digər rus yazıçı və şairlərinin
əsərlərinə dəfələrlə müraciət etmiş, onlar haqqında geniş
və ətraflı məqalələr yazmışdır.
F. Köçərli “Qaranlıqda qalanlarımız” (“İrşad” qəzeti, 2
mart 2006-cı il) adlı məqaləsində ciddi bir problemə tox‑
unur. İ. A. Krılovun “Ağacın yarpaqları və kökləri” adlı
təmsilinə müraciət edir. Əsərin qısa məzmunu budur ki,
ağacın yarpaqları özlərini tərifləyir, ancaq kökləri yada
salmırlar. Bu zaman köklər bildirir ki, siz hər yerdə təri‑
flənirsiniz, amma biz həmişə qaranlıqda işləyib sizə həyat
veririk. Biz olmasaq nə ağac salamat qalar, nə də sizdə
lətafət və təravət olar. Ədib bildirir ki, bu təmsilə müraciət
etməkdə məqsədi budur ki, “… bizim müsəlmanların nücə-
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ba və əhli-kəmalı öz kökləri və rişələri mənziləsində olan
rəiyyət tayfasını, əkinçi və cütçü qardaşlarını unudub,
bilmərrə onların qeydinə qalmazlar”.
1906-cı ilin 2 mart tarixində “İrşad” qəzetində çap ol‑
unmuş “İdarədən” adı altında bir qeyddə həmin məqaləyə
aid aşağıdakılar yazılıb: “Əfəndim, bədbəxt kəndçilərim‑
iz xüsusunda qələminizdən tökülən göz yaşları hər bir
daş ürəklinin ciyərindən bir ah qoparmağa şayandır…
Darülmüəllimlərdə kəsbi-maarif etmiş cavanlarımızın
kəndlərdən qaçmağına gəlincə, bu özü kəndçilərdən ötəri
bir xoşbəxtlikdir. Mironov və Smirnov kimi missioner‑
lərin təhti-idarəsində bulunan darülmüəlliminlərdə kəs‑
bi-maarif deyil, ruslaşmış və ruslatmaq sənətini kəsb etmiş
cavanların kəndçilərimizin qaranliq olmuş olsa da idilli‑
yaya mənsub olan həyat və məişətlərini bulandırmaları
heç bir halda arzu olunmasın gərək”. Burada sənətkar bir
qədər aşkar və gizli çəkildə rusların ruslaşdırma siyasətinə
qarşı çıxır. Həmçinin darülmüllimlərdə təhsilin birtərəfli
olduğuna təəssüflənir.
Böyük sənətkarın N. V. Qoqolun (1809–1852) anadan
olmasının 100 illiyi münasibətilə 1909-cu ilin mart ayının
18 və 19-da “Tərəqqi” qəzetində çap olunmuş məqaləsi
xüsusilə diqqəti cəlb edir.
F. Köçərli bu genişhəcmli məqaləsində bildirir ki,
A. S. Puşkin və N. V. Ooqoldan sonra digər yazıçı və şair‑
lər gördüklərinin surətini və şəklini mahir nəqqaş kimi
eynilə çəkib, bütün aləmə göstərib deyirlər: “Baxın, görün!
Budur bizim millət; bu sayaqdır onun diriliyi və dolan‑
acağı; budur onun halı, fikirləri, hissiyyatı və xəyalatı!”
Burada yazıçının uşaqlıq və gənclik illəri, A. S. Puşkin‑
lə görüşməsi və bu hadisənin onun bir yazıçı kimi
yetişməsində rolu şərh olunur. Sonra ədib, əsasən, Qoqol‑
un “Müfəttiş” əsəri üzərində ətraflı dayanır. Əsərdəki məmurları — qalabəyi Anton Antonoviçi (o hamını aldadır,
onun kimi rüşvətxor, rəzil, tənbəl, axmaq, səfeh, əxlaqsız,
qorxaq, gülünc, bədbəxt adam yoxdur), hakim Lyap‑
kin-Tyapkini (məhkəmə işlərini unudub, yox ağlından
dəm vurur, allaha inanmır, kilsəyə getmir, şam yandırmır
və s.), xəstəxananın müdiri Zemlyaniki (onun günahl‑
arı ucundan xəstəxanadakı xəstələr milçək kimi qırılır,
xəstələr üçün dövlətin verdiyi pulları yeyib dağıdır, heç
kimin qeydinə qalmır), poçt müdiri Şpekini (sadədildir,
poçta salınan kağızları açıb oxuyur və bundan ləzzət alır),
şəhər məktəbinin müdiri Xlepovu (qorxaq və hər şeydən
ehtiyat edən bir adamdır), həkim Xristian İvanoviçi (o,
rus dilini bilmir, xəstələrə ucuz dərman verir) və Zemly‑
anikanın dediyi kimi: “Avam adam naxoşluqdan sağalsa,
dərmansız da sağalacaqdır, ölsə, dərman versən də öləcək‑
dir” kimilərinin iç dünyasını açır.
Dobçinski və Bobçinski məmur olmasalar da onlar
bu quldurların himayəsində gəzib dolanır, harada aş olsa,
orada başdırlar. Haradan bir xəbər eşitsələr, birinin üstünə
beşini qoyub ötənə, keçənə xəbər verirlər.
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Bu avaralar Peterburqdan gəlmiş cavan Xlestakovu
müfəttiş hesab edirlər. Köçərli əsərin əsas qəhrəmanı
olan Xlestakovun (o, özünü öyür, hərdəmxəyaldır, yalan
danışır, acığı tez tutub, tez də soyuyur, boş yerə çoxlu pul
xərcləyir, arsız, boşboğaz və yüngül adamdır) xarakter
cizgilərini rəssam dəqiqliyi ilə çəkir.
Qalabəyi Xlestakovu öz evinə gətirir. O, əvvəl qalabəy‑
inin arvadına aşiq olur, sonra qızına elçi düşür və özündən
ağıllı olan nökəri Osipin məsləhətilə qaçıb aradan çıxır.
Sonda F. Köçərli yazır: “Onun (Qoqolun) ədibanə
vəsf qıldığı rüşvətxor, tamahkar, tənbəl, bacarıqsız, öz
vəzifəsini anlamayan, camaata zülm edən və həməvəxt öz
nəfslərini güdən çinovniklər ilə bizim uyezdlər və mahal‑
lar doludur”.
F. Köçərlinin Qoqolun “Ölü canlar” (“Fövt olmuş nüfus”) əsəri haqqında da maraqlı qeydləri vardır.
F. Köçərlinin rus sənətkarlarının yaradıcılığına
müraciəti heç də təsadüfi deyildi. O, “Puşkin, Qoqol ir‑
sindən söhbət açarkən Mirzə Fətəli realizmini yada salır,
oxucunun nəzərini doğma ədəbiyyatın tarixinə və bu
gününə yönəldir, həyat və sənət həqiqətini ona başa sal‑
maq istəyirdi” (2, 380)
F. Köçərlinin “Dünyada bəla nədən törəyir?” adlı
məqaləsi “Tərəqqi” qəzetinin 26 mart 1909-cu il tarixli
sayında çap edilmişdir. Ədibin L. N. Tolstoyun bu əsərinə
müraciət etməkdə məqsədi insanların daxilində olan qorx‑
aqlığı onların qəlbindən çıxarmaq, qorxuya əsas səbəb
olan savadsızlığa, elmsizliyə və avamlığa qarşı mübarizə
aparmaq idi.
Hekayədə bildirilir ki, bir abid (ibadətlə məşğul olan)
adamlardan qaçıb meşədə ibadətlə məşğul olur. Meşənin
heyvanları ondan qorxmayıb başına cəm olur. Abid on‑
ların dilini, onlar da abidin dilini başa düşürlər. Bu zam‑
an qarğa, göyərçin, ilan və maral oraya yığılıb aralarında
söhbət edirlər. Bəla və günahın haradan törəndiyinə cav‑

ab tapmağa çalışırlar. Qarğa bəla və günahın aclıqdan,
göyərçin məhəbbətdən, ilan qəzəb və şərdən törəndiyini
bildirir. Maralsa deyir ki, əgər ürəkdə qorxu və vahimə ol‑
masa hər şey yaxşı olar, işlər öz qaydası ilə gedər.
F. Köçərli bu hekayəyə istinadən bildirir ki, elmsiz‑
likdən və avamlıqdan müsəlmanların ürəyinə qorxu bərk
sirişk edibdir. Cəhl və nadanlıq onları cürətsiz, hünərsiz və
bir növ üftadə (biçarə), xar və zəlil edibdir. Avamlığımızın
ucbatından vətənimizdə özümüzü qəriblər, evimizdə yad‑
lar kimi saxlayırıq.
F. Köçərli daha sonra yazır: “Bu fəlakətlərin tamamis‑
inə səbəb haman maralın canına sirişt edən qorxudur ki,
biz müsəlmanların bədəninə də analarımızın südü ilə gir‑
ibdir. Söz yox ki, hər şeydən qorxan, həmişə qorxu altında
ömürlərini çürüdən, dilsiz-ağılsız, fəqir və yazıq anaların
südünü əmən balalardan qorxaq, aciz və bacarıqsız nəsl
əmələ gələcəkdir”.
“Həqiqi gözəllik və hərəkətsiz nisfimiz” məqaləsi də
“Tərəqqi” qəzetinin 26 aprel, 29 iyul, 4 avqust 1909 -cu il
saylarında çap olunmuşdur. Rus şairi N. A. Nekrasov fəna
halında yaşayan rus qadınlarını 3 qismə bölür: Birincilər,
anadan kəniz və ixtiyarsız doğulanlar; ikincilər, qul kişiyə
arvad olanlar; üçüncülər, qul anası olanlar və qul övladına
baxanlardır.
Böyük sənətkar yuxarıda deyilənlərə istinad edərək
ailə münasibətlərinə toxunur, möhkəm ailənin, xüsusilə
ata-ananın uşaqların təlim-tərbiyəsində əvəzsiz rola malik
olduğunu bildirir.
Böyük alim, xalqımızın elm və təhsili yolunda bütün
varlığı ilə yorulmadan mübarizə aparmış Firidun bəy
Köçərlinin ədəbi irsi o qədər zəngindir ki, bitib-tükənən
deyil. Orada bu günümüz və gələcəyimiz üçün lazımi bi‑
liklər əldə etmək bundan sonra da mümkün olacaqdır.
Orada bu günümüz və gələcəyimiz üçün lazımi biliklər
əldə etmək bundan sonra da mümkün olacaqdır.
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ХАМЗОВАННЫЕ СЛОВА, В КОМЕНТАРИИ
ХАТИБА ТАБРИЗИ «ТАХЗИБУ-Л-ИСЛАХИ-Л-МАНТИГ»
НА ТРУД ИБН СИККИТА «ИСЛАХУ-Л-МАНТИГ»
HAMZA WORDS IN KHATIB TABRIZI’S COMMENT
«TAHZIB-L-ISLAHI-L-MANTIG» TO WORK
IBN SIKKIT «ISLAH-L-MANTIG»

Аннотация. Один из самых выдающихся представителей языковедческой и литературоведческой науки, как Азербайджана, так и всего арабского Востока, XI века был Хатиб Табризи. В истории литературы он известен как ученик
великого Абу-л-Аля ал-Маари.
Комментарии Хатиба Табризи на известные труды средневековых поэтов Абу Таммама
, ал-Муфаддаля
ад-Даби
, Абу Аля ал-Маари
, на творчество доисламских поэтов
, заслужили высокую
оценку специалистов. Языковедческие труды выдающегося филолога не менее ценны.
«Склонение в Коране»,
«Книга слов»,
«Краткие сведения по нахву», комментарий на труд великого арабского языковеда
ибн ал-Джинни (932–1002)
«Краткое изложение грамматики» и т. д.
Одним из самых известных лингвистических исследований является комментарий Хатиба Табризи к книге ибн
ас-Сиккита (803–859 гг.) «Исправления языка» (
), названный автором «Книга улучшения исправления языка» (
), автор попытался прояснить непонятные моменты книги великого лингвиста. В статье тщательно изучен вопрос хамзованных слов, из вышеуказанного трактата приведены примеры.
Ключевые слова: арабский язык, лингвистика, лексикология, трактат, филолог.
Summary. Khatib Tabrizi was one of the most outstanding representatives of the linguistic and literary science of the XI
century, both in Azerbaijan and the all Arab East. In the history of literary science he is known as a disciple of the great Arab
poet-philosopher Abu Ala al-Maari.
His comments on the works of the famous medieval poets as Abu Tammam
, al-Mufaddal ad-Dhabi
, Abu
Ala al-Maari
and on the work of the pre-Islamic poets
, was highly appreciated by specialists. As no
less valuable linguistic works of the outstanding philologist.
«The decline in the Qur’an»,
«Book of words»,
«Brief information on nahv»,
«Summary of grammar», etc.
One of the most well-known linguistic research of Khatib Tabrizi is his comment to the treatise of Ibn al-Sikkit (803–859) «Corrections of language»
, named by the author «The Book of improving correction of language» (
), in which the author tried to clarify obscure points of the book of the great linguist. In this article the issue of words with
hamzah in above mentioned treatise was scrutinized, some paradigms were provided as an example. [10, с. 421]
Key words: Arabic language, linguistics, lexicology, treatise, philologist.
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XI век — век правления сельджуков, араб‑
ский ученый ас-Суба′и ал-Буйуми в своем труде
«Исто‑
рия арабской литературы в Аббасидский период» на‑
звал веком энциклопедий и медресе [3, 37]. Приход
к власти сельджуков ознаменовал расцвет культурной
жизни арабского халифата. «Великие Сельджукские
султаны, выступая в роли меценатов в деле развития
науки и образования, внесли огромный вклад во все‑
мирное культурное наследие» [8, 117]. Их внутренняя
политика стала примером для подражания для после‑
дующих поколений, «…заботясь о нуждах своего на‑
рода — как экономического, так и духовного характе‑
ра, — сельджуки построили разветвленную сеть дорог,
великолепные просторные караван-сараи (большие
гостиницы), немало прекрасных больниц, духовных
семинарий и школ, многочисленные мечети и мавзо‑
леи» [18].
Один из самых выдающихся представителей язы‑
коведческой и литературоведческой науки, как Азер‑
байджана, так и всего арабского Востока, этого периода
был Хатиб Табризи. Академик Г. Араслы назвал его
«самой великой личностью XI века, воспитанной азер‑
байджанским народом» [1, с. 7]. Нельзя не согласиться
с Г. Араслы, так как народ, родивший в XI веке таких
великих сыновей как Гатран Табризи, Хагани, Низами,
Абу-л-Хасан Бахманияр, Шихабеддин Сухраверди,
Абдульгадир Мараги не может не гордиться человеком,
чьи комментарии по литературоведению, языкозна‑
нию, стихосложению заслужили высокую оценку фи‑
лологов, как в средние, так и в последующие века.
Уроженец азербайджанского города Табриза, Абу
Закариййа Яхья ибн Али Хатиб Табризи с малых лет
проявляет интерес к арабскому языку, его граммати‑
ке и лексикографии. Еще, будучи в родном городе он
переписал труд выдающегося арабского филолога ибн
Дурейда «
» [5, с. 23]. Однако его неудержимая
тяга к знаниям приводит его в Сирию, где будущий
ученый становится учеником великого поэта-фило‑
софа Абу Аля ал-Маари [там же; 7, с. 11]. Многие ис‑
следователи признают исключительную роль ал-Ма‑
ари в формировании Хатиба Табризи как одного из
весомых ученых-филологов своего времени [5, с. 27].
Однако М. Махмудов писал, что нельзя приписывать
все достоинства Табризи тому факту, что он был уче‑
ником великого ал-Маари [там же, 165]. После смерти
ал-Маари, Хатиб Табризи продолжает совершенство‑
ваться в филологии. Он посещает культурные центры,
получает уроки у великих ученых. Полный список
учителей Табризи приводит Йакут ал-Хамави. Абул-Гасим ар-Рагиййа, ал-Хасан ибн Раджа ибн ад-Дах‑
хан, Абу-л-Фатх Салим ибн Аййуб ар-Рази и т. д. не‑
которые из них [там же].
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«предводитель литературных,
грамматических и лексикографических наук» [14,
с. 287],
«мудрый шейх, предводитель арабских наук,
знаменосец литературоведения, источник мудрости»
[9, с. 166],
«предводитель всех литераторов»
[14, с. 3] — так арабские исследователи характеризова‑
ли его в своих трудах. Многие его труды признавались
авторитетными источниками.
В частности его труд »
« на
протяжении веков считался основным учебником по
поэтике [1, с. 7]. Так же интересен тот факт, что поэт
Ахмед ибн Абдуллах Фулджи (ум. 829/1425 г.) изло‑
жил этот труд в стихах [там же, с. 8]. Общеизвестно,
что в средние века ввиду дефицита письменных при‑
надлежностей ценные учебники излагались в стихах,
дабы облегчить их запоминание наизусть [там же].
Таха Хусейн, так же признавал ценность наследия Ха‑
тиба Табризи, отмечая, что его работы использовались
в школах и медресе вплоть до ХХ века наряду с клас‑
сическими литературными произведениями Востока
[5, с. 37].
Комментарии Хатиба Табризи на известные труды
средневековых поэтов Абу Таммама
(ал-Ха‑
маса), ал-Муфаддаля ад-Даби
(«ал-Муфад‑
далиййат»), Абу Аля ал-Маари
(«Сыгту-ззанд»), на творчество доисламских поэтов
, а так же по утверждению Крачковского И. Ю.
на творчество ал-Ахталя 1, заслужили высокую оцен‑
ку специалистов и неоднократно становились объ‑
ектами исследования как восточных, так и западных
специалистов. Йакут ал-Хамави (XIII в.), Ибн Ха‑
лиган (XIII в.), Ибн ал-Асир (XII–XIII вв.), Бадр адДин Махмуд ал-Ейни (XV в.), Ташкорпузаде Ахмед
Эфенди (XVI в.) Гаджи Челеби (XVII в.), Джордж
Вильгельм Фрейтаг (1788–1861) Карл Броккель‑
ман (1868–1956), М. Плеснер [4, с. 157–178; 1, с. 7],
И. Ю. Крачковский [4, с. 11–12], Б. Ю. Шидфар в сво‑
их работах приводят ценные сведения о Табризи Ши‑
дфар в своей книге «ал-Маари» рассказывая о жиз‑
ни поэта, повествует о жизни Табризи, когда он был
в учении у Абу-ль-Аля [7, с. 11–12].
Так же как и многие выдающиеся ученые средне‑
векового Востока Хатиб Табризи писал стихи. С со‑
жалением отметим, что его поэтическое наследие
не становилось объектом отдельного исследования.
Некоторые из вышеупомянутых восточных исследо‑
вателей, ал-Анбари, Йакут, ибн Асир, ибн Халиган,
Джирджи Зейдан приводят некоторые примеры его
творчества. В сборнике Али ал-Бахарзи, который
1
Крачковский в своем труде утверждает, что после 498 г.
(1105 г.) Хатиб Табризи писал комментарии на диван ал-Ахталя,
однако смерть помешала завершить его [4, 36].
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является лучшим из имеющихся на сегодняшний день
источников о поэзии Табризи, приведено стихотворе‑
ние Х. Табризи посвященное Низам ал-Мульку.
Языковедческие труды выдающегося филолога не
менее ценны. Общеизвестно, что так же как и в лите‑
ратуроведении, в языкознании он тщательно выбирал
труды, которые комментировал. Названия его работ
по языкознанию вдохновляют современных лингви‑
стов на исследовательскую работу.
«Склонение в Коране»,
«Кни‑
га слов»,
«Краткие сведения по нахву» 2,
комментарий на труд великого арабского языковеда
ибн аль-Джинни (932–1002)
«Краткое изло‑
жение грамматики» и т. д.
Так же интересно, что его работы (комментарии
поэтических произведений) относящиеся к перво‑
му периоду его творчества, а именно (
)
«Комментарий к десяти касыдам» (
)
«Комментарий к гасыде Банат Суад» (
) «Комментарий к «Магсуре» ибн Дурейда» по
мнению М. Махмудова объединяет тот факт, что в них
довольно много места уделяется лингвистическим во‑
просам [5, с. 39].
«Книга слов, которые и с начала и с конца читаются
одинаково» — 
»«
— в ру‑
кописи обнаруженной 1958 г. Джорджом Крутковым
приведены слова, которые одинаково читаются с обо‑
их концов. В работе приведены слова на каждую букву
алфавита с бейтами из классических стихов [там же].
Одним из самых известных лингвистических ис‑
следований является комментарий Хатиба Табризи
к книге ибн ас-Сиккита (803–859 гг.) «Исправле‑
ния языка»
, названный автором «Книга
улучшения исправления языка» (
).
Арабские исследователи об этой книге писали:
«Мост Багдада не пересекала книга полезнее этой»
[11, с. 2]
Являясь лексикологическим трудом, этот коммен‑
тарий охватывает большую часть лексического соста‑
ва арабского языка того периода.
Изучение фонетики и орфографии арабского язы‑
ка подразумевает изучение произношения и написа‑
ния отдельно взятой буквы, в том числе и хамзы. Хам‑
за ) одна из наиболее часто встречающихся звуков,
однако среди 28 арабских букв ей место не выделено,
при этом алиф ()ا, не имеющий звукового оформления
занимает первое место в алфавите.
Несмотря на то, что хамза имеет звуковое оформ‑
ление в отличии от алифа, ее отсутствие в числе араб‑
ских букв, вернее предпочтение отданное алифу впол‑
2
Йакут в своем труде
указывает, что название этого
труда — 
«Введение в грамматику» [9, 4].

// Филологические науки //

не объяснимо, алиф в орфографии имеет несколько
функций 3.
Хамза относится к диакритическим знакам, про‑
блемы ее написания и произношения занимали араб‑
ских лингвистов с первых дней специального изуче‑
ния арабского языка. Еще в VIII веке ученый-филолог
Халил ибн Ахмад ал-Фарахиди, не имея какой-либо
фонетической лаборатории, в предисловии к своему
словарю
«Kitəbu-l-ayn» — «Книга Айна» вы‑
сказал очень ценные мысли о звуковом составе араб‑
ского языка (о фонемах). Однако Халил не смог с точ‑
ностью определить, к каким зву кам (гласным или
согласным) относится хамза. Очень интересно следу‑
ющее высказывание ученого:

[13, с. 46]
«В арабском языке 29 букв: 25 из них правильные 4
(букв. здоровые), которые имеют свое место образова‑
ния и произношения, и четыре — «хaваи» (образую‑
щиеся внутри ротовой полости). Это — буквы «вaв»,
«йа», «алиф лeййина» (гласный или же слабый алиф)
и «хамза». Хамза также относится «хaвaи», так как
образуется в ротовой полости, без участия языка, гор‑
тани, язычка. Его произношение это поток воздуха
в полости рта, то есть, у него нет другого места произ‑
ношения кроме этой полости».
Однако дальнейшее ознакомление с работой Хали‑
ля дает нам основание утверждать, что он считал, что
этот звук хамза имеет сходства и с [айн].
[там
же, 58]
«Что касается хамзы, то она произносится в горта‑
ни сжатием воздуха. В противном случае, она превра‑
тится в одну из слабых согласных: йа, вав или алиф»
Что касается орфографии, то тут следует обратить
внимание на правила ее правописания. Грамматиче‑
ское написание хамзы можно разделить на три катего‑
рии: правописание хамзы в начале слова, в середине
слова, в конце слова.
Хамза в начале слова. Хамза бывает двух видов:
хамзату-л-васли васлируемая (т. е. «соединя‑
ющая») хамза и
хамзатул-гат’и (т. е. раздели‑
тельная «пресекающая»).
Васлируемая хамза имеет четкое звучание в нача‑
ле слова, если после нее следует буква с сукуном. Но
3
Он так же имеет несколько форм: алиф магсура (
— короткий алиф) и алиф мамдуда (
— длинный (долгий) алиф).
4
Правильными в арабской фонетике называются буквы (зву‑
ки), которые не подвергаются фонетическим изменениям.
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если ей предшествует слово, то она сливается с пред‑
шествующей гласной. Васлируемая хамза встречается
в следующих случаях:
a) В некоторых именах существительных типа:
— сын, — дочь,
— двое (муж.р),
— двое
(жен.р)
b) В повелительном наклонении первой породы
глагола, к примеру:
— садись,
— слушай
c) В прошедшем времени и в повелительном на‑
клонении восьмой породы глагола, к примеру:
— слушать, слышать,
— с лушай!
d) В прошедшем времени и в повелительном на‑
клонении десятой породы глагола. Например:
— торопиться,
— поторопись!
e) В определенном артикле[ لاал].
— книга,
— урок
Разделительная хамза произносится четко, не
подвергаясь воздействиям, каких либо факторов, будь
то в начале слова, в середине или в конце. Этот звук
встречается:
a) в именах существительных единственного чис‑
ла, кроме тех, которые были упомянуты выше. Напри‑
мер:
— Ибрахим, — мать,
b) в глаголах прошедшего вида, в которых первая
буква из трех коренных есть хамза. Например:
— кушать, َ — приказывать
c) в прошедшем времени и в повелительном накло‑
нении четвертой породы глагола, к примеру:
— возвращаться,
—в
 ернись
Хамза в середине слова пишется в соответствии
с предшествующей буквой, а точнее в соответствии
своей огласовки с огласовкой предшествующей бук‑
вы. В данном случае хамза пишется на одной из сла‑
бых согласных: алиф, вав и йа используемые в ка‑
честве подставки для хамзы, при этом как известно,
вав соответствует огласовке дама, йа — касра, алиф —
фатха. Следует знать, что арабы выстраивают огласов‑
ки по порядку согласно их силе. Самой сильной счи‑
тается кясра, затем дамма, затем фатха и замыкается
сукуном. Таким образом:
— польза,
— относящийся
— верующий,
— обеспечение, продоволь‑
ствие
— траур,
— он возвращается
Если же хамза следует за долгим гласным, то пи‑
шется без подставки, «висячая хамза»:
— абая,
— чтение, гыраат,
— ко‑
лючка (пальмовая),
— мужество, доблесть,
Хамза в конце слова пишется в соответствии с
огласовкой предшествующей буквы.

98

— берег
— медлительный,
— читать, — создавать, — строить
Если предпоследняя буква будет с сукуном, то хам‑
за ставится обособленно. Например:
— чтение,
— строительство,
— безгреш‑
ный 5.
В труде Хатиба Табризи «Tahzibu-l-islahi-l-mantig»
есть несколько глав, посвященных вопросам хамзы,
а именно произношению и написанию хамзы в араб‑
ских словах.
— Глава, в которой приводятся слова, произносимые с хамзой, которые
большинство произносят без хамзы.
— Глава, в которой приводятся слова, значение которых меняется в зависимости от того произносить или нет хамзу
— Слова, которые арабы
произносят с хамзой, но хамза не является корневой
— Слова, которые арабы
произносят без хамзы, но хамза корневой согласный
— Слова,
которые некоторые произносят с хамзой, а некоторые без хамзы, но большинство с хамзой
— Слова, которые иногда произносятся с хамзой, а иногда с вав
— Слова, которые произносятся
и с хамзой и с йа [10; 11]
В этих главах, автор книги дает всесторонний раз‑
бор слов, в корне которых встречается хамза. Ниже
в этой статье приведем некоторые интересные вы‑
держки из этой книги, которые по нашему мнению
представляют интерес, как лингвистам, так и изучаю‑
щим арабский язык.
В главе «
» Табризи приво‑
дит следующие слова:
— приложиться к (черному) камню, по
мнению Табризи в произношении арабов прослуши‑
6
вается хамза, хотя корень слова
[10, 397]. В толко‑
вом словаре
» приводится такое же объясне‑
ние этого слова, корневые
[15, с 471]
—я
 подсластил\а кашу, корневые слова
[10, с. 397]. В вышеупомянутом словаре в значении
подсластить приведен глагол
[15, с. 217], то есть
вторая порода с теми же корневыми.
— я произнес слова
— «вот я перед тобой» в хадже, как видно корневые [10; с. 751]
Слова, приведенные в этой главе, как видно в боль‑
шинстве своем производные от корней со слабым ко‑
ренным, часто подобноправильные глаголы:
5
Более точные сведения о написании хамзы приводятся в учеб‑
никах арабского языка и грамматических справочниках.
6
Точнее корень слова ملس
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В следующей главе «
»
приводятся слова, образованные от хамзованного кор‑
ня, но произносимые без хамзы
— «создание, тварь», по словам Х. Табризи про‑
изводное корня
— творить, создавать [10, с. 397],
в «Му’джам» слову
приводится толкование
, мн. ч.
и автор отсылает к корню . Следует отме‑
тить, что Баранов в своем «Арабско-Русском словаре»
приводит это слово в двух формах
и
— «создание, тварь» [2, с. 63]. Далее в своем труде Табризи
приводит мнение ал-Фарра, согласно которому это
слово происходит от слова
—«
 земля», и в корне
хамзы нет [10, с. 397]. Здесь же хочется отметить, что
Баранов, в своем словаре, в статье
, приводя имя
поддейственного
, отсылает читателя к двум корня
и [2, с. 69]. Судя по всему, составитель словаря,
так же затруднялся в определении корня, на основе
которого было образованно это слово.
Так же Табризи в этой главе говорит о слове
— пророк (с. а.с), приводя корень
— «приносить вести от Аллаха», однако арабы используют
это слово без хамзы, в книге так же приведено слово
— «возвышаться над землей» еще одно значение
этого слова «быть более почетным, по сравнению
с другими» [10, с. 397]. В словаре «Му’джам» есть оба
корня,
— «
» — «вестник всемогу‑
щего Аллаха»
— производное слова
, значение слова Таб
ризи «
— «Аллах создал и приумножил».
Глагол
в словаре Баранова приведен с переводом
«создавать, творить», а слово
— «дети, потомство», однако второе слово приведено, не в качестве
производного вышеупомянутого глагола [2, с. 273].
Ссылаясь на басрийского ученого Юниса ибн Ха‑
биба, Табризи пишет, что мекканцы произносят эти
слова с хамзой:
[10,
с. 398]
Слова, которые пишутся то с хамзой, то с вав.
— я укрепил седло (букв. я укрепил колыбель и седло крепко)
Приводя слово
Хатиб Табризи так же пишет,
что арабы используют слово
, далее Табризи при‑
водит часть аята из Корана:
— не нарушайте клятв после их
закрепления
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«И верно выполняйте завет с Аллахом, когда вы (о,
люди) его заключили, и не нарушайте клятв после их
закрепления: ведь вы сделали Аллаха поручителем за
вас. Поистине, Аллах знает о том, что вы совершаете!»
[Сура Нахл, 91аят].
— я написал книгу по истории (букв.
я написал книгу исторически) Табризи пишет, что
есть и такая форма
. Как известно слово
имеет форму так же
, судя по всему, это двоякое
написание этого слова имеет те же предпосылки [10,
с. 421].
— я оседлал мула и здесь автор приводит
вторую форму вышеупомянутого слова
. Табризи
пишет, что слово седло
имеет так же форму
[там же]. Баранов в своем словаре приводит только
слово
мн.
— седло (для езды на осле) [2, с. 39].
Так же интересна глава «Слова, образованные от
хамзованных корней которые больше не произносят‑
ся с хамзой». Слово
мн.
— желоб, сточная
труба, по словам Хатиба Табризи имеет две различ‑
ные формы произношения:
и
[10, с. 395].
В словаре Баранова каждое из этих слов приведено
в отдельной статье, так слово
мн.
— сток,
сточный желоб [2, с. 295] приводится в статье глагола
(у) — о ставаться (на месте), а слово
мн.
— желоб, сточная труба, в статье глагола
(и) — т
 ечь стекать [там же, с. 32], однако, слово
мн.
— в одосточный желоб, водосток 7 в вышеупо‑
мянутом словаре приведено в статье глагола
(и) —
течь, вытекать, стекать [там же, с. 884].
Заключение
Как видно из всего вышесказанного, Хатиб Табри‑
зи в своем труде приводит примеры из лексики араб‑
ского языка, большая часть которой до сегодняшнего
дня актуальна, так же наряду с этим есть слова, кото‑
рые превратились в архаизмы и историзмы. Изучение
этого труда обогащает наши знания в сфере арабской
лексики средних веков, а так же дает нам сведения
о быте арабов. Примеры, приведенные в этой работе,
дают нам представление о том, что лексический состав
средневековых арабов включал не только слова свя‑
занные с ежедневной рутинной работой, но и корани‑
ческие высказывания, поэтические фигуры.

7

Есть второе значение — нарез (ствола ружья) [там же, 884].
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ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК АРСЕНУ (V) ІЗ ВОДИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ
УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ МЫШЬЯКА (V) ИЗ ВОДЫ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
REMOVAL OF ARSENIC COMPOUNDS (V) WITH WATER
USING PHYSICOCHEMICAL METHODS

Анотація. Отримано експериментальні дані про ступінь вилучення сполук арсену (V) з імітатів води з вихідною концентрацією 500 мкг/дм3. Розглянуто коагуляційний та сорбційний методи вилучення сполук арсену (V). Запропоновано
комбінований метод очищення, який на першій стадії буде включати коагуляцію, а на заключній — с орбцію.
Ключові слова: вода, коагуляція, сорбція, активоване вугілля.
Аннотация. Получены экспериментальные данные о степени извлечения соединений мышьяка (V) из имитатов воды
с исходной концентрацией 500 мкг/дм3. Рассмотрены коагуляционный и сорбционный методы извлечения соединений
мышьяка (V). Предложен комбинированный метод очистки, включающий на первой стадии коагуляцию, а на заключительной — сорбцию.
Ключевые слова: вода, коагуляция, сорбция, активированный уголь.
Summary. Experimental data on the removal of arsenic compounds (V) with water sample with a starting concentration
of 500 mg / dm3. Considered coagulation and sorption methods of removal of arsenic compounds (V). A combined method of
treatment, which in the first stage will include coagulation, and the final — s orption.
Key words: water, coagulation, sorption, activated carbon.

Г

оловною складовою безпеки та здоров’я населення
є якісне водопостачання питної води. Останнім ча‑
сом стан джерел постачання питної води України знач‑
но погіршився за рахунок появи не типових забрудни‑
ків у природних як у поверхневих, так і в підземних
джерелах, а також внаслідок недостатнього ступеня
очищення промислових і побутових стічних вод.
Серед нетипових забрудників природних поверх‑
невих і підземних вод важливе місце займають сполу‑
ки арсену.
Довготривале надходження сполук арсену з пит‑
ною водою може призвести до раку крові, легень, шкі‑
ри, носових пазух, печінки тощо. До не канцерогенних
ефектів можна віднести імунологічні, неврологічні та
ендокринні розлади, а також генотоксичну дію.
Проблема наявності сполук арсену у джерелах
питного водопостачання набула світового резонансу
у 1995 році після оприлюднення ВОЗ результатів до‑
сліджень, проведених в Індії та Бангладеш з приводу
високої смертності працездатного населення. Реакці‑
єю стало встановлення у більшості країн світу ГДК
арсену у питній воді на рівні 10 мкг/дм3. На жаль,
більшість існуючих технологій водопідготовки не доз‑
воляють забезпечити додержання цього нормативу [1].
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Оскільки деякі наслідки впливу арсену на організм
незворотні, основною медико-санітарною мірою охо‑
рони здоров’я є попередження появи його домішок
у питній воді. З цією метою ВООЗ, а слідом за нею
і регулюючі органи більшості країн, знизили гранично
допустиму концентрацію арсену у питній воді з 50 до
10 мкг/дм3. Межа 10 мкг/дм3 встановлена і діючими
в Україні вимогами до якості питної води.
Токсичність та рухливість сполук арсену залежить
від його ступеня окиснення (сполуки As (ІІІ) є більш
токсичним за сполуки As (V)), але поведінка сполук ар‑
сену значно залежить від біологічного стану природних
вод. Середня напівлетальна доза (LD50) арсеновмісних
речовин становить від 0,014 до 0,185 г/кг [1]. Хронічний
арсенікоз починає розвиватися при дозах в 1000 разів
нижче напівлетальної. Проблема наявності сполук арсе‑
ну у воді є актуальною і в Україні, а саме в 70% проана‑
лізованих проб природних вод було зафіксовано вміст
арсену вищий за 10 мг/дм3 [2]. В 17 пробах підземних вод
концентрація арсену знаходиться в межах 20–83 мкг/дм3,
в 19 пробах ґрунтових вод — 20–100 мкг/дм3 і в 5 пробах
поверхневих вод — 1
 0–85 мкг/дм3 [3].
Очищення води від домішок арсену переважно
здійснюється за допомогою різноманітних способів,
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Мембранні процеси. Використання мембранних
більшість з яких не дозволяють досягти сучасних вимог
процесів
для видалення сполук арсену з природних
щодо залишкового вмісту арсену, а також виявляються
вод є економічно вигіднішим, ніж реагентні мето‑
не економічними та екологічно несприятливими.
Найбільш поширеними методами вилучення спо‑ ди очищення, але у випадку високого вмісту сполук
лук As (ІІІ) і As (V) з природних та стічних вод є: As(ІІІ) у воді ефективність значно зменшується,
коагуляція, обробка лужними реагентами, адсорбція, оскільки за допомогою мембранних процесів вода
іонний обмін, ультрафільтрація, електрокоагуляція, значно краще очищується від сполук As (V), ніж As
International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/
(ІІІ) [9]. До недоліків зворотньоосмотичного очищен‑
комбіновані методи.
ня відносять корозійність та низьку буферну ємність
Коагуляція. Цей метод є одним з найчастіше
ви‑ досліджень
Мета
користовуваних для видалення сполук арсену з при‑ води після очистки, що є результатом високої чистоти
Метою
виявлення
можливості
використання
мето
очищеної води.є Іншим
недоліком
зворотнього
осмосу
родних вод. Метод полягає в сорбції сполук арсену
на досліджень
пластівцях, що утворилися в результаті коагуляції. є високі об’єми концентрату, який в подальшому слід
що дозволять з високою ефективністю вилучати сполуки As (V) з іміт
Основними недоліками коагуляційного очищення є: утилізувати.
природних
вод. методи. На сьогодні все більшої по‑
Комбіновані
необхідність постійного дозування хімічних
реагентів,та стічних
матеріаломісткість обладнання, проблема утилізації пулярності набувають комбіновані методи очищення
Для дослідження обрано два методи: коагуляційний та сорбційн
або, як їх ще називають, «гібридні». Ці методи дозво‑
утвореного шламу.
ляють
поєднати
переваги різних способів очищення
Обробка лужними реагентами. Як відомо,
вапня‑
так як
ці методи
є більш
розповсюдженими.
не пом’якшення видаляє з води сполуки, що спричи‑ з взаємним зниженням їх недоліків [10].
У серії досліджень використовували змітати води, які містили
няють твердість води, переводячи їх у осад, але спо‑
3
Мета
досліджень дії досліджено традицій
луки арсену теж можуть бути видалені цим
методом.
мкг/дм
As(V). Для порівняння
коагуляційної
Метою досліджень є виявлення
можливості вико‑
Хоча для ефективнішого видалення арсену необхідне
реагент Al2(SO
25 г/дмз3 та
коагулянт
на основі спо
4)3 з концентрацією
ристання
методів, що дозволять
високою
ефектив‑
дозування окисника. Метод доцільно використовува‑
3+ з імітатів
ністю 8115
вилучати
сполуки As
ти тільки у випадку необхідності пом’якшення
, Fe3+ та природних
полі спирти в яко
заліза води.
Ferroclean
– сполуки
Al(V)
Основні недоліки ті ж, що і для коагуляційного очи‑ та стічних вод.
флокулянтів. Час
коагуляції
– 90
хв. Утворюються
арсенат феруму (
Для
дослідження
обрано
два методи: коагуляцій‑
щення.
та сорбційний,
такніж
як ціарсенат
методи є більш
розповсю‑
Адсорбція. Сьогодні все більшого поширення
зна‑ ний
який значно
менш
розчинний,
алюмінію
(-lg ДР(AlAsO
ходить очищення води від арсену із застосуванням дженими.
15,80;
-lg ДР(FeAsO
= 20,24). Після
завершення
коагуляції
4) досліджень
У серії
використовували
змітати
води, залишко
вже відпрацьованих матеріалів, що істотно
знижує
витрати на очищення води. Але ніхто не виключає які містили 500 мкг/дм3 As(V). Для порівняння коагу‑
вміст As(V) у пробах води визначали фотометричним методом
можливість використання методу очищення води ляційної дії досліджено традиційний реагент Al2(SO4)3
хвиліз концентрацією
750 нм.
адсорбцією для отримання чистої води. довжині
Цей метод
25 г/дм3 та коагулянт на основі сполук
очищення води від арсену передбачає використання заліза Ferroclean 8115 — сполуки Al3+, Fe3+ та полі спир‑
Залежність ступеня видалення (Х,%) сполук As(V) від д
відпрацьованого вугілля або золи, на поверхню яко‑ ти в якості флокулянтів. Час коагуляції — 90 хв. Утво‑
го наноситься гідроксид заліза. При пропущенні
води наведено
рюються арсенат
феруму
коагулянтів
на рисунках
1 (ІІІ),
та 2. який значно менш роз‑
через шар попелу очищення води від арсену відбува‑ чинний, ніж арсенат алюмінію (–lg ДР(AlAsO4) = 15,80;
Коагуляційне видалення As (V) з розчинів за допомогою Ferrocl
ється наступний чином: гідроксид заліза (II) вступає -lg ДР(FeAsO4) = 20,24). Після завершення коагуляції
в реакцію з арсеном, повністю його видаляючи.
Це2(SOзалишковий
вміст
As(V) у пробах
води визначали фо‑
на рисунках
1 та 2.
8115 та Al
4)3 наведено
фактично нагадує механічне очищення води. Для ад‑ тометричним методом при довжині хвилі 750 нм.
сорбції сполук арсену можна використовувати різно‑
манітні сорбенти. Ефективність сорбції залежить від
Графік залежності Х=f(D)
типу сорбенту, температури, рН води тощо. Активо‑
100
ване вугілля є одним з найчастіше використовуваних
90
сорбентів для видалення сполук арсену з води. До ос‑
80
новних недоліків методу можна віднести необхідність
70
регенерації сорбентів та проблему утилізації проми‑
60
вочних та регенераційних розчинів [4,6–8].
Іонний обмін. Цей метод застосовується для ви‑
50
лучення сполук арсену з промислових та стічних вод.
40
0
2
4
6
8
10
Метод дозволяє рекуперувати цінні речовини при ви‑
сокому ступені очищення. До основних недоліків ме‑
D,мг/дм3
тоду можна віднести необхідність регенерації іонітів,
а також проблему утилізації промивочних вод та реге‑
Рис. 1. Коагуляційне видалення As (V) з розчинів
Рис. 1. Коагуляційне видалення
As (V) з розчинів за допомогою Ferrocle
за допомогою Ferroclean 8115
нераційних розчинів [5].
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агулянтів наведено на рисунках 1 та 2.

коагулянтів наведено на рисунках 1 та 2.

Коагуляційне видалення As (V) з розчинів за допомогою
Коагуляційне
Ferroclean
видалення As (V) з розчинів за допомогою Ferro

5 та Al2(SO4)3 наведено на рисунках 1 та 2.
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Для дослідження обрано два8115
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збільшення ступеня вилучення сполук As(V) до 36 та

від дози коагулянтів наведено на рисунках 1 та 2.

У серії досліджень
використовували
води,
які містили
500
41% відповідно
(доза сорбентів у всіх дослідженнях
Коагуляційне
видалення As (V)змітати
з розчинів
за до‑
3
однакова).
помогою
Ferroclean 8115
та Al2(SO4)3 дії
наведено
на ри‑ традиційний
г/дм As(V).
Для порівняння
коагуляційної
досліджено
Деяке збільшення ступеня вилучення As(V) пояс‑

сунках 1 та 2.

агент Al2(SO4)Аналіз
25 г/дм3свідчить,
та коагулянт
на основі
сполук
3 з концентрацією
нюється
більш високими характеристиками вугілля
отриманих результатів
що майже
3+
3+
КАУ у порівнянні з БАУ/А (наприклад, ве‑
100-відсотковий
ступінь видалення
тадосягається
полі спиртимарки
в якості
іза Ferroclean
8115 – сполуки
Al , FeAs(V)
за дози коагулянта Ferroclean 8115 2 мг/дм3, тоді як за‑

личина питомої поглинаючої поверхні відповідно —

окулянтів. стосування
Час коагуляції
– 90
хв. Утворюються
арсенат
1000 та (ІІІ),
800 м2/г).
сульфару
алюмінію
призводить до
ступе‑ феруму

вилучення
76% за дози
14 мг/дм3. Тоб‑
В подальшій
серії експериментальних досліджень
ий значно ня
менш
розчинний,
ніж коагулянта
арсенат алюмінію
(-lg ДР(AlAsO
4) =
то за значно менших доз коагулянта Ferroclean 8115

планується виявити можливість збільшення ступеня

80; -lg ДР(FeAsO
20,24).
завершення
коагуляції
4) = з
вилучення As(V) із імітатів води з різною вихідною
у порівнянні
Al2(SOПісля
) досягається
більший
ступінь залишковий
4 3

концентрацією за допомогою комбінованого методу,
іст As(V) видалення
у пробахіз води
водиAs(V).
визначали фотометричним методом
при
Для сорбційного вилучення As(V). З вихідною

вжині хвиліконцентрацією
750 нм.
500 мкг/дм3 було залучено два зразки

який на першій стадії буде включати коагуляцію, а на
заключній — сорбцію.

активованого вугілля- БАУ/А та КАУ.
Результати впливу часу сорбції на ступінь вилу‑
чення As(V).
Представлено
агулянтів наведено
на рисунках
1 тана
2. рисунках 3 та 4.
Графічні залежності свідчать, що за 60 хв. сорбції
Коагуляційне
видалення As (V) з розчинів за допомогою Ferroclean
ступінь видалення As(V) на обох зразках сорбентів
однаковий
— 28% (БАУ/А)
на рисунках
1 та 2. та 26% (КАУ).
5 та Al2(SOмайже
4)3 наведено
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FACTORS EFFECTIVE DEVELOPMENT OF GRAIN FARMING

Annotation. In this article, we investigated the influence of factors on the level of profitability of grain crops.
The study was conducted with the help of correlation analysis. The factors of influence elected price of 1 centners
of grain and grain yields.
Keywords: the yield of crops, the price, the analysis of profitability, the correlation.

ach company operating based on economic calcula‑
tion, not only required to achieve target gross and
marketable products, but also to recover the costs of its
production, to make a profit. The company that made a
profit, cost-effective.
Profitability — the most important economic catego‑
ry, which is inherent to all companies operating based on
economic calculation. Profitability — one of the indica‑
tors that characterize the economic efficiency of agricul‑
tural production. It reflects the results are not only alive,
but also the past, materialized labor, quality of products
sold, the level of production and its management
One of the factors and ways to improve the econom‑
ic viability of production of cereals is to further increase
productivity. The increase in yield of cereals is con‑
strained by lack of intensity of the industry, failure of all
elements of soil protecting agriculture, the slow develop‑
ment of sustainable crop rotation and intensive technolo‑
gy shortcomings seed, a departure from the requirements
of farming cultivation of crops. According to scientists,
increasing yields with intensive technologies mostly pro‑
vided by: the rational use of mineral fertilizers — 30–35%,
the use of intensive varieties — 15–18%. The remaining
allowances yields achieved through deadlines as all types
of processes cultivation of cereals.
Today, given the technological progress, such a
strategy could be implemented in the short term, but
need to efficiently use all necessary resources. Effec‑
tive management is maintaining access various fertiliz‑
ers and machinery, but such a scenario requires an in‑
crease in production costs and does not always lead to
increased profitability. However, additional costs boost
productivity but result in loss of production. Therefore,
these aspects are driving the growth of the profitability
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impact on each company individually and on country in
whole.
Profitability of grain, as well as other kinds of crop
production is affected by many factors that are both func‑
tional and correlations. For this research, we chose two
factors that affect the profitability — grain yield and sell‑
ing price of one quintal of grain [3].
We decided to analyze the impact correlation for yield
crops in the profitability of grain. Payments will hold on
materials farms by 2016.
Multiple correlation enables effective communication
to assess signs of any factor other at a fixed value included
in the regression model. In practice, often use multiple,
multifactor regression, when the value of resultant varia‑
ble affecting two, three or more factors.
In the theoretical justification model choosing and
factor selection, it is important to consider the closeness
of correlation between signs. If there is connection, which
is close to a functional, estimation of parameters multi‑
variate regression are unreliable. To assess multicolline‑
arity between the features it is enough to calculate the
corresponding correlation coefficients. If the correlation
coefficient of two factor close to unity signs, then one of
them must be excluded. At this stage, it is important not
only to choose the factors, but also to reveal the structure
of the relationship between them.
Let’s denote:
Y — level of profitability,%
X1 — grain yield, kg / ha
X2 — price 1cwt of grain, UAH.
Multiple correlation equation is:
(1)
y=
a0 + a1x1 + a2 x2
Parameter equation a1 called partial regression coef‑
ficients. It shows how productive the average change in
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Table 1

Rate of return
(loss), %

Grain yield, cwt
/ ha

Selling price of
1cwt, UAH

Y

X1

X2

У2

Х12

Х22

Х1У

Х2У

Х1Х2

Ух

2010

13,9

26,9

112,52

193,21

723,61

12660,75

373,91

1564,03

3026,79

14,57

2011

26,1

37,0

136,36

681,21

1369,00

18594,05

965,70

3559,00

5045,32

15,04

2012

15,2

31,2

155,10

231,04

973,44

24056,01

474,24

2357,52

4839,12

19,70

2013

1,5

39,9

129,49

2,25

1592,01

16767,66

59,85

194,24

5166,65

13,08

2014

25,8

42,1

181,30

665,64

1772,41

32869,69

1086,18

4677,54

7632,73

20,27

2015

43,1

41,1

291,20

1857,61

1689,21

84797,44

1771,41

12550,72

11968,32

37,29

2016

37,70

46,1

341,40

1421,29

2125,21

116553,96

1737,97

12870,78

15738,54

43,35

Всього

163,30

264,3

1347,37

5052,25

10244,89 306299,56

6469,26

37773,82

53417,47

163,30

Upon the
average

Theoretical data

Calculated data for performance computing multiple correlation

23,33

37,76

192,48

721,75

1463,56

924,18

5396,26

7631,07

27,22

Years

Data

sign to the change factor variable xi unit, if other features
remain the same factor.
To determine the parameters a1, a2, ie the presence of
2-factor features, you need to solve the system of normal
equations:
na0 + a1 ∑ x1 + a2 ∑ x 2 =
∑y

2
a0 ∑ x1 + a1 ∑ x1 + a2 ∑ x1 x 2 =
∑ x1 y

2
a0 ∑ x 2 + a1 ∑ x1 x 2 + a2 ∑ x 2 =
∑ x2 y

(2)

a1 + 18,449*0,152 =
2,491

a0 = 5,89

Deduct from III equation I and II equation
(5)

Divide the equation I to 1,889 and 0.884 in equation II
(6)

(8)

Substitute value a1to value a2 and find a0:

a0 + 37,757 *(−0,313) + 192,481* 0,152 =
23,329

163,3
7a0 + 264,3a1 + 1347,37a2 =

6469,26
263,3a0 + 10244,89a1 + 53417,469a2 =
(3)
1347,37a + 53417,469a + 306299,56a =
37773,819
0
1
2

Divide each equation in a coefficient of a0
23,329
a0 + 37,757a1 + 192,481a2 =

(4)
24,477
a0 + 38,762a1 + 202,109a2 =
a + 39,646a + 227,331a =
28,035
1
2
 0

2,491
 a1 + 18,449a2 =

б1 + 28,532 2 =
4,025
 a

Subtracting from equation II I:
10,083a2 = 1,534
(7)
a2 = 0,152
Substitute values into the equation A2 and A1 find:

a1 = −0,313

Source: authored

4,706
1,889a1 + 34,85a2 =

3,558
0,884a1 + 25,222a2 =

43757,08

(9)

Thus, the equation of multiple regression, which char‑
acterizes the dependence of profitability of grain yield
and price realization 1cwt grain, will look like:

У x1 x2 =
5,89 − 0,313 x1 + 0,152 x 2

(10)

Regression coefficient shows how changing the profit‑
ability of crops by changing the factor unit, if the second
factor of the equation is average.
Thus, a1 = –0.313 shows that the average price of 1cwt
grain, increasing of grain yield 1 kg / ha reduces profita‑
bility at 0.313 percent. Rising prices for grain 1cwt at 1
UAH with the average yield of grain leads to increased
profitability at 0.152 percent.
The correlation coefficient using to measure the close‑
ness of the connection between the factor characteristics
and performance indicators.
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To determine the multiple correlation coefficient
must perform the following calculations paired correla‑
tion coefficients:
• between profitability and yield:

Partial correlation coefficient rx1y demonstrate the
direct evidence of a close relationship between yield and
profitability of grain.
• between profitability and the selling price of 1 quin‑
tal of grain:

yx 2 − y ⋅ x 2 5396,26 − 23,33 *192,48
=
= 0,83 (12)
81,9*13,32
σ y ⋅ σ x2

Partial correlation coefficient rx2y demonstrate the
direct evidence of a close relationship between the selling
price and the level of profitability of grain.
• between yield and price realization of 1 quintal of
grain
=
rx1 x2

х1 ⋅ х 2 − х1 ⋅ х 2 7631,07 − 37,76 *192,48
=
= 0,72 (13)
6,16 * 81,9
δ х ⋅δ х
1

2

Partial correlation coefficient rx1x2 demonstrate the
direct evidence of a close relationship between yield and
price of grain.
The coefficient of multiple correlation — the main in‑
dicator of distress communications for multiple correla‑
tion. It can have a value between 0 and 1

1 − (1 − ryx2 1 )(1 − ryx2 2 ( x1 ) )

(14)

To find the coefficient of multiple correlation let’s
find:

yx1 − y ⋅ x1 924,18 − 23,33 * 37,76
=
= 0,528 (11)
6,16 *13,32
σ y ⋅ σ x1

=
ryx1

=
ryx2

R=

ryx1 ( x2 ) =
ryx2 ( x1 ) =

R=

ryx1 − ryx2 ⋅ rx1 x2
1 − ryx2 2 ⋅ 1 − rx21 x2
ryx2 − ryx1 ⋅ rx1 x2
1 − ryx2 1 ⋅ 1 − rx21 x2

= –0,181

(15)

=0,764

(16)

1 − (1 − (−0,1812 ))(1 − 0,7642 )= 0,77

(17)

The coefficient of multiple correlation shows that the
impact of selected factors on the profitability of grain is
high — 77%.
Thus, this study showed that the grain yield is in‑
versely affects profitability and sales price directly affects
profitability. Statistical data on the productivity and
profitability of cereals farms studied results confirm the
correlation analysis. Indeed, in the years when grain yield
was lower — profitability was higher as reducing grain
supply in the market associated with reduced productiv‑
ity, which led to higher selling prices, and therefore in‑
crease profitability.
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ECONOMIC EFFICIENCY EVALUATION OF MILK PRODUCTION IN UKRAINE

Annotation. Dairy is the one of the most important branch in the Ukrainian food industry. It can be proved by economic
potential of dairy products and by the need of manufacturing food for consumption for the population. The current financial position of the dairy industry in Ukraine provides us a clear vision of positive prospects at the industry. Also it shows the efficiency
improvement of enterprises that specialize in production, marketing and processing of milk and dairy products.
Key words: economic efficiency, milk production.

I

n recent years the situation of the dairy farming in
Ukraine is characterized by preserving a minimum lev‑
el of profitability and deceleration of negative processes
of reducing the number of cows and milk production.
In the domestic agribusiness during a long period of
time milk production considered economically inefficient
because of its high losses and low cost recovery.
There are different facts what have direct influence
on trends in recent years. First of all it’s hard to provide
the competitive advantages in milk production because of
high selling prices, as well as profitability depends on the
cost of production.
Also there is another important trend. In recent years
the dynamic of the livestock population number was more
independent from fluctuations in the level of profitability
of milk production, what means it became more resistant
to market conditions.
Production efficiency characterizes the impact and ef‑
fectiveness of production. It reflects not only the increase
of production. Also it shows by what price and costs of
resources were achieved this increase. It is the evidence
of the quality of economic growth.
For economic efficiency determination we need to ex‑
amine results of production and sales. Also it’s important
to analyze costs, selling prices and profitability.
Table 1 reflects the sales results of milk in 2014–2016.
The number of sales increased only by 2.5% in 2016 com‑
pared to 2014. This means the demand for products has
increased just slightly. At the same time the production
costs have increased by 35%. Nevertheless the profit in‑
creased in 3.2 times, because the selling prices for prod‑
ucts were growing up every year (in 2016 compared to

2014 prices increased in 1.5 times). Also profitability in‑
creased by 7.2 points in 2016 compared to 2014.
The state and development of the dairy industry de‑
pends on the method of companies functioning, what are
producing milk, which technique is used, is cost of pro‑
duction high, is there an opportunity to sell products.
The cost index has considerable impact on the profit‑
ability of milk production. Today it is one of the most im‑
portant indicator of products competitiveness in the mar‑
ket along with the selling price. That means it requires
additional attention.
The cost depends on production costs. Every year they
grow in large quantities. In 2015 the cost of milk produc‑
tion in Ukraine amounted to 9,232,760.6 thsd. UAH,
what is significantly more than in previous years. In 2014,
costs were 7,747,341.8 thsd. USD and in 2013–6,758,362
thsd. USD.
Due to the figure 1 we can conclude that production
costs of 1 hundredweight of milk increased in 1.5 times over
the last 5 years. Because of this sales prices increased too.
The cost of feed unit is one of the important factors of
competitiveness of milk production. Creation of a strong
forage and organization of complete balanced animal nu‑
trition is one of the main factors that can solve the prob‑
lem with high costs of feed in Ukraine. The feed costs for
production of 1 hundredweight of milk in recent years
reduced (figure 2).
The problems that exist in the dairy industry could be
overcome only through the use of new approaches to in‑
tensification. It can be done by improving the usefulness
of cows feeding, by implementation of innovative tech‑
nology and competitive forms of production.
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Table 1
The sales results of milk in 2014–2016
2014

2015

2016

2016 to 2014,%

2446.7

2502.9

2507.9

102.5

The full cost of production, thsd. UAH

8031953

8832734

10844191

135.0

Net income (revenue), thsd. UAH

8918487

10883860

13697648

in 1.5 times

Profit (loss) thsd. UAH

886534

2051126

2853457

in 3.2 times

Per 1 hundredweight of products:
- the total cost, UAH

328.3

352.9

432.8

131.8

- the average selling price, UAH

364.5

434.9

546.9

in 1.5 times

The level of profitability (loss),%

11.2

12.6

18.4

+7.2

Number of sales, thsd. tones

Source: developed by the author according to the State Statistics Service of Ukraine

Strong forage, feeding level and usefulness determine
milk production of cows by 70–80% if all conditions and
technology are met. Therefore, for competitive milk pro‑
duction first of all is necessary to ensure the fodder pro‑
duction and animals feeding by balanced food with all
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undergone any treatment, processing or packaging for
the purposes of resale) of the second grade at a rate of
2200 UAH/ tone. Active effect of this Regulation gave
an opportunity to increase purchase prices for household
producers by the end of the year. Fortunately this trend
continued in the future [2].
In the annex to this in 2015 the Parliament adopted
the Law of Ukraine “About Amendments to the Law of
Ukraine”
About milk and milk products “ due to state reg‑
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Figure 1. The production costs of milk in 2011-2015, UAH/ hundredweight

Figure 1. The production costs of milk in 2011–2015, UAH/
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Figure 2. The feed costs for 1 hundredweight milk production, hundredweight

Figure 2. The feed costs for 1 hundredweight milk production,
feed unitsfeed units
hundredweight
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Service
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author
according
to the
State
Sta‑
of
Ukraine
tistics
Service of Ukraine
The problems that exist in the dairy industry could be overcome only
through the use of new approaches to intensification. It can be done by
improving the usefulness of cows feeding, by implementation of innovative
technology and competitive forms of production.

Cabinet of Ministers of Ukraine on the proposal of the central executive body
sets for the next 12 months a minimum level of purchase prices for milk raw
commodity milk second class per kilogram (excluding VAT) [3].
In 2012-2016 purchase
prices for журнал
milk from enterprises
of all categories
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marked by extreme changes (figure 3).
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Ukraine” About milk and milk products “ due to state
regulation of the purchase price for milk and the support
of the village” in 2016 prices were almost 4 thsd. UAH/
t. Purchase prices of milk in private enterprises in recent
years also continue to grow.
According to the information from Ministry of Ag‑
riculture and Food in 2016 the average purchase price
for milk of I class produced in enterprises was 5.55 thsd.
USD/ tone, of the second grade — 4.48 thsd. USD/ tone.
The lowest price for milk of 1 class was in Kirovohrad and
Chernihiv regions (4.5 thsd. UAH/ tone), and the high‑
est — in Zakarpathia (7.2 thsd. UAH/ tone). The average
price for milk of II grade by region ranged from 3.1–4.0
thsd. USD/ tone (in Odesa, Ternopil, Chernivtsi and
Chernihiv regions) to 4,6–5,3 thsd. UAH/ tone (in Vin‑
nitsa, Poltava, Zaporozhye and Kharkiv regions) [4].
Milk production in Ukraine could be one of the most
profitable types of agribusiness, but it is a long process
that requires large investments. First of all investments
should be directed into the reconstruction of facilities,
improving the species composition of herds of cattle, com‑
pliance with all requirements of technology content, up‑
dating milking equipment and acquisition modern equip‑
ment to ensure balanced animal feed.

International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/
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THE MAIN REASONS FOR THE DEPRECIATION OF GEL EXCHANGE RATE
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ КУРСА ЛАРИ

Abstract. Considering of the present economic and social situation in connection with the depreciation of GEL exchange
rate was worked out suggestions and recommendations, which is important for the solution of the mentioned problems and to
achieve to the real exchange rate.
In the process of determination of GEL exchange rate particular attention is drawn the methods, which are directly related
to the mentioned issues. Existing and potential problems must be identified timely, where the pre-diagnostic mechanism has a
special meaning, which must be reinforced by experts proposals and statistical data.
In terms of economic growth, which has nowadays, it is necessary to activate more to get a better currency in considering
those proposals, which is presented in work. It will definitely positively effect on the result. A brief overview of the GEL exchange
rate factors is presented in the work.
Conclusion. Many factors among them internal and external effect on the strengthening of the GEL rate. Finally these factors lead us to the certain conclusion. More dollars come into the country than it goes through. In this respect, the paper presents suggestions and recommendations and also determines the exchange rate for the calculation of the conditional analysis
of internal and external factors.
Key words: Exchange rate, investment, import, export, transfer and the deposit.
Аннотация. Вопрос обесценивания обменного курса национальной валюты в настоящее время очень актуален, так
как от его устойчивости во многом зависит экономическое развитие страны, что является определяющим социальноэкономического уровня населения страны.
В труде рассмотрены те основные причины, которые оказывают влияние на обменный курс лари, и заострено внимание на те необходимые шаги, которые срочно надо осуществить в разрезе комплексных мероприятий.
В связи с этим представлена таблица условного расчета, где отражены те основные внутренние и внешние факторы,
которые оказывают значительное влияние на определение курса национальной валюты, что будет значительно эффективнее при использовании реальных экономических показателей и статистических данных.
Наконец то, правда, что больше иностранной валюты должно войти в страну, чем выйти, на это у всех одно мнение.
На национальную валюту страны спрос должен быть больше, чем на валюту других стран.
Ключевые слова: Обменный курс, инвестиции, импорт, экспорт, перевод и депозит.

C

urrency exchange rate does not lose its actuality due
to current situation. At this time it is important for
each country how to regulate the domestic manufactur‑
ing relationships in the world economy, its functional role
is to provide international equivalent exchange. Which
ultimately represents the currency relationship, based on
the currency market (daily connections) between individ‑

112

uals, firms, banks and other entities, in order to carry out
international banking, credit and currency transactions.
In the recent period of the 20th century, there were
many opinions about foreign exchange relations ex‑
pressed by the economists of economics that are almost
identical to the monetary system of capitalism, both in
domestic and international monetary relations.
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In the recent period there is a widespread opinion
that the currency system is allocated to the independent
category, which gives us the basis of difference between
“currency policy”, “currency system” and “currency ex‑
change”.
Currency policy is the combination of economic
measures undertaken by state organizations and inter‑
governmental institutions based on the target programs
developed by them. Currency Relation is the economic
relationship associated with the functioning of world
money and serves foreign trade, capital outlay, loan issu‑
ance, tourism, and so on.
Monetary system — is the averaging means of world
economy current international taxing and payment oper‑
ations, as an organic part of the Unified World Economic
System.
Lari Course against the background of current eco‑
nomic processes in Georgia is the phrase, most often
mentioned by all professionals, is indisputable and almost
crucial for future economic development of the country.
Today, most often, the reasons for changes in the course
of the Lari and the forecasts are discussed. However, it
should be noted that while analyzing in depth, all agree
on one thing, namely the main reason is the relatively
small dollar inflow into the country than it passes. The
Final Course is determined by the National Bank of
Georgia Decree No. 6 of May 22, 2009, where the offi‑
cial rate of Lari towards US Dollar is calculated on every
working bank day, from the previous working day of the
banking day at 16:30 to the day of calculation of 16:30
hours, considering the Bloomberg Electronic Trading
transactions registered in the system, As a result of trans‑
actions made on the interbank currency market. It should
be noted here that the market is very small and the main
influence on the interbank currency market is created by
4–5 banks, according to which the calculation of the bank
transactions is a definite determinant for the rest of the
economy, but the currency market is significantly higher
every year. Lari rate and course must be determined ac‑
cording to the amount of total transactions, wherein the
Bank’s interventions should be taken into account. Con‑
sequently, Lari course determining factor should be mar‑
ket and economic relations not the banks, the more will
be the deal “result” of lari exchange rate (linked to foreign
currency supply and demand), there will be less risk of
speculation and lari will be dependent on only the real
economic situation and not on some distinct part of it.
The structure of the Georgian economy has not been
changed for the last 15 years. We mean foreign currency
attraction by increasing exports and other sources. The
trade balance still remains deficient due to years of a neg‑
ative export balance. While foreign currency, got with the
help of investments, deposit remittances, tourism grants
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and international loans only undermines the outflown
foreign currency from the country.The amount of foreign
currency coming into is equal of what runs out or even
more, which has a negative impact on the exchange rate
stability and lari course impairment. There are several
reasons that may be related to the above mentioned issue,
but considering today’s reality, one of the main reasons
for the impairment of the lariis paying foreign debts in
large quantities. Which ruined the foundation of the Lar‑
icourse. The question is how to strengthen the lari course.
Here the answer is- more dollar must enter the country
than it passes. This can be carried out in two directions:
first, to attract foreign credits and the other -national cur‑
rency would be strengthened by means of economic way,
which is to be unattainable for our country. Famous sci‑
entist and public figure Niko Nikoladze in the XX centu‑
ry, said: “There will be an independent and free country,
when import will be more than export”. Everything is said
here. This is the alternative way of strengthening Geor‑
gia’s economy and lari rate, There is no other way for our
country.
The National Bank has an important place for
strengthening the Lari Course. The central bank should
take appropriate measures, but it has to be timely and ef‑
fective, that the central bank may be able to finally solve
the problem of the exchange rate depreciation. It only
belongs to the realm of fantasy, because the central bank
has strictly limited foreign exchange reserves, which will
only contribute to the process of economic development
and has a temporary positive impact on national currency
depreciation process. Reserves of the National Bank will
not be enough to overcome this issue. Assume that the pa‑
tient, lying in bed with a bottle of medicine, after taking
the medicine his condition will be improved, but in the
end the bottle will empty (it means that strictly limited
reserves will run out), In order to solve this problem the
answer is simple. The country should have a permanent
influx of foreign currency and a relatively lower flow. Na‑
tional Bank, as we know, determines the trading system
official exchange rate due to the basis of spot transaction
made during the interbank calculation period agreement
from where unit average weight rate is calculated. Infor‑
mation source of exchange rate is”Reuters”, “Bloomberg”
information systems and the country’s central bank web‑
sites. Taking into consideration the current situation in
the country, it would be desirable to have the information
available on the exchange rate determined by the Na‑
tional Bank to be relatively accessible and public, which
would in turn exclude additional questions regarding this
issue. Exchange rate determination is not attributable to
the commercial secret, it is one of the most important and
vital indicator especially for our country’s future econom‑
ic development, where the import figures related to dollar
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flow, conflict and in the case of exports standing beside a
deposit remittance, tourism income, investments, grants
and international credits.
Based on the above, it is possible to calculate the ap‑
proximate rate of lariexchange due to the foreign and do‑
mestic factors of the country (without statistical data).
On the basis of the data on the conditional calculation
table (see Table), the Lari exchange rate in case of the
appropriate timely complex measures would be from 1,99
to 2,10 GEL.

Such interval is conditional because it lacks statistical
data, but according to the detailed economic analysis and
real indicators, the exchange rate of the Lari will be in
close proximity.
“Panic” caused among population by the loss of Lari
course, resulted in lari savings made by foreign currency,
which increased demand on US dollars and accordingly
depreciated lari exchange rate. Despite the fact that it
was episodic in the end of 2014, it significantly depreciat‑
ed the exchange rate.
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THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON HUMAN PSYCHOLOGY
ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

Abstract. The role and significance of advertising has increased in the last decade. This is the aim of analyzing the influence
of advertising on human psychology. The aim of the research is to determine the level of the influence of advertising on human
psychology and how modern advertising matches the motivation of consumers.
Keywords: advertising industry, sensation, contact sensing and remote sensing, mechanism of psychological impact, psychology of advertising.
Аннотация. В последнее десятилетие роль и значение рекламы значительно выросли, что и является целью изучения
влияния рекламы на психологию человека. Целью исследования является определение того, в какой степени реклама
оказывает влияние на психологию человека и на сколько соответствуют современные рекламы мотивации потребителей.
Ключевые слова: Рекламная индустрия, чувство, чувство контакта и удаленного чувства, механизм психологического воздействия, психология рекламы.

Y

ou may not be aware of the good and bad qualities of
your nature. You may not know your true nature and
may not have the ability to control your impulses, thoughts
and ideas, but around you — very near or even very far
away, there are people who know even the most hidden se‑
crets of your nature very well. They control your thoughts,
feelings and wishes. They provide ideas and views for you,
create your mood, change your taste and so on. They have
created the “Mysticism of XX Century” and XXI century
has linked every hour of our lives to this mysticism.
As you have already guessed, the topic of our discus‑
sion is the influence of advertising on human psychology.

Advertising is a kind of objective information which
creates a lifestyle that people follow and obey. Nowadays
representatives of the advertising industry know what
the society wants much better than it can imagine. The
advertising industry is actively involved in surveys. It
studies the subconscious level of consumers’ motivation
and does not perceive a potential customer as a rational
thinker who knows what he or she wants and why. 99% of
modern advertisements are based on such studies of mo‑
tivation.
The list of successful and memorable advertisements
is quite impressive: the whole series of “Magti”, “Geocell”,
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“Badagoni”, the insurance company “Chemebi”, the con‑
struction company “Iberia”, “Bagrationi”, Natakhtari”,
“PSP”, “ProCredit Bank”, “TBC Bank”, etc.
Georgian advertising actively uses almost all kinds of
ways of impacts, meets the modern challenges, has been
made with a quite high degree of creativity, and is distin‑
guished by its exoticism, individuality, etc. As for Geor‑
gian customers, they always tend to be open to emotions.
The American publicist Vince Packard described ad‑
vertising as “the art of aiming for the head and hitting the
wallet”. [1]
Yes, this is advertising — one of the most important
parts of integrated marketing communications and a
guarantee of brand success. A good advertisement is a
step forward on the hard way of becoming popular on the
market. Today advertising is not only a driving force of
trade, but also a non-traditional, new aspect of culture
and a powerful tool in the hands of people who create and
organize it. [3]
Nowadays advertising is considered as the most im‑
portant component of marketing. In modern society ad‑
vertising is described as a “sales stimulator” [4].
The impact of advertising on a person is quite difficult
to achieve. As a result of the positive impact of advertising,
a new sense of emotions towards an advertised product is
promoted in human beings. Through senses human beings
identify the characteristics of the object which directly
affect the sensory organs. This is closely related to other
mental processes, such as perception, emotions and mem‑
ory. Senses are classified as a result of interaction between
an object and sensory organs: contact (taste) and remote
(visual, hearing, smell) sensing. Studies have argued that
not all people get pleasure from the same feelings. Dur‑
ing the experimental research of advertising, specialists
pay much attention to color sensations, color contrasts,
brightness, and the interaction of color with emotions. [2].
Advertising as a human management method is relat‑
ed to mass communication tasks.The objective of mass
communication is to make an influence on people through
advertising. Both external and internal factors can have
an influence on us. The impacts of these factors are very
important in advertising and informational activities, as
they can manage human psyche while advertising. Both
of these factors lead to a certain psychological mood while
making a purchase.
Psychological method of an advertising appeal affects
our feelings and interests. Psychological impact mecha‑
nism on users can have the following scheme:
attracting attention → supporting interests → ex‑
pressing emotions → reassuring → decision-making →
action. [1]
In the psychology of advertising, they pay much at‑
tention to the issue of time, namely the perception and re‑
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lease time of advertising material. As a rule, people try to
get the best of an advertisement in a short period of time,
be it a street poster, brochure, radio or TV advert. Only in
special places we should hope they will spend more time
on them (e. g. in the subway); such places are not many, so
the ads that can provide maximum amount of information
in a minimum amount of time are considered psychologi‑
cally most effective.
There is also a great importance in a font type, which
is used in a commercial spot for print or external adver‑
tisements. This peculiarity still stems from the perception
of a human being.Font, at first glance, the most insignifi‑
cant detail, eventually leads to the creation of an effective
advertisement. [3]
Since the end of the 19th century, many scientists have
studied and dedicated their research to the link between
advertising features and psychological processes. Among
them was the German psychologist K. V. Sculte who re‑
searched human attention, ways of attracting attention
and characteristics of the font perfection. There were also
other psychologists such as U. J. Scott, H. Münsterberg,
I. K. Stone, I. Lisinski, M. Shorn, K. M. Yarsky and others
who dedicated their research to the issues of the influence
of advertising on people.
Advertising should have a positive and not negative
impact on society. The advert for “Barambo” can be used
as an argument.When it was not yet sold and was adver‑
tised on TV at frequent intervals. There was a male voice
with a tense timbre saying, “What is Barambo?” This ad‑
vert irritated a lot of people. However, despite the nega‑
tive, forcible manipulation towards the viewers, the “Ba‑
rambo” advert still achieved the desired result: it became
a popular and reliable product for the public. Here is the
conclusion: the well-known Greek expression — “The end
justifies the means.”
The main dignity of an advertisement is when it is re‑
membered by the maximum number of users, even when
a particular person does not need this product or service.
The impact of advertising drives human psyche in certain
directions.Perhaps, each of us has asked the rhetorical
question to ourselves, “Why did I buy this?’ — advertis‑
ing serves this very purpose: to show customers the ad‑
vantages of a product and to leave its negative features
unnoticed [5].
Through the participation of some students, I con‑
ducted a research which aimed to analyze the impact of
advertising on people and when it would be effective for
it to be on, how much it reflects today’s demands. 150 re‑
spondents participated in the survey out of which 30,6%
was male and 69,4% — female. The age indicators are as
follows: 18–25–46,8%, 26–35–20,7%, 36–45–19%, over
45–13,4%. The question- how much impact the duration
of advertising has and when its placement is selected —

aracteristics of the goods were distributed – not at all 18,4%, partly 73,5%, and

mpletely -8,1%. To questions how much oriented advertisements are on the
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У

кожній державі, в будь-якому суспільстві сіль‑
ське господарство є життєво необхідною галуззю
народного господарства, оскільки зачіпає інтереси бу‑
квально кожної людини. Адже нині понад 80% фонду
споживання формується за рахунок продукції сіль‑
ського господарства. Тому виробництво її є найпер‑
шою умовою існування людства [1].
Характерною рисою початку ХХІ ст. для аграрного
сектору економіки України та національного агропро‑
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довольчого ринку є їх розвиток під впливом інтенси‑
фікації в процесі міжнародної економічної інтеграції.
У 2008 р. Україна стала членом СОТ, у 2012 р. було
парафовано текст Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною, включаючи поглиблену та всеохоплюючу
зону вільної торгівлі, і майже одночасно відбулася
ратифікація Договору про зону вільної торгівлі в рам‑
ках Співдружності незалежних держав, який набув
чинності з вересня 2012 р. Стрімке зростання мережі
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регіональних торговельних угод стало характерною
рисою процесів лібералізації міжнародної торгів‑
лі. Регіональні інтеграційні об’єднання формуються
навколо нових центрів інтеграції, які мають більший
масштаб і рівень розвитку економіки та політичний
вплив, тому при укладанні двосторонніх угод зменш
розвиненими економіками виникає асиметричність
у домовленостях на користь інтеграційних центрів[2].
Зовнішня торгівля України — діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та інших держав,
яка має місце як на території України, так і за її ме‑
жами і яка зводиться до посередництва між виробни‑
ками і споживачами по здійсненню угод купівлі-про‑
дажу товарів або послуг. Зовнішня торгівля України
поділяється на експортну (вивізну) — рух товарів або
послуг від українського виробника до іноземних спо‑
живачів, та імпортну (ввізну) — рух товарів/послуг
від іноземного виробника до українських споживачів.
Зовнішня торгівля складається з торгівлі товарами та
послугами, в даній роботі ми детальніше розглянемо
саме динаміку зовнішньої торгівлі послугами України.
Проаналізувавши дані рисунка 1 ми бачимо,
що в період з 1996–2008 рр. обсяги експорту та ім‑
порту товарів зростали, світова економічна криза
2007–2010 рр. вплинула на динаміку географічної
й товарної структури зовнішньої торгівлі України.
Вітчизняні товаровиробники почали інтенсивніше
опановувати ринки Близького Сходу, Китаю, Індії,
Єгипту. В українському експорті зменшилася частка
сировинних матеріалів, зросла частка машинно-тех‑
нічної продукції, збільшилися відносні показники
імпорту нафти і природного газу. Конфлікт на сході
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та геополітична напруга, що посилюються, суттєво
вплинули на економіку та суспільство. Як наслідок,
спричинили поглиблення рецесії економіки та спад
показників зовнішньої торгівлі [4].
При розгляді регіональної структури торгівлі
України: можна виділити такі ознаки:
1. Україна проводить зовнішньоторговельні опера‑
ції майже з 160 країнами.
2. Усі регіони України беруть участь у експорті-ім‑
порті товарів, при цьому найбільша питома вага до по‑
чатку подій на сході припадала на Дніпропетровську,
Донецьку, Київську області.
3. Серед країн світу найголовнішими зовнішньо‑
торговельними партнерами є Країни СНД, ЄС, США.
4. Після початку воєнних дій на сході України екс‑
порт товарів в країни СНД знизився на 17,71 млрд
дол. США, а імпорт на 24.01 млрд дол. США [6].
Не всі галузі господарства дають однаковий еконо‑
мічний ефект, тому варто розглянути структуру екс‑
порту товарної продукції за 2016 рік.
Основні ознаки товарної структури зовнішньої
торгівлі України:
1) товарна структура зовнішньої торгівлі України
охоплює понад 20 номенклатурних груп, серед яких
домінують: Продовольчі товари та сировина для їх ви‑
робництва (42%), чорні та кольорові метали та вироби
з них (23%);
2) в експорті до країн СНД з України домінують
продовольчі, сировинні товари, текстиль, продукція
машинобудування;
3) в українському експорті до ЄС домінують си‑
ровина й продовольство: чорні та кольорові метали,

Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за 1996–2015 рік. Джерело: [3]
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Рис. 2. Динаміка експорту товарів з України за 1996–2015 роки за регіонами світу. Джерело: [5]

Рис. 3. Динаміка імпорту товарів з України за 1996–2015 роки за регіонами світу. Джерело: [5]

добрива, бавовна та волокно, масло й жири, хімічна
продукція. З ЄС Україна імпортує продовольчі това‑
ри, машини та обладнання;
4) у структурі експорту з України до США зростає
частка чавуну і скорочується частка сталі; експорту‑
ються нафта і нафтопродукти, бітумні суміші, озоке‑
рит. Український імпорт із США характеризується
домінуванням ядерних реакторів, котлів, обладнання,
їхніх складових та продовольчих товарів.
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Сільське господарство України є одним з головних
джерел експорту. Цьому сприяють і великі масштаби
сільськогосподарського землекористування і родючі
землі. У поєднанні з працьовитістю українського на‑
роду це виводить Україну на одне з провідних місць
за аграрним потенціалом. Таким чином, сільське гос‑
подарство є галуззю, що відіграє винятково важливу
роль у процесі входження України у світовий ринок
[8].
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Рис. 4. Структура експорту товарної продукції за 2016 рік. Джерело: [7].

Рис 5. Частка України в світовому експорті 2016/2017 МР. Джерело: [9]

На даний момент не дивлячись на економічні про‑
блеми і політичну нестабільність в країні, сільське
господарство України продовжує закріплювати свої
позиції на світовому ринку продовольства Зростає
експортна виручка сільгоспвиробників. За даними
Міністерства аграрної політики Україна в 2016 році

зайняла перше місце в світі по експорту соняшникової
олії, четверте — зерна кукурудзи, шосте — пшениці.
З даного рисунку ми бачимо що у 2016/2017 МР
Український експорт пшениці складе 9% від світово‑
го, кукурудзи — 12%, ячменю — 19%.
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